?S

ir
le

Barcelona,
23 de jun• de 1930

la rambla
le cara u
(esport iciutadanja

Número 13

Any 1.

Redacció i Administració: Ronda Universitat, 6, pral.

Nosaltres diem...

Encara no te.
nen treball
encara
que sembli
En cítate:
sentida, molts exiliats no han
trobat feina a Barcelona. Després

mes ‘l'ésser a la nostra
de más d'un
tornada
de F.anca i de
ciutat —de
Bélgica—malta d'ells van encara de
en demanda e treball.
casa en casa
Després de nuatre anys de lluita,
viscu
després de Ilargues mes Ides
manera —fent de
qualsevol
de
des
cambrar, de rainaire, de rentaplats,
magatzern—, aquests
de mosso. de
bornes s'han trobat, a la tornada,
que la pátria no era gaire més hos
pitalaria que les terres estrangeres
re
que deixaren amb la illusió de
Catalura.
de
viure els cela
dir-ho,
Es trist, per?) és a'xí. 1 cal
sigui.
Cal
dir-ho
i re
que
per dur
petir-ho, i cal demanar, en nom de
que malden per
tots aquests honres
els ajudi. Es
snure, que Catalunya
de rots. Es un dense del
un dense
desentendre's els nos
que no poden
tres industrials i els nostres fabri
cants. Amb tina mica de bona yo
luntat i de patriotistne— de patrio
tisme auténtic—, es pot •robar un
boc on aquests bornes que han tor
gua
nat recentment de l'exili puguin
digaitat.
Són
vida
amb
nyar-se la
i
una
nosaltres,
afront
per
a
tots
un
vergonya, aquests bornes trucant de
porta en porta. I uo ho hem le
con

sesaa

?Ja has demanat la teva
proposta de soci a 1"Asso
ciació Protectora de l'En
senyanga Catalana'?

Podrfem
saber-ho?

Alegres

1 conliats

Unes deelaracions recents de l'actual govern
espanyol ene han fet sabor que la tranquillitat
és.tan absoluta corta general; que no hi ha con
fltetes de cap mena, ni polítics ni socials. Segons
el criteri oficial, dcrncs, no passa res;
vivim en el
millar deis móns i tot va com una seda...
Nosaltres no compartim aquest optimisme;
soM, si més no, esceptics. I no és renyoranGa de
passats oidor/11.ns ni el desig que es presontin
conflictes el que ens fa parlar així. No; encara
que creguin el centran i els que tan sovint ene
dristingir-nos amb un frute especial que no vol ésser
de favor, preeisanvent; nosaltres som
enerrvics del desordre pel des
ordre. Unicament l'acceptem el volem quan ehl ens pugici portar
ton non. estat de coses
que sigui definitiu i liberal de olebd.
Si diem que no, compartim l'optimisme oficial és perque ente
nem que amb l'actual
régint d'excepció amb el qual encara avui es
governa, es fa difícil i fins imposible saber el que realment
pen
sen, senten, i velen els governats. La
tranquillitat pot ésser única
ment aparent. I no és que creguem que el
general Berenguer i ele
setts comparlys de ministeri diguin
el contrciri del que senten. Te
mm, pera, el fertn convenciment que viuen en una frisia i perillosa
equivocació. No es pot par/ar de com viu eL poble si a ,aquest no
se ti permet de manifestar-se amb
llibertat.
També en aquells anys de dictadura franca, ele que feien cabal
de les famoses i divertides notes oficiases podien creure que no pas
saya res, que
tothom vivia feliç, i confiat. Després, en ele prim4rs

temps

del govern

Berenguer

i quan

poder parlar

anib una
relativa llibertat, ja es va veure quin era l'estat d'awim del poble,
Aleshores es va constatar ?'exactitud d'aquella afirmació tantee ve
gades repetida pel primer dictador, segons la qual tot el país, excep
tuant úttiwment "unos pocos desgraciadas, menguados y malos pa
triotas", estava ami) ell. Fins les més elles jerarquies van valer do
nar la sensació que desertaven de la
causa del difunt general Pri
se va

de Rivera.
Ej ha coses que podrem deixar de di/r-les per l'imperi de la
força, pera ningú, absolutament ningú, siguin els que siguin els
mitjans qate vulguín eraprar, no podra evitar que sentim. El pro
blema catald, que, segons els homes de la primera dictadura, ja no
existía, es presenta ara més viu i amb més força que mai. El regim
dictatorial sois va servir perque avui hi hagi més 'tomes que sentin
el fet de Catalunya. I aixd que ningú w gasard discutir de bona
fe, caldria que servís d'experiencia a l'actual govern del general
Cal ten-ir present que. l'actual r1gim de silenci, que varen imposav-nos transitariament, un dia o altre haura d'acabar-se. I ales
hores el poble pariord. I parlara arnb una veu més torta, qtoant
més temps hagi passat

e

silenéi.
JOSEP SUNYOL I GARRIGA

jPoddera saber, senyor alcalde de
Barcelona, com está aquell expedient
per la destrucció deis llibres editats
per l'antiga Comissió de Cultura, or
denada per alguna individus de l'A

"La Ram
'juntament dictatorial?
bla", el nostre fraternal coHega. en
—

parla

hora.
L'actual Ajuntament va ocupar-se
de rescandalóa "affaire" i va prome
tre ?emanar responsabilitats..., ?Po
extensament

a

drlem saber, dones,

la

"Sería absurdo que nos ocupáramos de la última novela
o del último libro filosófico y descuidáramos en cam
bio los problemas palpitantes, que no son en suma otra
cosa quel la manifestación de la vida intelectual."

seva

cona

está
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Nacía i els seus, en
cara milla a l'exila
Els condemnats per
denotes sochels, en
cara sán a la pres4

01MG

r
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MIMA

Mussolini!

a

fa brasa atnb forces

será dia de

dof

nacional,

va

Esportivament,

és

un

fet

talunya

—una nava
ens

lania,

hem d'afegir, concretant
que no tan solament no ene
ha sabut greu d'equivocar-nas,
sinó qué fine ens ha causat iota
mica de satisfacció.
El futbol italid ha dut a ter
me, aquesta temporada, una cam
panya brillantíssirma. I hom arri
bd a creure l'equip representa
tito de la terra dél feix, com eZ

re

ntés formidable

hi prenen

seva importancia, és pre
exagerar la nota concedint
Pi un a,bast extra-esportiu que
nosaltres, oatcaans, no devem
concedir-li.

una

Fet aquest prearnbu/ —potser
proa ciar, pera que ele nos
tres lectors hauran copsat a bas
toment—, cscriurent el comenta
ri que ene suggereix la victOria
de l'equip d'Espanya, considera
da --repetim-ho-- en el seu as

peete estrictament esportiu, sen
se fer voleicor les campones i sen
se ter sortija.
El resultat de Boldnia —fran
cament— ens va sorprendre. No

esperdvem

que

un

altre,

mica ressentit

el

aquell

d'Espanya,

arran

del par

honraclannert, en

!ros

aspecto de proesa esporti
va. I complenem molt bé, encara
que no ele compartim, ele entu
siasmes extra-esportius de la gent
identificada amb cala que a nos
seu

altres

no

mg

diu absolutament

per

Conseqüéncia:
minem

a

ens

A Les

Corts,

Europa

enea

la normalitat.

per tres

gols a dos

batre el Red Star per 5 a 2,1 al
1 Espanyol empataren a tres gols

el Barcelona

va

Gulnardó,
•¦¦¦••¦¦¦¦•¦•

La Joventut Basca

fueron frenéticamente

l'especialitat

ara

era

del senyor
la de mascota oficial

de l'equip del Barcelona. Ara, perb,
veient que el u:ascetismo de la seva
barba és una cosa quo ningú es pren
seriosament, dedica les seves activi
tats a fer d'heme be oficial del Clt"
Vol repartir carrecs a tots els que
criden, convencut que aixi els fan;

callar.
El senyor

grat de la

Demenech, pera, i Mal
vivor, no sap que ne

seva

cent mil carnees vacants
per a Pockr nrranjar el conflicte bar
celonista,
cessitario

PEBRE ELECTORAL
la febre electoral al
Barcelona. HOM dina que en lloc de
carrecs, que comporten tota mena de
sacrificis, el: cdrrecs de directiu del
Barcelona són veritables canongies;
tal és la quantitat de socis que valen
ésser del Consell. El més inexplicabie
és que n'hi hagi de reincidents, ifa
quells que ja saben el pa que s'hi
dóna.

Augmenta

Aquests

dies tot són reunions, con
i entrevistes. Es reuneixen sis
milenars, es reuneixen ele socis i s'en
trevisten el: petits prohoms barcelo
verses

mistes.
Tot és fer creure que cerquen so
lucions de concardia; en el fons, gai
rebé tots es mouen per petites Pas
sicns i per censurables persor.alis
mes. Es el mal d, la nostra gent, que
no
té cura, i tnentre es destrueixen
matuamtnt eis "líders", el Barcelona
de mal en pitjor. Durara molt?
va
Si un moviment general d'opini6 es
pontani no hi posa rersti, preveiem
que durarrl fins °conseguir que el
Barcelona sigui un Club de barriada.

CIRCULA UNA NOVA ES
PECIE
Aquells barcelonins (f) rúnica mis
sió deis quals és parlar malament deis
que, amb m?rits propis o sense ells,

han aconseguit un petit prestigi, ara
han inventat una nava espécie. Diuen
que de continua, ?'actual política fe

derativa els homes del Cansen de la
Federació Catalana de Futbol, no es
trigard gaire q vture com el Barce
lona perd la tradicional ‘hegetnonia"
(deuen voler ?ir cacicat) en el si del

primer organisme

del

futbol

calda.

No sabem si aix,3 sercl cert; estem
segurs, per.) qu, si ha aconseguissin
ferien un gran bé a resport catahl i
al matei.r Barcelona. Si velen mo
lestar caldrd que s'inventin una a/tra

"especie''.

El la 16 d'aquest mes, Al
cap de set anys de clausura, es
procedí a la reobertura de la
Joventut Basca, al saló princi
pal de la qual fou descobert un
retrat del fundador del nacio
nalisme, senyor Sabf Arana
Goiri, que ha estat restaurat
pel notable pintor Manuel Lo
sada.
Copiem a continuació la res
senya que "El Sol" dóna deis
actes celebrats:
"A mediodía se celebró un
banquete, en el que reinó gran
entusiasmo, y por la noche se
celebró una velada, en la que
tornaron parte don Manuel de
la Sota y don Manuel Eguilior,
que

Fins

Donelnech

¦011

JORNADA ESPORTIVA

Espanya ia batre Milla

D'ESPECIALITAT

DONA CATALANA:
Acostuma't a Ilegir en
catalk,

expedient

No tenhn llibertat de pen
sament. No tenim llibertat
•de premsa. No tenim lliber
tat de manifestació.
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•

LA

continent.

tit de Praga.
La viciaría espanyola és re
maroable. Inne,gablement. Nosale
el

1

1

res.

l'equip espanyol

aconseguís batre ele italians,

L'OFICIAL DE TORN

refer-ne

a

no

no

—Ja veu, pobre senyor: es pensava
que el món era petit per a. ell tot sol,
i resulta que un simple equip de fut
bolistes li ha esguerrat el marro. Ja
Ti he dit que n'estic d'allio més content.
Especialment perqué tot el que fa ell
s'assembla tant a alié. que tela aquel!
altre que varem tenir la desgracia de
patir a la vora de sis anys i mig.

del

Aques:a desfeta davant l'equip
d'Espanya, ve a minvar una mi
ca aquest prestigi i, ensems, ve

xent la

darrers discursos contra els francesos.

cle

més,

part. Esporti
vament, repetim-ho, és un fet re
morcable; ara, que, tot i reconei
cís

pessinuista— i

na--

marcable que meretx un comen
tan, més encara quan hornee
liats a societats esportives de Ca

qüéncies d'aquest tres a dos. Ah po
bres jugadors de r"siquadra" ara els
ve el patir. Almenye els
condemnaran
a treballs
foreate. Vosté no sap el
qué Ti va succeir a aquel! boxador que
es diu Roberto Roberti?
Doncs, per
qué va perdre un combat fora de la
seva patria 14- van posar una
penyora
de mil tires. Ja veu corra les gasten.
I ja cal que ens preparetat per obrir
el paraigua de seguida que el "Duce"
s'engresqui. Vasta ria-ui's d'aquests

Madrid)

el que

con

i

la bandera la hissaran agrien dia no
más que fins a mig pal.
I qui sap
com
s'ho faran per portar dol 1 Si
ara
fina i tot ja duien la camisa ne
gra, d'ara endavant s'hauran d'emba
turnar la cara com els negres de jazz.
—Esgarrifa de pensar les conse

ora

liana

pedem interes
partit de futbol
jugar-se ahir a

'

aquesta circumstáncia,

victbria italia
ha-aria fet la santíssi
ma, francatnent. Més encara, en
aquesta ocasió que el nostre fut
bol hi tenia alguna cosa que veto
re. Pel fet d'ésser qui eren els
protagonistes del partit de Ba

match de boza entre Sharkey
Schmelling o per un partit de
tennis de la Copa Davis, de la
un

1

al

que no ens
sap pas greu. Una victaria ita

per?), en absolut, com algú pre
tén, car si en,s inieressent per un

manera

s

clarem, sincerament,

—A/3 lectors de LA RAMBLA
DE CATALUNYA ele haurien
d'intere,ssor d'una manera molt
relativa aquesta trena de partits.
No els pot deixar d'interessar,

sar-nos per

a

tothom

car

mateixos.

mateixa

actual d'unos

en-e

perqué

•

comptes han acabat fent l'anee davant
d'un equip fet a empentes i a la bona
de Déu. Pot comptar que, pel cap
baix, el dia 22 de juny al calendar

forma

niolt important, se n'hi afegien
d'altres que també pesoven a
?'hora d'emetre un judici: l'am
bient, factor impartant, i la se
rie de colanvitats fortuites que
amenaeaven seriosament la mo
ral de l'equip espanyol.
Ens equivocare"
amb nos
altres s'han equivocat la totali
tat d'aficionats de la Península,

és feta —que
conste— sense segona ientenci4.
Per() /a creient necessaria. I per
tal d'estalviar lema als nostres
lectors, la contestarem nosaltres

patasca

4111$

semblava favorable, de
molt, als súbdits de Mussolini i

pregunta

La

,

la

tres

-

fregides. S'
—Res, qué hi vol fer? A veure si
aird agrendran de no'
blat fins que
sigui al sae i el tinguin ben lligat.
Tanta paveria i tant marcar, i a fi de

feixista

qua

-

ale lectors
de LA RAM
BLA DE CATA
LUNYA ten ea
mentari del par
tit Italia Espco
nya eelebrat ahir
a Bolareiat

—Carpo. di &eco!, arnic Mariano!
que en deu estar d'ernpipat En

cuit

Preu: 15 céntima

Fulbol internacional
asear

jugadors de l'equip triomfador. De
seguida vais taller per si a En Guz
man
el volien fer amb arrós, o per
intentaven menjar-se En Goiburu.

Teléfon 19603

—

ESPOR Ti

—?Pot inte

—Ja ho pot ben dir, senyor Llagos
tera. Aquesta sí que no se resperaven
pas. I ja ha ha viat. Tantes dificultats
i tants romansos, i mb tot i que En
Satni tenia angincs i En Gorostiza
es va tallar un ull de poli i es va in
fectar una cama, la famosa i invenci
ble "squadra azzurra" ha rebut del
cargó. Jo n'estic
més content.
Pobrets, quina rabia que deuen tenir 1
—La veritat és que quan cm vaig
assabentar del tres a dos, interior
ment
vaig resar un parenostre pels

11 i 13

UNA INNOVACIO
rrns

ara

havíem vist

als camps de futbol hi
matchs de boza. Ahir,

pera, tinguérem ocasió
Cosa

de

veure

una

nava

A Sant Andreu—durant el partit
entre aquest equip i el: Sans—/ti ha
gué una batalla a cops de pedres en
tre els espectadors de les populars i
els d'un terrat ve&
La cosa, per la seva originalitat,
mereir ésser r*Inarrada.

ova

cionados

por la multitud de jó
venes congregados en el salón.
No se pudo evitar que se ento
noran cánticos nacionalistas y
que fueran subrayados por los
consabidos "goras" alusivos al
separatismo. Como éstos fueron
o:dos por multitud de personas.
el
gobernador civil parece que
intervendrá en el asunto y 'ta
tuará la atención a la Directiva
(1(' la
Si,ei:Ha d. que había promí' do
que no se alteraría el
orr!^Ti.— ( elaus."

UNA COSA ES PREDI
CAR...
Per cert que,
ren, durant tota

io

Llegiu

Catalunya

i pro

paguen

4A RAMBLA DE
CATALU N y A

cic
ia

que per

acord

Josep M. Acha —el gran amic de
Espanyola de futbol celebrada l'any passat,
l'assemblea de la Fede.ació
catalana, será collocat a la sala d'actea de
proposta de la representació
la R. Federació Espanyola
de

—

de

la

guanyat Acha,

Le

tant

ha fet per

a

La

estrényer linos

a, que

entre

junt a...lb el

Catalunya

tra5a

i Bascónia

segons ces assegu
la setmana passada
exPosada al local del Sant

hi hagué
Andreu una pissarra on es recoma
nava al:
socis malta correcció í molí
de civisme durant els pariitS.
aridentment una cesa és predicar...

•
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El fall de la Nacional
de la final í els que

pels incidents
el precediren

Cinc mil pessetes de penyora

l'Espanyol, i. el
senyor Serramalera desqualificat per dos anys.
I al Madrid?... Una amonestado'.
?I al senyor
Quesada i al directiu del Real Madrid que van fer
aquelles declaramons famoses?... Res
a

batre Itália
per tres gols a dos

Espanya

---

El nostre corresponsal a Ma
senyor Sarti, ens dóna
compte del fall que ha dicta la
Nacional als incidents del partit
de l'Estadi i dala dos anteriors
que jugaren el Madrid i l'Espa

drid,

va

La selecció del senyor Mateos deu la victOria a l'entusiasme deis seus com
El de la victoria
ponente.-- Vantoldrit marcit dos gols, i Regueiro un.
fou aconseguit en el darrer minut del partit
—

Resultat sita.
Que arribats a fi
nalistas el Real Madrid i l'Athletic
Club de Bilbao, i designat l'Estadi de

nyol.
Donem a continuacid, el text
de l'acord del Comité executiu
de la R. Federació Espanyola
de Futbol.
•

RUGBY

BOLONIA

A

is

Resultant primer.
Que en
l'acta del partit R. C. D. Espa
nyol i Real Madrid, que es va
celebrar el 18 de maig al camp
del primer, el oapitá de l'Espa
nyol formula protesta per la
toleranola que va tenir l'arbitre
senyor Steimborn amb el joe
dur del Real Madrid, i per la
conducta violent i incorrecta
—

Ola jugadora d'aquest.
Resultant oegon.— Que amb
motiu de la celebracló de l'es
mentas partit, el palie es ma
nifesta airadament contra l'e
quip 1 jugadora del Real Ma
drid, i que en sortir del camp el
cotxe que conduIa els jugadora
madrilenys foren apedregats
per grups que esperaven el seu
pas.
Resultant tercer.— Que du
rant el partit Real Madrid R.
C. D. Espanyol, celebrat el 25
de maig
darrer, per haver
fet caure l'avalanxa de públic
d'una de les portes, es va si
tuar un rengle d'espectadora
entre la Unía que assenyala el
límit del camp de joc 1 la tanca
que separa el camp del públic,
guardant durant tot el partit
una actitud correcta i pacífica,
fina 1 tot en els moments que
per haver aconsegult marcar el
Real Madrid els seus gola es va
llancar algun grup al camp a
abraçar els sena jugadora.
Resultant quart.
Que ni
abans de començar el partit es
va formular cap reclamació per
parí, del Ft. C. D. Espanyol, ni
després del partit protesta a
l'acta, fet que corrobora ple
nament l'anterior.
Resuitat cinqula
Que toa i aix6,
fou publicada a la premia una nota
del R. C. D. Eapanyol, en la qual
després d'audir amb manifesta inex
actitud i eaident mala fe coaccions
del públic que no existiren, i desaten
cions incertes ala dementa directius,
s'acaba per manifestar qüe el Real
Madrid per esta- molt ben situat en
les altas esferas federativas, s'ha bur
lat de moltes coses que a la majoria
deis
altres club: no se'ls permés
f er-ho.
-

—

—

—

Barcelona coi/1 a camp neutral per a
jugar la final, diferents periódica de
Barcelona publicaren una referéncia
d'una reunió de la Federaci6 Catala
na donada, segons
s'ha comprovat,
pel membre d'aquesta i del R. C. D.

Espanyol

Serramalera. En
aquesta referéncia i en vigilias del
partit, es reproduia la qüestió í s'in
sistia

sensa

carta punta

de vista de la
en
forma que
devia neutralitzar els benéfics afectes
d'ur.a nota oficial publicada en Iba
bes termes per la Federació Catala
na, i detanninar, en canvi, l'estat de
general hostilitat arnb qua fou rebut
requip del Ileal Madrid a l'Estad! de
Barcelona.
Resultat seta.
Que per si aix6
fos poc, elementa conegudament ad
dictes al R. r. D. Espanyol, organit
zaren grupa que proveits de xiulets
medias de dos sorolls es van diri
gir a primeras horas de la tarda a
l'Estadi per tal de situar-se ala ren
gles més propers al camp, aconse
guint d'aquesta manera fer més os
tensible cl sen afecte, i al final del
partit arribaren, alguna, a saltar al
carrtp i apalfissar els jugadora del
Real Madrid, quan, venauts, es diri
gien als vestuaris.
Tenint en compte primer.
Que
foaamentada 1. protesta del R. C. D.
E panyol en l'acta del partit iel 8
de maig en el jt:t violent 1 incorrec
ta del Real Madrid, queda reduida a
qiiestions de fet, l'apreciacia de les
quals corresponia a l'arbitre i que rer
tant procedeix ratificar la validesa
donada al partit.
Tenint compte segon: Que la con
ducta del públic del camp del Club
Deportiu Espanyol durant el partít
del 18 de maig i l'agressib de qué
foren objecte els jugadora del Real
Madrid constitueix una falta pre
vista en el número 7, apartat a) de
la circular-número 8o i castigada amb
penyora de teto a r.00 pessetes;
Tenint en compte tercer: Que re
ferent al segon partit celebrat el
dia 25 a Madrid, en no formular el
R. C. D. Espanyol cap protesta a
lacta ni haver reclarnat an cap mo
ment ni abans ni després del partit
de la permanéncia del pablic junt
a les
ratIles que assenyalaven el li
ma del camp, revelen claratnent que
no
ho va considerar com a coacció
en

nota de

l'esmentat club,

—

Italia. havia •despertota la nació era enorme,
ainó a
no solament a Bolónia
totes les poblaciona italianos.

Espanya

Al magnffie Estadi de Bolb
rija se celebra ahir a ta tarda
el vuité match de futbol entre
els equipa representatius d'Ita
lia i Espanya, les dues nacicns
que es disputen la supremacía
del futbol
Eta resulta' s dala' darrers par
tits, especialment el celebrat
darrerament, havien fet decan
tar un xle la balança a favor
deis italiana; pero consagrada
plenament Espanya després de
Ja seva neta victória sobre la
selecció anglesa havia palesat
una classe elevada que
no es
podia considerar inferior a la
italiana, malgrat de les darre
res vietbries d'aquests.

tat

Aquesta expectació queda patasada en l'aspecto que presentava el camp a l'hora de eo.«
mangar el partit. El pie era iraposant 1 hom caloula que
baixaven de 50.000 persones le
que presenciaren l'encontrf.

nos

PRELIMINARS
abans de l'hora liasea

nyalada

per a començar el partir, sortiren al eamp de joe
dos equipa contendents. L'aspanyol vestia el
saba maillot
vermell. Acompanyaven els Ju
gadora ele representants de les
federacions. El públIc, imparchal i entusiasta, va rebre tots
dos equipa amb xardoroses ovaciona. Situats els dos equipo al

elsca

EXPECTACIO I UNA ENORME
ENTRADA
Per les circumstancies recae
nyades, !l'interés que el partit

1

-

a

Poc

glda

Plaça Catalunya, 4-Barcelona

Catalunya

clientela 1 al

públie

en

Recomana

a

la

seva

distin-

general, la insuperable

SOPA DELS PESCADORS

MI'

MI

Plat oreacló de la altea

—

81 US DIUEN QUE TAXIS FOR
TUNA NO SERVE1X BE, AGA
FEU UN COTXE FORTUNA 1
!%'EU LA PROVa

•iiaiaaaaiiiuuaua

L'ONIE ESPANYOL
malaltia de Samitier va
impedir qua la formaci6 de

espanyol tos la
pensat darrerament

s'havia
baixa
seva

bu

coberta

que
i la
amb

Goiburu, arrenglerant a Reguei
ro en el lloo habitual d'aquest.
Alai, dones, l'equip espanycl

s'arrenglerá

de la

següent

ma

ni com a impediment per al lliure
descabdellament del partit, i que acusen la mala fe amb qué fou redactada la nota publicada a Barcelona
pel R. C. D. Espanyol que amb
aquesta nota s'ha fet culpable d'una
falta greu, no solament en falsejar
i exagerar tendenciosanient els fets,
sinó en agraviar també el Comal
amb les sayas gratuitas i intolerabes manifestacicns que s'itan de castigar rigorosament per l'srticle 48
clt,as E, Muta.
Tenint en compte quart: Que si
bé és cert que en el carnp del Real
Madrid es va situar públic entre les
ratiles que limiten el terreny de joc
i les tanques que el separen del públic, degut a la causa indicada en
el resultant tercer, també és cert
que va mantenir-se sama, e en actitud pacífica, per la qual rosa úúnicarne: t s'ha d'amonestar a aquesta
entitst perqua procuri en el !macea
s:. evitar-ho
Tenint en compte cinqua: Que la
conducta del membre de la Fedenació Catalana de Futbol i del R C.

Espanyol senyor Serramalata,
una
premeditada intenció de

revela
provo-

la falta de neutralitar en el páamb perjudici evident per al
Real Madrid, prevista en l'article so
deis Estatuts.

investigacions.

nozzi 1 Orsi.

El Comité Executiu de la Real Fe
deració Espanyola de Futbol, en ses
ajó celebrada el da 18 de l'actual, ha
acordat:
Primer.--Ratificar la validesa deis
partits semlfinals del Campionat d'Es
panya celebrats ela diez :8 i 25 de
maig darrer entre el R. C. D. Espa
nyol i el Real Madrid.
Segon.—Penyorar amb Lato pesse
tes el R. C. D. Espanyol pels fts a
qué es refereix el resultant segon.
Tercer.,--Ansonestar el Real Madrid
pels feta consignats en el resultant

D'aquests jugadora, n'hl ha
via sis que jugaven per primera
vegada contra Espanya.
ELS PRIMERS MOMENTS
Quan el senyor Van Praag tock el
començannent del partit fría una calor
feixtiga. Aquesta circumstáncia desco

tercer.

Quart—Penyorar

el R. C. D. Es
panyol amb 4.000 pessetas pela fets a
qué alludeix el reaullant cinqué.
Cinqué.—Suspendre psi termo de
dos anys per ocupar tota classe de car
raca
en
l'organitzaci6 federativa, al
directiu de la Federada> Catalana se
nyor Serramalera.
Sisa.—Reservar-se qualsevol decisió
que resulté: justificada de diligancies
posterior* al present fali.
Preveiem un altre aten sensacional
a
la vinent assemblea. Un nou "esta
Hilarlo".

aimuaiII •

Rosetta,

1GARDN ER
•

Calligaris,

Colombari, Ferrari, Pitto,

Cono

tantino, Baloncieri, Meaza, Mag

ratjava

•
•

•

que hom esperava.
Arbitra el senyor

Baltasar, de la Co
missitS d'arbitres de la regia catalana.
El seo arbitratge fou molt correcta
i sabé emmotllar-se al joc que es prac
tici. L'assistiren els arbitres senyors
Garrigosa, per Catalunya, i Fernán
dez Matamoros, per Castella.
Castella alinea Collie, Soler, Váz
quez, Samba, DeL Campo, Simón, Mu
fioz, Ferraras, Guzman, Candela, Del
Prado, Pérez, Malagrida, Larrafiaga
i Cancecto; i Catalunya a Foleh, Bis
bal, Garrigosa, Aguilar, Guillermo,
Mongrell, Vives, Luque (a la segona
part Pnigdevalls), Joanes, Nuvials,
Massoni, Masdefiol, Ruiz, Carretero
(a la :nona part Manolo°. L'equip
de Castella turná també amb els seus
suplanta Bonilla 1 Alvaro.
Abs dotze minuta de joc Catalunya
aconseguí el primer assaig per obra
d'Aguilar, pertb no fou transformat;
al cap de poca estona marca el segon
Nuvials, i fou transformat per Mas
soni ; als vint minuts de joc Guillermo
marca per a Catalunya el tercer as
saig, cense asar transformat, 1 déna
el resultat d'rs a o a favor de Pe
quip catali.

Per

1

I

a

va

mitjos

aspa

nyols treballaven de farra per
tal de tallar eh' avenços deis
italians, ben ajudats pela de
fenses. No obstant, rada, dreta
italiana portava contínuament
situacions perilla a la porta es
panyola, 1 en un d'aquests mo
ments obtingué el primer gol,
aconseguit en declarat off-side.
Re00111 la pilota l'extrem

Constantino

1 marxá rb,pid cap
ala dominis de Zamora. Seguit
per Quincocea, va córner cap a

avançava amb freqüenola
la porta de Zamora.
Ele
perilla sovintejaven. Els (hiena
sea espanyols,
sorpresola per la
vera

velccitat deis contraria,

d

contra

jan l'arbitre
admira_

Catalunya;

blem ent, i fou la
primera de aa
aatste-

Joanes marca
assaigs per als nostres, i uta al.
és tratns.
format; poc abans
tre

d'acabar-se

part amb el resultat de
e Ai
Cs d 5
g

21 a

marca tres

rell,

Ruiz
assaig és

segon

a

minuts de la

ers

El

3

la pra

favor

segona,

assaigs,

p ar

Puigdevall.

transformat pel
Mongrell. Catalunya s'apunta
32 punts
Inja de pé_

per

rni,Inuts,

en una

arrancada
Castella aconsegueix de
la

i és transformat per
s
8.

tez,

Cat

ea

jugada individual.
l

Simón.

Ca.

,

en

le

ns

raons

aconsegueix un altre atealg
rnat; Aguilar ats l'enr.arretrat transfor
de mar
car-ne un altre, turbé
transforntat,
La puntuació llana en aqtseisa
/tatua:al

Catalunya,

45: Castella. 5.
sortída de "melée", pére:
aconsegueix
En

una

marcar per

tense

a

Clatellí,

transformac16. Per últim,

uj
l'armo torri a marcar per als
catalatis,
1 al cap de poca estona
acaba
contra, amb el resultat de 48 a et
favor de 111 Se1ecc16 catalana.

El Regulador
Rambla de les

Flors,

37

Carme,

gada jugava

igualar.
EL PRIMER GOL ITALIA AL
CAP DE QUATRE MINUTS
La davantera Italiana atacava
amb gran entusiasme, sobretot
es

offside

un

joies i rellotges

pecial Guzman, i el joc

menta de Iluita i el dornini es decanta
al seu favor; pera pee a pea van en
trar en lid eta mitjos rojos, en es

n

arca

m

presents de bon gust,

NOVA PRESSIO ESPANYOLA
Ela jugadora espanyols, compene
trata i percatats de la sean tasca, ju

jcs,

•

Ahir, davant de concurréncia molt
nombrosa, va jugar-se a l'Estadi de
Montjuic l'anuriciat partti entre les se
leccions de Catalunya i del Centre per
a disputar-se la Copa "Lord Dewar".
L'equip catalá es va imposar des de
bon començament, tot palensant la sa
ya superioritat. L'equip madrileny, en
canvi, va presentar-se més fluix del

espectadora espanyols que
tendel que el su onza acabés a l'igual
que a Praga.
Toca a Espanya pasar la pilota en
joc i el satis jugadora realitzaren un
avenç impetu6s que va morir a les
defensas contrarias. Fou la pilota da
questas al rápid eactrem argentl italii
0Orsi, el qual, burfant la vigilancia
de Prats, corregué la línia i llanca
sobre la meta espanyola un centre ras
mag-nífic que la va posar en perill per
trobar bastant desprevingut la parea
de darrera espanyols.
.Arnb gran ímpetu van seguir ata
cant els italiana en els primera mo

córner 1 des d'allí, amb un xut
molt potent va batre per prime
ra vegada el portar
espanyol.
Hom pogué apreciar :boíl
ment el fora de joc, perb l'br
bltre va considerar el gol com a
valid en mig d'una gran pvació.
PRESSIO ITALIANA
Amb aquest gol ele itallans
s'animaren encara més, 1 la da
vantora, ben servida apta mit

•

PER 48 A 11

eis

per les ales. Ele

Els automóbils

AHIR, Ä L'ESTADI, LA SELECCIO DE CA,
TALUNYA VA BATRE LA DEL CENTRE

Els italiana formaren l'aquí')
tal com tenien projectat, a so

Tenint en compte sisé Que ini
ciant-se en l'expedient altrea respon
sabilitata, procedeix deiaar a salvo
les que ea puguin deduir d'ulterior&

car

nlic,

Zamora, Ciriaco, Quincocál,
Prats, Guzman, Josep Maria
Pena, Vantoldrá, Regueiro, Gol
buru, Padrón i Bosch.
L'EQUIP ITALIA
gui:
Combi,

bol

•

del carnp protediren al
canvi de rama de flora els ca
pitana i tole llançaren els hurres
de conauetud. Després es din
giren vera la tribuna central on
hI havia les autoritats italia
nos 1 saludaren novament. Ele
Italiana saludaren en la forma
aeostumada pela feixistes. Tor
naren a sentir-se grana aplaudiments i ele' dapitans es reuní'ron amb l'arbitre belga senyor
Van Praag 1 amb els jutges
linfa.

mig

nera:

Restaurant

juny de 1930

l'ala esquerra 1 Padrón va SCT
prendre eta espectadora amb
ele seus, driblings.

gaven

molt confiats

Els

seta

ataca

loas, tapidíssims, aren segura Tan
prompte brillas-en les exquisitats de
Padron com les sobrietats de Reguei
ro.
Goiburu realitzá una escapada
a

honica i dintre de l'área li va
leí falta la defensa italiana, perb
e ro 1..
castiga.

La davantera espanyola cada ve
ami més compenetració.
Tota ella taentenia perfectament, i si
el joc en ocasiona es carregáva sobre
un ala, amb preferancia a l'altra, era
parqué tots aciau que per allí estava
l'oportunitat. En aquesta situació es
va arribar
ala 35 minuta de joc, en
que

ríe. Tots eta sena dementa se compe
netraven amb la resta i com a canse
qffancia Espanya domina. Dura aques
ta presida bastant i després seguiren
uns minuta d'ofensiva italiana, durant
ele quals Baloncieri serví bones pas
sedes ale seus companys de Unía. En
aquets moments d'atac ele italiana ti
ren el tercer córner contra
Espanya.
GOIBURO PERD UN GOL
Ara ele espanyols atacavan ert ju,
gades soltes, i un d'elles la realitzá
Goiburo, inspirat, dirblant pes a diver
sos contraria, i es va trabar sol davant
la porta de Gombi. Allí, quan l'etno
ció era enorme en el públic, Goiburo
MOMIIMI1

EL8 000PERADORS DE TAXIS
FORTUNA PROTEGEIXEN UNA
ENT1TAT OBRERA I GAUDE1XEN D'UN GRAN AVANTATOE

sorgi

EL GOL DE L'EMPAT
un atac combinat de tota la lf
nia, a uns quants rnetres de la por
tera italiana, rebé la pilota Regueiro,
1 aquesta vagado el seu tret no va
ésser tan desgracíat com abans. Per
primera vagad la porteria italiana
es veié batuda en un gol primara:.
En

REACCIO ITALIANA
aunt va picar força a Pes
quadra azzura 1 tot l'onza es va llano.
çar a un ateo impetu6s, perb ele mit
jos espanyols, magnifies d'entutlasme
i arce" eontIngueren bé la potent
ofensiva. Aquesta fou continuada 1

Aquest

Impetuosa, de taa grau amb tal
átame, que, malgrat de la seva

entu

falla inexplIcablement la rematada.
DOMINI ALTERN
S'iguala després el joc i durant una
estona ambdues líales de mitjos man
tenenun potent duel al centre del
terreny i hom aprecia que l'espanyob.
supera la contraria. Per alzó aviat
ataca novament

Espanya. S'ames:PU

magnifica comblnaci6 de Padr
Goiburo 1 Reguelro. Aguad dra
tret potent que f-ega al palia
gué honora de gol.
EL SEGON GOL D/ITALS4
També la davantera italiana t'el,
tenla a ateravella. Sobretot ele ve
una

'

mostraven

pletbrics

clen
oportunita no pogueren les II
n'es defensiaes espanyols evitar el gol
de l'empat, que arribava sis minuta
mas tard d punt espanyol.

terans

PRESSIO ESPANYOLA
1-'avíen transcorregut quinze minuts
de joc 1 ja carburava tot l'equip ibé

da en l'extrem italiá, l'autor també
del primer gol, el qual de potent
tret d'esviaig, va batre de nou Ea

es

perill. Balonelerl aconsegula descol
locar-se aevint i posar en perla la
meta espanyohs. Ell amb Conatan
tini brodaven con-ab:raciona bonl
ques, i en una d'elles morí la juga

444~444444.1444444444*14;44004.44~4.4444444~

no ea

bien reaccionar 1
al que convenía contrariament
es mostraven
poca rápida en Hura linar:ven
cions.
ELS PRIMERS ATAOS

ESPANYOLS
Per

alta qualítat i cost, no adrneten
cornpeténcía. Els seus preus de venda han
estat reduits considerablernent

per la
•

seva

•

walka

" 3Eltrr

"

Passelg de Grácia,
•

11 II • I • III II

99

•
•

Rosselló,

1111

III

II II II

situado,

1 Espanya come/lea a
atacar
per loba dreta. Bis majos
reac
cionaren i ele bona servels
al

davant l'oren aprefitats
per
Vantoldrá 1 Regueiro, ele
guaba,
en fácil combinado,
arribaren
a la porta italiana.
Aviat els se
cunda en l'encert Goiburu i
Pa
drón i les magnifiques
combi
nacions dala quatre
donaren per resultat davantera
una bona
exhibido de joe.
ESPANYA ACONSEGUEIX EL
PRIMER CORNER
Resultat d'aquesta ofensiva
fou el primer córner
que es
tira contra

els

italiana,

sense

resultat prael ir. La jugada
de
perill que seguí a aquest
córner
fou una eseapiala
perilloofssi
ma de
l'interior esquerra Ita
lia Magnozzi.

BARCELONA
II II II

234

fi aelariren la

II II II

Ataca.

despida Espanya

per

Caves

a

Penedés
.44.44~94».

Guardiola de Fontrubt

ES PANYA
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la rambla de Catalunya
AL GUINARDó

L'Europa

j

l'Espanyol

encara

s'imposh netament al Red lar de Paris,
i el va batre per chic gols a dos

empataren

El Barcelona

tres gols

a
No slia decida

A LES CORTS
1

la possessió de la Copa Matas

Al món nassen coses que semblen
inversemblants. I el futbol precisa
d'aguas
ment n'está molt perjudicat

vencedor definitiu. I ante, en
aquest
temps és prometedor de més grans
esdeveniments. Es a dir, és prome
tedor d'un altre esdeveniinent Euro
tes coses.
pa-Espanyol, que aviat es fara, tan
Ara rnateix paesa un cas molt setant es podría
monóton com llavors de les
riós, que Si no ho fos
"Copes
psendre de broma. Ens referim, na. Vea". Parqué no ens negará el lector
turalment, a la disputa de la copa que amb la calor que caten pas
sant siguin de gaire
Mates-La Riva.
desitjar partits
de futbol. I menys si
Si no ho haguéssim vist potser no
aquests no as
creuríem. Parqué aixo que en fan amb carácter de fasta major.
ens bo
encara no s'hagi pogut
'Tal com hertz dit abans, hez
tres partits
vist
ventilar l'adjudicació d'una ccfa és els tres partits Europa-Espanyol que
creure.
aquests dies s'han jugat. En tots tres
cosa que costa de
hem vist composicions dlequips dife.
Ens ha tocat per sort --joh para
renta. I en tots tres partits
do»! de presenciar els tres en
també
harta vist les mateixes estones de joe
contras que l'Europa i l'Espanyol
adjudicar.
bcnic, de joc insuls i fins de joc en
han disputat fins ara per a
sopit, tan aaracterístic en les tem
se una copa, i hem vist --arnarats
poradas estivals. Malgrat de les di
de suor anguniosa— que el tercer
partit no era prott per a donar un ferents composicions d'equip, no
inhem vist encara cap amb prou cara
ulls per a ineréixer el ?lastre bene
placa
de considerar-lo, al cap de tres
41
minuts
que
es
juZamora Feia
partits, vencedor moral de la copa,
gaya.
famosa ja entre l'element gracienc,
OPTIMISME ESPANYOL
que tan aviat se la veu coll avall
No es desaaimaren per aixó ela
com portes enfora.
i cs l'anearen a la
Ileon,
Ahir mateix, varem presenciar una
recerca de la nova igualada- La da
nava composició de
l'equip de l'Es
vantera torna a. brodar combina
panyol 1 una altra de l'Europa, que
cions estupendes. Sobretot Vantolti encara a la ,segona part
lluvia de
per a la me
foc.:3 de pe
era un
variar.
ta italiana. Faltaven dos trauts,
..amb sinceritat els direm que la
per a acabar el temps i la fúria es
composició que presenta l'Europa a
panyola rondava la meta de Combi. la segona part fou el que ens agra
Ele italians reaccionaren i en els dar
di més. Miré, d'interior esquerte, al
rers instants una valent partida de
costat de Cros, que en mornents
Zamora evita un gol segur.
encara és el mateix del bon
ternPs,
Jugador
s a la ca
Es retiraren els
va
semblár que podia donar bon
uninimement
ovacionats.
i
foren
seta
revultat.
El marcador senyalava das a un A
L'equip barreja que presenta l'Es
favor de l'equip italiá i es especta
panyol va semblar que tenia una tar
complaguts
p,
I
bon
joc
dors estaven
da de gran
Amb una davantera
presencias i pel desenrotllament que inspirada en sort.
el xut i res més. L'equip
lluita.
pertava la
no és el millar que podia
presentar,
F.LS ITALIANS MODIFIQUEN
peró per aiscó mateix encara no com..
prenern con no va perdre. Parqué
LA LINIA MITJA
l'Europa va jugar amb suficient in
jugadors
pet
al
se
En sortir els
telligéncia per a guanyar. I es va tro
gon tenlas sén rebuts ami) ovaciona.
bar amb un Aznar sense el seu dia,
capitá de l'SquaAra A mi ara, qtte
la qual cosa vol dir que potser amb
ha canviat impreseions amb els di
una m:ca més de sort
el marcador
decidaixen
lí.
modificar la
tectius,
hauria pogt t marcar més punts al
nia mitja, que és la més fluixa.
De sortida ataquen els italians arnb seu favor.
De totes maneres, si l'arbitre no
!tia. Porten l'ofensiva par l'esquer.
hagués
tan ptimfilat en els off
ra, i Orsi, en ripida ju4aea, acon
seguelx un perill imminent per a la sicles, potser a horas d'ara a Gracia
porta de Zamora, que Cirlaco allu- estarien de feata major, per cele
córner. C.
ilota brar l'adjudicació de la que, segons
n:1 a
diuen, es valuosa copa Mates-La
novament la defensa allunya el pe
Riva. Perqué, val a dir-ho, va anul
tul.
lar un gol a l'Europa per un off
PRESSIO ITALIANA
side d'aquella tan discutibles i que
Els italians persegueixen augmen
els graciencs, aixó si, amb Imita de
tar l'score per a evitar que el match
cavallerositat,- no varen protestar
prengui una altra orientarle, i per amb tanta
de violéncia com els de
aixó no deixen d'atacar. Aconseguei
xen un
altre córner, que salva Za
mé perill i aconsegueix un altre cfir
mora i a la poca estona un
altre
contra Italia.
que tampoc té conseqiiéttc'es.
El segon gol espanyol é3 producte
En l'ofensiva italiana Baloncieri
d'un mgnífic canvi de joc fet a Bosch
segueix essent el jugador més peri• que amb rapidesa vertiginosa recull la
llós. Les combinacions que fa 1 els
pilota i la centra fluixa sobre la meta
xuts que dispara emocionen als e.
italiana. Quan Cornbi entra enérgic a
panyols que presencien la Iluita.
aclarir la situado del moment, paró
NOVES REACCIONS ESPA
Regueiro arnb valentia insuperable en
NOYES
tra de salt i amb el cap fa arribar la
Passen els moments sense que l'es
bala per segona vegaad a la porteria
quadra a pesar del seu bon joc i te
italiana. Havien transcorregut 27 mi
rma, ofensiva aconsegueixi res de prác
nuts del segon temps.
tic per l'excellent tasca de la saga i
EL DAPtRER MINUT DE JOC, I
mitjos hispánics i així reneix novament
V.1 SOL DE LA VICTORIA EN
la tranquillitat en recluir) vermell, i
EL DARRER SEGON
Poc a poc es va dominant fins arri
Tots
els espectadors seguei
bar a imposar-se. Domina netament la
xen el match amh un cor petit
davantera i realitza primorosas avan
çades, en les quals es distingeix l'ala i la vista fixa en els cronbme
dreta. Sobretot es llueix Padron amb
tres.
els seus tnalabarismes, que en facili
Es veu que algun deis equips
tat es desfa del seu contrari i se si
no se sap
va
a marcar, perb
tua desmarcat. En aquesta fase del par
quin.
tit hi ha un atac de la davantera ver.
La pilota va, amb rapidesa
mella preciosa geu falla en el seu final,
vertiginosa, de luna a l'altra
puix que cap clamara encarta rematar
porteria.
la jugada. Contraataquen després les
Queda un minut de joc, i el
hosts de Baloncieri, i Quincoces es
llueiss en la defensiva enérgica, perfi
de seguida tornen atacar els espanyols
per la dreta i Ventoldrá a aportar pe
rills a la meta de Combi. A uns mo
ments de pressió italiana en segueix
un altre
d'omponent dels espanyols,
que evidencien més perill,
PRATS, LESIONAT, ES RETI
RA PERO TORNA A SORTIR
L'equip espanyol, que té en Prats un
deis seus principals puntals per la se
guretat amb que conté a Orai i l'entu
siasme amb que es desplega, experi
menta una sensible baixa en lesionar-se
el magnífie mig-dreta. Accident que el
fa retirar del terreny, pero al cap de
Poca estona reapareix
a l'emtip ver
me:1. Els espanyols segueixen apre
tant. Ventoldrá és un element excel
lentissim. Arnb Regueiro i Goiburo
broda jugadas magnifiques i la porta
italiana es veu en imminéncia d'empat.
Demostra aquest domini les dues ye
gades que els vermells posen la pilo.
ta en joc.
Esnanya segueix domínant.
UN GOL ANUL.LAT ALS
—

,

'"

agol

I

l'Espanyol

La Riviu

UN GEST LLOABLE D'E:1

quan els varen anullar un
per off-side, que amb

gol, també

molta antelació havia assenyalat l'ar
bitre, i que mallaras d'aneó l'arbitre
va haver d'esquivar la invasn5 d'uns
quanta que potser sentant-se madri
lenys envairen el camp per agre
gredir-lo.
Totes aquestes incidéncies dona
ren, és alar, una amado a la parti
da molt propia de la importancia
del que es disputaven. Aixo i els
moments de joc banic fou el que
més va divertir el bon públic que
cerca els partits de l'Europa per a
fer de cardíac.
Com hern dit ja, a l'equip del Gui
nardó va reaparlixer Cros, que,
diem-ho amb antellació, va fer-ho
com en els seus bons temps. El pú
blic
l'europeu és molt sentimen
tal— va rebre la presIncia de Cros
amb una ovació. I Cros va saber-se
produir per justificar la simpatia del
seu públic. Amb bons
interiors enca
ra hi ha un bon davanter
centre,
Arbitra. Salvo, que a part d'algu
nes
fallades, va actuar atnb' encert;
i a les eves ordres ele eqUips s'ar
rengleraren de la següent manera:
Espanyol: Aznar, Saprissa, Sarag.
guate, Trabal, ivIugarra, Tena I,
Prats, Gallard, Tena It, Xifreu 1

Joyas.
Europa: Altéti, Soligé, Alcoriza,
Altninyana, (a la segona part Fle
quer), Loiola, Obiols, Gironts,
tit, Cros, Eserichs (a la segona part
Miró) i Manolín.

DE BROMA
Un grttp de satis de !'Europa,
aman ts de la ballaruga, han organit
zat per a aquesta nit—revetlla de Sana
loan—un grandióJ ball d'orquestra als
nous terrenys de La Salut.
Ileon &asegura que hi haurd barrita
a l'engrbs i que hi haurd empentes.
COSES D'UN VIATGE A
ITALIA
Durant l'excursió realitzada per re
quip Peninsular d'Atletisme per ter
nes del Duce, n'u ha dit que mai
es pagué aconseguir que arassin tots
junts. SemPre es dividí en tres gruPs:
el

primer, format pel

Pérgola

La

REVETLLA
DE SANT JOAN

Sopars especials de
revetlla

Sorpreses

i presents

OrquestrinaVerdura

valoofasim.
a to
Quan l'hrbitre es
car el final de l'encontre, arriba
el gol de desempat, que acon
segueixen els espanyols, i de
frauda l'afició italiana.
Bosch agafa la pilota, i es
capa rapidíssim. Centra una
mIca obert, i Ventoldra, a una
dotzena de metres, Ilança un
tret que agafa a ,Combi comple
tament de sorpresa.
Es posa la pilota en joc,
l'arbitre assenyala el final.
OVACIO ASL TRIOMFADORS
Malgrat de la desilusió que
6A

disposa

l'afici6

gallec

(tus

figurava

l'equiP.

que
remarcaretn pos la tasca
havia de realitzar Meléndez procurant
"estrenyer llalcs" que mai arribaren
a poder ésser un fet.
UNA COPA QUE SERIA
CELEBRE

partit—primera

van

ju

serie

la Copa Matas-La Riva.
Va» empatar a tres gols i durara
la Iluita !ti hagué diversos incidents.
A l'acobamera del para* hi haguí
nosaltres
bolets i fine s'osegura
que hi hagué
no ho talrent mire
carregues Je cavalleria.
I tot per una copa.
I el més trist és que es trocla d'una
copa que ningú no ha vist, ni ningd
?s.
no sap
on
UN VIATGE A L'AIGUA
L'Arocha s'havia fel la illusib d'a..
nar a Suecia amb !'Europa. Havia
estat demanat com a refore i el cer
cle blau-grana semblava que, en prin
cipi, no s'hi negava. El sin:patio ca
eslava d'allb més engrescat.
noni
A darrera hora, pera, el Barcelona
ha negat l'autorització, i ha donat
disgust importara a dEuropa i
un
gairebé InJ.s importara a l'Arocha.
Ho sentim per l'Arocha, que ja s'hi
vela, i Per l'Europa, que !savia acon
seguit un gran que.

italiana,

que té plena consciéncla
de que la victória és justa, nó
aplaudiments
es regategen els
als jugadors espanyols, que es
retiren a la caseta piares d'ale
gria i esgotats del suprem es

No

aneu

corbat

El pit enfonsat és causa de graos
malalties, la base de tota salut és res
pirar bé. Utilit
el

seu

forç realitzat.
El fruit ha estat producte del

nostre

adrecador
PRYNCE ",
"

i de la voluntat de tots.

per

—Noti -Sp ()ni.

nens,

a

1

nyores
nyors.

se
ee

De pes

mínim so grams
i de volum reduit, el seis ús no oca
siona cap moléstia en portar-se fácil
ment sota de la roba. Demaneu opus

"Vil 4

401'114
das..g1

ales a l'I"STITUT ORTOPEDIC
Sabaté i Alemany, Canuda, 7. Bar
cal,

TOT REFORMAT
Habitacions totes amb aigua
corrent :: Saló per a banqueta
Coberts des de 5 pessetes.
Teléfon 2o628

Plaga Igualtat

i

carrer

AVU_I,

anaa

Hospital

a

CASTELLDEFELS

cS):1

Gran Revetlla Platgesca
Vegeu detalls

a

"Espectaclos"

ESPANYOLS

son

impetuosos

Ores. Espanya

i alterns deis

segueanc

un s i els
demmstrant

1

SASTRE

14Pa%,

41.

LA

INDIGNACIó

DEL

DUCE

DESPRÉS

Dama
—Traidora! Pardettot Dislionorattol
doble raceió d'olí de riel.

us

PILA I ONATGE
Baroeioneta
Secciú sanyoros, familias
1 hornea

llancaren

es

en

Al segon temps el Barcelona va
els altres dos gols. El pri
mer, ala quatre minuts de représ el

per contrarrestar.

Davant Vescomesa dels blau-gra
i vist el caire que anaven pre
nent les coses, els repres:ntants del
Red Star, no trobaren altra solució
per evitar una clesfeta afrontosa que
emprar un joc censurable aprofi
tant-se de la seva superioritat fí
sica. Tota mena d'irregularitats fo

DE LA DF.31ROTA
purgarem a tots amb

Un bon veslit, elegants t
económica podreu adquirir
lo avantatjosament a aguas,
la

casa

Cuourulla, núm. 2, primer

joc, l'aconsegui Arocha despres
d'haver xutat tres vegades, en dues
de les quals va salvar el portar altres
tants gols segurs.
I el darrer fou obra de Diego.
Un free-kik molt ben executat per
Mas, va desviar-lo lleugerament
Ramon i Diego acaba la jugada Han
çant un xut formidable que el por
tar ni tan sola va veure. Es por
taven quaranta minuta d'aquest se
gon temps.

na

*

posadas en práctica pels juga
dor francesos, i amb tot ; aixó no
ren

*

1111

GRAN

111

F. C.
Campió

de

a

cobart

Tolva les

Y

a

tardes

pasmas
diles

da

a

7-11-

Mamerta pes

TRIO VILALT,,A
rfiu: sorna,.

de

teatres

TRIO RAMBLA

QUATRY3

RUGBY

del Centre

BARCELONA

segona

A dos quarts de sis

1111

General: 2'20 pessetes

Ahir, a un quart de set en punt del
matí, a bord de la magnífica moto-nau
"Infante don Jaime", prop de vuit

a

en

ta

segona sortida marítima

aguas
que per

conceptes assolí un ésta remar
cable.
Primerament el molt que voreja el
vaixell féu que hom pogués gaudir
de les innombrables belleses que la
nostra Costa Brava anclan, i després
el concert que en el mateix transcurs
del viatge dona en una de les magni
fiques cobertes l'Orfeó L'Eco de Ca
talunya", acaba conjuntament amb la
sessio de ballables, que també dona
forquestrina Texas, i que fou molt
aprofitada pel jovent de donar tot el
caire de cosa agradable que hora pre
tenia que tingués.
Cal fer remarcar l'acolliment que la
pobIació de Roses féu als excursio
nistas, i especialment la molt atinada
collocació de la bandera barrada dintre
la comitiva oficial que ana a rebre'ls.
Per al dia 6 del mes que ve, Viatges
Blaus, conjuntament amb la Cultura
per a la Dona, repeteix l'excursió del
dia inaugural a Sant Feliu de Guíxols,
i per a després, possiblement ef dia 20,
també con5untament, i aquest cap amb
el Foment de la Sardana. org,anitza,
repetint-la, la d'ah:r a Roses, en hi
portara &tes cables de sardanas, se
gurament la Barcelona i la Principal
de Bages, la qual cosa per ella sola
és una garantia més anticipada que
hom pot donar a la dita entitat orga
nitzadora.
tots

Fellu,

RAMBLA DEL CENTRE, 37

Teléfon 23252
../~111¦

Tot el partit va ésser, igual. Un
entusiasme il4imitat deis biau-grana,
entusiasme que no va decaure ni
un sol instant i que es traluí en un
domini persistent, contra els trucs
de tota mena que els francesas po
saren en práctica tota
la tarda. Va
ésser la lluita d'un equip que volia
jugar a futbol i la d'un altea que

desitjava evitar precisarnent que es
jugués. Ajan únicament, era de la
manera com els francesas es podían
salvar. Avui co mavui són molt in
feriors a nosaltres i del seu futbol
al nostre hi ha tanta diferéracia com
de la nit al dia.

gols

van
ésser marcats en el
del. noranta minuta de
joc. El primer l'aconseguiren els
francesos al minut just de comen
eat l'encontre. La primera avan
lada dele davanters del Red Star la

transcurs

"

excursió ma

canta entusiastas excursionistas sorti
ren cap a
Roses, on la &meló de

xut

P.

Selecte servel Restaurant
a la Carta

les

rítima de Viatges Blaus

Bagur,

un

Eatudfi. 14. 1 Carmela.

RED STAR de París
F. C. BARCELONA

111

La

les Illes Meres.

Bour arnb

deis

11=1

Viatges Catalónia

acabar

Rambla

Campi6 de Catalunya

Tornada per Les Gavarres.

va

CAFE DE LA RAMBLA

CANIP DE LES CORTS

Estartlt
Ascensió

t

PARTIT DE

Viatges Blaus havia organitzat

Sant Sebastia,

i0AN B. T1NTORER

Catalunya

l'atac.

(liaos

autccar: Tossa, Sant

a

Campió

hi

La Costa Brava
dos

partit.

REAL MADRID

1111

l'hora de coronar les juga
das l'avançada barcelonista es tro
baya que havia de rematar no pas
de la manera que valla sino de la
qu epoida i les irregularitats deis
francesos permetien.

de

contestar.

a

DEMA, DIMARTS, A DOS QUARTS DE

a

ExcursI6

s'afanyaven

•

Castillo, que tingué una
en especial
tarda felicíssima, empenyeren cons

I-a Revetlla de Sant Pera

Red Star: Chaizas, Dia:, LaIlone
Finot, Finamore, Hugues, Meyrier,
Garabedian, Bour, Ross i Derdour.
Barcelona: Solá, Zabala, Mas,
Font, Castillo, Pedrol• Diego. Ra
Bestit i Sagi. Zabala
mon, Arocha,
comenlat el
va lesionar-se a poc de
parta i el va substituir Saura.
D'aquest equip tots jugaren amb
entusiasme. Sobretot, perca,
molt
Castillo, que t'rtgué un día felicís
sim. Després d'el! els davanters Aro
elia. Sagi i Ra:non, i el defensa Mas,
forme els millors.
El Red Star se'ns aparegué caen
tut equip de forea conjunt, peró man
cat d'individualitats. El millor de
tots'fou el portee, que salvé ale seas
d'una catástrofe. Despréa d'aquest,
Finamone, els defenses i Rosa i
Garabadian xuta molt bé.
L'arbitratge fou poc enérgic ja que
mai no va saber reprimir les vio
léncies deis francesos, que ele Ilus

*

Els equips s'arrengleraren

pogueren evitar que el seu marc,
que amb tant d'encert defensava
Chaizas, fos traspasat cinc vegades.
Aquesta táctica, pero, els dona un
boa resultat. Na varen evitar els
cinc gols, peró n'evitaren molts d'al
tres. Si ahir els francesas hagues
sin actuat amb la correcció deguda
l'entusiasme dels barcelonistes els
hauria costat una desfeta severfs
sima. Si els davanters del Barce
lona no marcaren més gols no fou
pas per falta d'ocasions. E.Is mitjos,

a

manera

marcar

perseciP

tantment eta cinc clavanters

chi senyor Villana, de la

seguent:

E1 púúblic forca nombrós estigué
molt correcta i sortf satisfet del

ció de la pilota a un tren endimo
niat que els francesas es vejaren

impossibles

ordres

tres

una

ventut, i

Pesó

desgraciada ju

una

va

Banys de Sant
Miguel, S. A.

*

exhibició d'entusiasme
ccm
feia temps no haviem pogut
presenciar. Els jugadors del Barce
lona, fent-se cárrec de qué el partit
d'ahir era precie guanyar-lo posaren
en el joc tot el foc de la seva jo
a

en

canviar la trajectbria de la
que queda sola danant de la
porta fins que Bour, oportú, va re
matar el
segon i darrer gol deis
francesas.

na.

HOTEL SANT AGUST1

En aquestes circumstáncies d'acot•ra
Iament de l'aquip italiá Espanya marca
un gol per
un potent t:r de Pena. pero
l'arbitre l'antilla parqué ha apreciat que
abans Goiburo havia tocat la
pilota
arnb la rae.

JOC ENORME I EL GOL DE
L'EMPAT
Encara ve Espanya és en aquests
tnoment la que domina la situació, tote
dos equips juguen amb el mateix en
tusiasme. Els 22 jugadors posen la
rnateixa voluntat en la Iluita i els ataca

assitir

Set

ara

*

gada,
pilota

La característica
principal del
partit que ens ocupa la van donar
els jugaclors barcelonistes. Ja de sor
tida hom va poder notar que els
minyons del LIkrcelona estaven dis
posats a fer fajita, i varean poder

•••1.111•1•1•1

com

coratge

en

*

Sola,

rabos

—

1111•1111

experimenta

l'interessat).
format per

«de

l'EL. 83924
lluita

segons afirmació de
El tercer grup estava
iota la resta de l'equip.
Es de remarcar que en aquest darrer
fraternitzaven intensament tots els ca
talana, els dos guipuscoans i

insular (també

gar el tercer

RESERVEU LA VOSTRA
TAULA

de

“fenomen"

qualifica

es

'Ahir l'Espanyol i !‚Europa

Servei especial
de ressopons

tren

gran

ell mateix) valencia
Laconba; el segnn, pele dos super
esos
(7) castellans, Coronado i Ro
bles, fins fa poc el millar atleta pen

(ctixi

•

ner.

SANCHO
Ahir va tenis lloc a Saragossa un
Partit de futbol a profit d'En Rini,
entre una selecció catalana i una d'a
ragonesa.
En la selecció dele jugadors cata
lons hi figurava el velera Sancho, que
actua mujo part en aquest lloc i
ja en la defensa. Tots els esportius
saben que Sancho fa d'entrenador a
niluro de Mataró i que ja no jugo
mai cap partit perque considera que
la scva hora ja ha passat. En tot ahir,
com hem dit, va jugar a Sara gossa
anima* per la intenció que el seu non,
arreu de
la Península,
un dia fatnós
fes tenir més interes per aauest Par
ta.
Es una prova més del magnífic par
tit de compalnyont'a (me sempre ha
inspirat el famós ex-muy centre del
Barcelona.
ELS GRACIENCS ESTAN

aquest la cedí a Ralla an el q,ual,
amb molta oportunitat féu una pas
sada magnífica ,a Aroca, que aquest
convertí en gol d'un xut areuat ian
tástic.
Eta francesas aconseguiten el seu
segon, quan faltaven cinc minuts
pel descans. Un xut de lluny de Fi
namore va topar al travessar i de

Bella victória la que aconseguiren
al-ir a Les Corts els minyons del
Barcelona. Una victória que és una
revenja d'aquell sis a tres fatidie
Star in
que els mateixos del Red
flingiren al combinas blau-grrna que
va anar a París aquest hivern. Aque
lla desfeta d'aleshores, aconseguida
damunt un equip molt semblane al
que aquesta vegada els ha estat opo
sat, necessitava ésser venjada. Calia
que el noto del gloriós carde blau
grana tingués una rehabilitad& I.els
mateixos que aleshores no encarta
r(
a deixarno en bon lloc, aquesta
amada s'han imposat netament als
parisencs í han aconeeguit damunt
d'ells un triomf brillant.
L'honor, donas, ha quedat salvan

GAIREBE TOTS ELS TAXIS
FORTUNA SON MENATS PEL
SEU PROPIETARI. AQUESTA
ES LA MILLOR GARANTIA DE
BON SERVEI

A
9

OLOT
¦•••¦••¦

Olot F. C.,

3

--•••

C.

Pon:in-ella,

En parta arnistós i a benefici d
jugador de l'Olot F. C., Pere
rica, ha tingut lloc aguase encon
tre. El dia gris i amenalador de
pluja, ha retret el públic i s'ha hagut de plányer que un jugador tan
voluntarios fos tan mal correspost
per l'afició.
Els onzas eren uns combiaats de
jugadors de l'Olot, portant un deis
equips els colora del Fontanella, puix
l'homenatjat fou un deis defensora
d'aquests colora en el torneig local.

La partida ha estat jugada amb
correcció i interés, amb moments
de bon joc, i el Fontanella ha estat
el que millor s'ha compenetrat i
s'ha fet mereixedc,r de la vietória.
Els equipa aren: Bernades, Frunés, Descalg, Augé, Pau I, Moret,
Caselles, Llumá, Figueres, $iez i
Rabassa per l'Olot; i Arbós, Canal,

Jutclar, Caubet, Picola, Foradada,
Boix, Rodríguez, Martínez, Pa u II
i Oliver, pelo guanyadors.
L'arbitratge, a carrec d'E. Güell,
encertat.

Per al dia 6-de juliol está anunciat un encontre entre la U. E. de
Figueres, campió amateur, 1 el pr.imer de l'Olot, a benefici deis presos.
La recapta ingressará a la subscripció oberta per LA RAMBLA DE
rATALUNYA. Es disputará un
trofeu ofert per aquest peribdic.
'AProfitant el pas per aquesta població, amb motín de fer un parlament al Casal Catalá, En Josep Sunyol i Garriga, president de la F. C.
de Futbol, Basteará el kik-off i fará
entrega del trofeu al guanyador, en
representado de LA RAMBLA DE
CATALUN•YA.

que

Sola detura Ilançant-se valentment
als peus del francés, pero la pilota
aná als peus de l'interior dreta que
d'un bon xut marca el primer gol
ale la tarda.

El Barcelona, lluny de oesalentar
se,

s'allá

imposant paulatinament,

i

aviat el domini dels blau-grana fou
absolut. En aquestes condicions, als
vint minuts de joc Diego inicia una
escapada qu acaba passant la pilota
endarrera i Ramon, amb !mis d'en
cert remata el gol, establint l'empat
que fou saludat amb una ovacio
unánim.
Als set tninuts de l'anterior, Aro
cha marcá el segon per al Barce
lona. Un córner contra el Red Star
el va tirar Sagi i el portar francés
desviá la pilota novament a córner.
Aquesta vegada l'executá Diego i
rocha ramatá amb el cap. aconse

guint

desempatar.

Havian

L BESO
és

una

pellícula excepcional de

Greta Garbo
Aix?) és tot el que necessiteu saber
per veure avui aquest gran film

Metro

-

Goldwyn

Mayer

passat

vuit minuta justos d'aquest gol, quan
Resta va passa'r una pilota a Cas

est4-11414~41~.~..4114411.44.+4.4:414.444~11.111.114~9414a
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Que deaitgem de cor que
d'ara sigui ja professional.

tle4

Que, finalment, a Tárrega es fa
si un festival pro-presos. Arria a
arree de l'Orfe6 Nova Tárrega.
Sembla que tindrá lloc la diada de
Sant Pere.

• • ••

Gra
nollers convençut que guanyaria l'úl
tim partit del torneig per a la pro
=oció a la segona preferent.
*

*

va

anar

a

*

i

y

Que

com

a

•

seriosament

no

tornar

Que aquest convenciment ala féu

frenca.

*

a

jugar mai

per

Que el president del Tárrega Es

Que després

de la derrota que el
Granollers va infringir als de Vila
franca, aquests no sabien qué po
sar a la pissarra. Un
granollerí els
va treure d'apuros dient-lcs que hi
estaven

orgullosos

d'haver cedit el primer 'loe al Gra
nollers perqué sobradament el tenia
Ilse•escut

a

important
següent pro

lassar tindrá lloc un

festival, bota el
grama:
Exhibició de sabse i combat

•

Granollers falsegen la

ve

ritat del que ocorregué al camp del
Lleida quan la seva visita. Ho fan
segurarnent per preparar el seu pú
blic per la visita del Lleida.

Maiestic Hotel

d'esgrima, a cárrec deis ele
ments del Club Gimnástic Ma
taron
Quatre gratis combats de
boxa amateur entre Hernández
i Latorre, Rico i Cortés, Vivia,
Bensan i Esplu
na i Navarro i
gues, del Palace S. C. i de la
Unió Republicana Gracienca.
Un partit de basket-ball fe
menf entre el Basket-Ball Ca
lella i la U. E. Vilassar.
Els combats de boxa, espe
cialment, han desvetllat molta
expectació entre els esportius
de la Costa.
A MIRAVET
Filx, 3
Miravet, 1
Ahir va tenir lloc aquest par,
tit, pa anunciat, amb mona es
sisténcia de públic.
El resultat va ésser 11 sus

I RESTAURANT
Coberts á preu flx I a la carta.
Orquestra. Salons especials.
Bodes, banqueta I testes

Els tres gols del Flix foren
obra de Sánchez II; el 10 Mi
O.
ravet, de Borrell.

*

Que
ment

a

Lleida

• •
se

decebuts per

senten

completa

tot el que

es

del Collegi d'Arbitres, perqué
que tot ho volen per Bar
celona.
diu

veuen

SSS
•

Que el collegiat Bayés ís un gran
»clara per a fer ploure. Després
d'haver fet suspendre ja una vegada
el partit Granollers-Vilafranca, diu
menge passat torna a égser elegit
per a arbitrar el matera partit i al
tr:. vegada aigua a dojo. Definitiva
ment té un negoci a explotar i asse
trurats els beneficia.
•

•

no tindrem camp!ons
de segona categoría
ptrquél la Federaci6 ho vol aixf.

Catalunya

• •
.

*

Que

el modu de no haver-hi un
equip campi6 de Catalunya és per
les economies que vol fer la Pede
ració. Unes medalles valen un ca
pital i aquest despréa faria falta per
altres "gastos imprevistos".
*

Que

es

la segona
da ala minore classificats.en
torneig de la segona ordinária. F6re una solució per a evitar
que cap
del* de la preferent passés a inferior
categoria. Hl catan tan b-1, el Man
resa, el Santboii i el Gimnástic, en
aquest grup!
•

causa

water-polo.
*

•

•

Que el Lleida pensa
la Federació Aragonesa

ingressar a
parqué creu

-

que aixf será més respectat.

--,

gol

Si no fos que tenirn l'obligació de ressenyar tot el que en sí
ens dóna el partit que se celebra, avui és un deis dies que no
ens haurfem pensat gens a fez
festa.
Els juga'dors, amb molt poca
voluntat, han acabat per no posar-n'hi gens, fent una tema
deplorable, i Párbitre tocant
sense parar el xiulet, no sabem
per qué, ha acabat de destruir
el poc joc qu eens oferien. Hi
ha hagut protestes, incidents,
expulsions... én fi, no en parlem més.
Els equips eren:
GRACIA.— Florença, Martinell, Julio, Gascon, Colomer,
Rossell, Claver, Betancourt, Pifiero, Cortés 1 Serrahima.

-

SANTBOIA.— Marly, Arbós,
Gelabert, Cifuentes, Elles, Barratxina, Millan, Avellanet, López, Cambra i Castanera.
El gol del Santboiá l'ha fet
Cambra, rematant un imperable xut fortfssim d'Avellanet,i
que havia tornat Florença arab
molta 'dificultat.
El del Gracia el féu Claver,
en córner directe.

aspecte.

AV1U11,

1

a

CASTELLDEFELS
Gran Revetlla Platgesca
Vegeu detalla

a

"Espectaoles"

•
es prepara un sopar d'horne
ala atletes gironins que més
s'han destacat aquesta temporada.

Que
natge

=77=
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Oberta des de les

nou

del matí fins

a

les dues de la

==

matínada

*

Que el dame gironf continua
sense

donar fe de vida.

íQU.'.2

ARMENGOL
ment el seu camp d'esports,
situat als carrers de Providen
cia, Pau Alzina i Sardenya.
El programa de festes a ce
lebrar amb aquest motiu, será

•el següent:

cure de la
aixf com 1s lmpertants
premis que es concediran, han
estat ja anunciats en la premsa.
En aquesta carrera, ultra el

ciclista (nebfits), el

qual,

será

adjudicada

copa per,

a

neófics,
artística

a

una

equips cíe_

cinc coy

redors.
A les deu: Partit de futbnip
entre Esportiva Conatal eran
Roja j Ciéncia I Art, que es dis
la copa Armengol.
A les detze: Gran rebuda als

putaran

porredors cic1ines4
A les quatre de la tarda: Iti
toressant partit (10 futbol entre

1 01

Club Do
portiu Arinengol, per a la pos.s
sessió do la magnífica copa do
natiu de les entitats, Conital 1

Ciéncia I Ar_14
A les sis: Goal a final dé
Sardanes
festa, gran audició
a cárreo de la cobla Barcelona.
Nota: En cas de pluja, l'audi
Ció de sardanes tindrá lloe
l'Orfeó Graciene.
Les inscripciong per la; eat
rera
ciclista es reben al local
del C. D. Armengol (carrer de
Joan Blanques, 62), raitjançant
la presentació de la 111M:tela de.
la U. V. E.. L'impon de la ins
cripció és, de 1'50 ptes: reern
borsables 0'50 h_n toalla), 01

DIR UN 4c.

El

Es EL

corrent,

un

deis dos cofres que
portaven requip
de rOlot F. C. a La
Bisbal per a
contendir
en
partit amistó:
amb
aquests,

tingué la desgracia de
donar

dues voltes de campana
retera, sense que

ell

plena

car-

sortosament cap
deis ocupants e.; ferís de
Els pocs minuts que trigaren gravetat.
a sortir
els ocupants i retirar el
cotxe
havia quedat a la vio del
tren
rona

A les nou del matf: Carrera

VOL

CCIa:NT, PRIMER

e

bracea.

Preu d'entrada al recinto 1605 pessetes

,A, FIGUERE8

ParltIt pro-presos ppl alca
1 ~ale
La Unfó

PAR.0 D'ATRAÇCIONS
0_b_eyt fins

a

l'hora del tameme*.

ILLUMINACIONS I FONTS LLUMINOSES DES D'ENTRADA DE FOSC FINS A LES

NOU,

I DE DOS

QUARTS D'ONZE

Entortiva

guanya

L'Apslo deI3adalona per
tres gola a dos
El partit jugat entre aquests
"dos equipa ha estat interessán,
tfssim. Un joe espléndid per
ambelás bándols. El joe rápid
,de l'Apolo en el primer. ternps
1 la rnagnifica actuació dels.
figuerencs en el segon, ha es,

as

•

wat comarca

Demá, dimarts. dia 24. aques
oficial
ta entitat inaugurará

premi especial per

-

1

Banyoles,

a

?:ser

varen

que

tk Gi-

justas

perqUé pass.'s aquest i l'accidem
na
fos doble. L'amnibus de la
Campanyia vello de Banyoles, que fa el

1-

teix recorregut del tren,

va

foment

portar-los

er

per

sois

tres

quilbmetres

oi

escassos que

no

els portd reclamés deis
e
it
xar del cotxe, el pagament Ser
guaraní,: al:tilo-7.
Una vegada assistits reemprengue..
.e

imel

pertal

antb

arers

una hora
de retard, per la qual cosa, desPrés de
resforl a complir i jugar l'encontré,
els diredius bisbalencs vallen rebaizar /a sultvencil5 de 150
Pessefes ame

kr:em

ebresls
quecia

e+

llover arribat amb retard.

'Cuts

que Id

ha

usa

faFejici
fasticte.

:CCPiSCPPda.risyqiive
I

„,..

els
comPortameni e:Porfia "ensems que t'u alegrem que
raccident
no hagi tingat conseqikncks,m4 fa.
M

seu

"

•

Que

tarnbé se celebrará un festi
val atlétic amb el F. C. Barcelona.

45

INAUGURACIO DEL CANIP DE
FUTBOL DEL CLUB DEPORTIU

el C. D, Vietéria

SOIMMIIIIMMIllaIMMUMMIela~MleallaltallItHUMMERIMMORHIREMMINIIIIIIII11~110111~~1~

Que lea tribunes del Girona con
tinuen embargades i la junta conti
nua amb el seu entusiasme a la ca
cera de noria jugadora.

•

•

d'aire& potser algun
arbitre es trobará un dia a la pis
cina i haurá d'arbitrar un partit de
a

un

*

parla d'una ampliació de
preferent, donant-hi entra

•

Que,

•

Que enguany

de

a

Denla, a les quatre de la tar
da, al camp de la U. E. de Vi

•

•

El Santboik 1 el Gracia empaten

demk

a

DES DE REU8
reusencs pefutbolistes
Els
den restar més que satisfets.
Aquesta satisfacció será motivada perqué 1a secció de futbol
del Reus Deportiu organitza un
grandiós partit de futbol per
al proper dia 29, festivitat de
Sant Pare i l'esta mejor de la
simpática ciutat.
El partit será a base d'una
forta selecció (compone, per
jugaders del primer equip 1 del
reserva) del F. C. Barcelona i el
primer equip del Reus Deportiu.
Els aficlonats reusencs, com
tots els dels pobles comarcans,
sempre han vist amb goig la
vinguda d'equips del gloriós
F. C. Barcelona.
Tenim entes que el F. C. Barcelona, per tal de cerrespondre
a les moltes simpaties envers
públic reusenc, enviará una forte selecció.
Tot fa preveure,
dones, que el dia 29 l'estadi del
Reus Deportiu oferirá un bonio

A SANT BOI

A VILASSAR DE MAR
Festival d'esgrima, boza 1 basket

port Club ha presentat la dimissió,
hom diu si per raons particulars.

Que
SSS

que

severa

que el Barcelona infligí al
Tárrega, algun jugador ha promes

derrota

mes.

carregar amb la senyera del Club i
una pissarra que volien passejar per
totes les poblacions que hi ha en
el trajecte de Granollers a Vila

posessin

s0

*

resultat de la

futbot fratnateur
dele) coman!~

4klies

horca

•

*

Que el Vilafranca

a

juny de 1930
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A LES DOTZE DE LA NIT

_y

I VAN MES'

L'a-!Ere

•-"ia

directiu del

wn

Palamás,

amb u, siaquiaveXismç que li enveja
ria el mateix Cabot, :ora de la caseta
deis jugadors dienf
—En Girona ja és 'lastre; tal esta
arreglat, la signatura, la...
Efectivament. El diutnenge següent
veiérem astorats com el senyor Gi.
rolla, en comptes de venir a defensa'.
els color: local, marxava amb la
U. E. Girona en la se"- excursió es

portiva

Franca...

tat el mé.s interessant del par

•

Que l'auto

que portava els atle
de Girona al campionat de Ca
talrmya "trotava" anés que el céle
bre 1 internacional tren de Pedret.
tes

*

*

*

Que Caselles tot era preguntar si
les fonts cfaigua de l'Exposici6 eren
d'aigua picant.
•

personeta.
•

*

Que Ballesteros ha de ftr-se cár
que també té

Gráfiques

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

•

Que Ballesteros está disposat a
trancar la *ara al pobre cronista
que faci broma amb la seva gentil

rec

Palau de les Arts

o
o

tv,*

para per

tren

ALAU D'ALFONS XIII
Exposició de treballs manuals de Gent de Mar.

—

Expo-

sició de treballs de la Dona Espanyola

•

• •

•

Que el Palamós E. C,

més de
futbol, vol preocupar-se del fornent
d'altres esports.
• •

a

PALAU DE L'ELECTRICITAT 1 FORÇA 110T11111
Farga catalana.

--

Exposició de Ferros d'Art

SSS

de la Joven
va rebre di
telefonema de l'Europa

Que Zarraux, porter
tut Esportiva de Flix

segon tots han juagt amb en
tusiasme per a ebtenir la ivc,
tbria.

Madem,

Jordá

I, Mas,

Pinad,ell 1

Curiosa atracció

a

la planta baixa del Palau de

Projeceions

vendres un
dient-li que es desplacés diumenge
per fer un partit de prova.

resera unionista

1 el

—o-

Hl ha gran expectació per tal
de presenciar l'encontre que ju
garan demá els figuerenca amb
el primer de l'Atlétic de Saba
dell.

Esperém
magnffic.

1

111

primer de l'Agullana. El partit
s'acabh amb un empat a dos
gols.

JE-a^ 71533M 31E«.11L351‘Titlea

4

Felip,

Abans d'aquest encontré bah

jugat el

*

Que havent-hi una tan magnífica
platja a Palam6s bé es podrien or
ganitzar concursos de natació.

tots, pel magnffic joc rápid,
deis figiarencs, en el primer
temps Bosch i Vemet; en el

NO Hl HA MAL QUE PER
BE NO VINGUI
Es veu que h. pluja s'ha proposat
no deixar celebrar cap partit a Saba
dell i, és ciar, a manca de partits ju
gats el Sabadell va perdent Ilacs en
la classificació general del Torneig
de Promoció.
Pert3 els sabadellencs dimos que ja
es clopen per satisfets, puix que d'a
questa manera arriben más segurs ;
podran veure venir.

L'equip guanyador era: Bru,
Prats, Carbonell, Medina, Bosch,

Can

Que el Palamós prepara unes
grans sorpreses a l'afici6 amb la
prova de nous elements.

En el primer temps han mar-.
cat dos gols els de l'Apolo per
cap els figuerencs, tots dos im,
millorables; en el seon els fi
guerencs s'han imposat per
complet 1 han marcat tres gols
per cap els forastera, tots tam
hé magnifics; els han fet
Vemet j Medina.
Han sohressortit, de l'Apolo,

veure

un

partit

UN EQUIP SENSE. DA
l'ANTERA
rd Junta del Sabadell no saP com
f-r-ho Per a combinar una dava Itera
que fui el pes. Segons sembla, a dar
vera hora ha.: trabat un gran davan
ter; perb la reserva entre els direc
tius és absohtt-. Qué sera,
Con que mai no manquen mal
pensats, ja hi ha qui diu que ce trac
k d'elgun element del Gratallop o
de, Quatre-cases.
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A SABADELL

En

un

RESULTATS
Sabadell
Júpiter
Martinene
Terrassa
'Sant Ank'reu
Sana
Badalona
Euro
Palafrugell
A. O. Vllanova

partit ben anive

5-1
2-1
1-0
2-3

—

Ilat, el Sabadell perd

—

—

davant el Júpiter
un gol a cap

Per Canaletes diuen...
4.••¦¦•¦¦¦¦• MI•ww1

• *

Que de
perar que

•

Que

•

dos

tent de la

• *

del sastre que vesteix el

Que Dova es fa la
regla i un llapis.

• •

fóra també interes
ti ha brodat ]'es.
sent conéixer qui
d'esteta.
vestit
del
cut

e

rtm

Guinardó,
1-

•se

de la males

----te

ga que

Corte.
porta el Camp de •Les
*

Que segons deia ale ecus com
psnys d'equ;p és aquella n alestruga
adulada que varen de.
el motiu de la
dicar-li ahír tarda..
e

•

e

crecle
Que Tortijuan, jugador del
can

de
rat

Rabia está mes que enana°.

de la

situaci6.

seva

•

•

Que penes fer-se
que li sobra deis

amb el
crescuts i pun

una casa

seus

tuals ingresaos.
•

Que
tueosc

Bona. 'él xarmant mosso del
de Canaletes ha tret la se

gona.

se•

•

dir
he fet honor a allb oue
pen
"En
Bona
RAMBLA,
que
LA
dona".
es sempre arnb la

Que

•

Que el seu fraternal amic Borras
rumia si 11 fará la .ompetancia.
•* • «
el club del Guinard6 penes
portar a cap grans reformes a l'obet.
oe») en -tes al erb- e Cae

Que

•

*

• •

Que sembla jugara l'ala Usunaga
lelanolin.
a
-e

Que "'Jigra de "ex-jugador gavi
lla ;atiesa ele desitjos de formar un
equip jove.
• * •

Que
sen

ingussar d triateix

pan
entrenar-se, entre Meres, En Pe
per

a

1a6, En Xavier 1 En Bordoy.
e

Que Parara,
.punt de

un

e

de

•

l'Espanyol,

está

casar-se.

a

111

Aeonsegul aguaita victbria,

Fontanella, 9, principal
Confecció actuada
Gustos selectes
PlIEUS A.VINENTS

Especialitat en

Palafrugell

14

Martinene
Terrassa
A. O. Vilanova

12

Sant Andreu
Sabadell
Sana

viauala, a pan t d'altres de cnenya
categoria.
Com quasí sempre so: pasear, per

ben

l'interés

de l'encontre 1 l'excitació

pablic no hauria succeít res si
hi hagués hagut l'eLement pro
vocador en la persona de l'árbitre
del
no

senyor

Pequera.

Nosaltres ho vareen veure aixf: El
senyor Pequera, fina poc d'haver co
mertgat el segon temps, fu

vestits de societat

li i

:•:

111

Xampany
%,•¦••¦••

a

Caves
Sant Sadurni
crAnoia

el

trada amb tota netedat al poner, al
mateix temps que a aqueo se Ii es
capava la pilota
1, naturalment,
Cocinan), ho aprofitá per entrar el
gol. Aquest gol que era l'empat. tan
cobejat, l'arbitre
perqué ha
via
xiulat ja faut de Cornpany al
prrter. Vingueren les na-ura:s pro
testes, paró l'errada ja estava feta i
aleshorea vingueren les afluixades
de l'arbitre per a quedar bé i come
d* una falta per a tapar-ne una al
tra A partir d'aquí les violencias es
succeiren ja amb lamentable insis
tencia. Ens interessa fer constar ai
xo encara que només aigui per a re
marcar que motea
vegades, la inci
v:litat deis espectadora i la violencia
dels jugadora. només ea deguda a la
ircapacitat d'un boina.
Ara hem de ter constar, també,
que Montesinos, als deu minuts de
joc hagué de retirar-se del camp per
haver sofert una lesió al brac i tor
na a sortir. A la segona part hagué
de fer-ho Bartolí, que tarripoc tor
ra a sortir; aixf és que el Sant An
dreu higa contra 9 jugador s fins als
quinze darrers minuts, que amb mo
t:u d'un faut molt Intenconat díun
davanter a Sánchez, aque.t l'amena
ca i el senyor Pequera— potser amb
l'expu!sá del
un
excés le rigor
camp. No obstant, el Sa.it Andreu
tampoc arrenglerar alguns
no pogué
deis seua millar* jugadora per tenir
los

Pueyo,

l'any 1900

2
2
3
1
2
2

22
21
23

24
25
14
14

10
10

A.hir el Martinenc

20
16

15
14
14
11
11
4
4

nene

a casa

seva

ja comenvá

a

adjudicar

la victoria, i s'arriba al des
eans amb dos gols a un que fuu
l'únic que varen aconseguir ela
terrassencs.
A la segona part, ele vermells
de Sant Marta es varen 1mposar
decididament, i tres gola més
ala Lii donaren la definitiva i
ben rnerescuda vicabria.
Els equipa s'arrengleraren da
la segiient manera:
MARTLNENC.—Pasqual, Ser.
se

Vinyes, Creixells, Cliatent,
Pujals, Font, Cases, Tonljuan,

Morrajas,

Fundos.

TERRASSA.
Ulldemolins,
Vila, Bartorneus, Gandia, San
tulona, Sebastih, Lavilla, Pere
ce, Mitjans, Castro, Valls.
Els gola dala guanyadors els
entraren: dos, Jonijoan; un,
Cases, 1 dos, Morrajas.
—

La victoria del Martinenc ha
estat merescuda, I el Terrassa
per mes que féu esforços per
miorar el resultat, vençut legf
timament, ja que ha aeusat pit
jor forma que el seu contrata.
L'Espelta, ha arbitral bé.

passatda, Garriga proporciona
que Forgues marqués l'únic gol
que a la fi assenyalá la vietbria

Fou una veritable ocastó per
l'Iluro, deixada aProfitar ahir
difícilment
a la oftstat costenya;
sels presentará una ocasió tan
d'apuntar-se dos
mailifegla
preciosva punta en el seu carril

seendent.
En fi, un partit més guanyat
pel Badalona en pericote des
e

concert; ara bé: si dimarts el
Badalona aconsegueix
pugui
el Joc, vetem difícil que
adjudicar-se la victbria davant
amb el
de l'aquí') del Sabadell

qunl

ti toca

jugar.

Si nosaitres podésslm, recio
manareem a toís 1 cadascun
dala jugadora badalonins que es
fixessin bé amb ele resultats
convence's
fina ara assollts per
que
Imperiosa
obligado
de la
tots ella tenen davant el partit
a realitzar.

1111¦IT

DIPOSIT
CASANOVA, 110
•

El Badalona bat l'Iluro
per

un

No arribern

gol
a

a

cap

coinprandre

en

que Litigué el par
ta que ahir es jueá entre eta
esmentats equipe, al earnp de la
cara

el

catre

vaina ciutat.

sabem si

atribuir-ho a
qué els jugadora badalonins ja
es consideren al pinácul, 1 per
aquest equivocat mutiu "s'Id

adormen", com vulgarment ea
diu, o si és que realment i'lluro
posseeix tal "classe" de joe que
verament pot posar en dificul
tat un aguije que tantea proves
porta donados de rotunditat,
com da l'equip badaloni.
Ahlr, dones, el Badalona,

4b...ta•

mancat d'una bona actuació de
la Ifnia mitjana, no aribá a en
certar ni una jugada, durant
tota

l'actuació

,realitzada

ahir

davant eta entusiastas jugadora
mataronins.
,En cativi, aquest aguija tia
gué l'eneert de realitzar una
formidable actuado, tan for
midable que, francament, ella
sola l'autoritza per a poder as
pirar a ocupar un dele Boca
d'honor per fal d'optar a alas
sificar-se entre els que durant
la propera temporada actuaran

‘\

Teléfon 70473

1

pels A. O. de Vilanova
per tres gola a dos

BARCELONA

forro

-

En tutelar-se el partit, el Pa
lafruteell domina i &até ala sena
dos única gola en menys de deu
minuta, mamita per Miguel
Abelard, el primer en aprofitar
córner, i el segon en re
un
matar una passada de Reixach.
La sobtada pressió del Palafru
gell havia conibit ola contraria,

-

que són ara els que comencen
acabar el primer
a atacar. En
ternas obtenen ala de Vilancva

ese

A Nova York 1 a la piscina de
New-hayan, el campió olfrripio
1 recordinan Kcjac, va batra el
seu
propl récord de les 220
lardes amb el tempts de 2 mi
nuta 32 segons 1-6.
LL. G.

part el Patafru
domina, perts a desgrat
d'aixo els tomas no es deixtan
perdre cap ocasió per a posar
perill la perta de Gauchia,
en
el qua) es veu obligat a inter
venir diversas vegades. En una
melée, González marea nova
meta, 1 poc abaus d'acabar el
partit, Torres, en una interna
da 1 després de surtejar el
defensas tocals, obté el gol de
la victbria, que és acollit amb
pá
una forta cvació per tot el
bilo.
En acabar el partlt 'se sen
tten comentaris apassionats, 1
tottram es lamentava que l'epa
tia dala palafrugellencs ele les
perdre un encontre que ja des
del comencament tenían gua

1

gell

RESTAURANT
Passelg

RIERA

Gracia, 100

de

COBERT RECLAM A 5 PTES.
Mend actrnanal:
Avut. d'Huna,
pnrhés empt Riera
Risa a la Pleenlo¦li

Club

Toro

a

la

catalana.

atS'

drenage.

Lluç

a

Sutil? easola
la sella molinera

Dimerres.
Trults

hortotans

Salmonete srtllats
Entrecotte amb

nyat.

~esa

esearaores

Maearronspiu
si°la s'Napolitana

Comorera féu un bcn arb1tratge, 1 arrenglerá ala equips
alai:
Tornar,
A. O. de Vilanova:
Domingo, Jimeno, Callao, Al
tés., López, Vidal, Aparte!, Gon
zález, Olarica l Torres.

calamar% Portuguesa
Contrablet amb patines

Divendras.
Sops
Pota

de

soga

sarsnela
de

cal

especial gura
de pata
la Jardinera

a

ArDISSaspbleel
r6s d

Palafrugell: Gauchía, Pous,
Resalench,
Blanch, Castelló,
Cabanes, Farriol. Espada, Mi

i

Eillestoldulet."Toulousate•
Diurna n

guel,

Abelard i Reizach.
Del Vilanova es distingiren
Altée, González, Domingo i Tor
res.. Del
Palafrugell 1*únic que
palesá voluntat bu Cabanse.

canelonts Roas1111
Pileta de 'lenguado Marga/111P
Pollastre a la corone
1

a

la

cart
rta

Pus ~Omites
tes famosos
cerrs1/••
"WALSHE1111" de Seriara.

OBJECTES

1

JOIES

ORIGINALS

PER A

PRESENTS

31%1E1BE:te'.^.1E)
JOIERIA

Passeig

Grácia,

de
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!BRIN

& N, S.

1

ale

•

a`l

t'e>

ac¦g <

‘a
4 0$
4?44,1aco•

en

C.Corts, E96

-

Tel. 10266

MOBLES
DE FUS FA 1 ACER PER A
\

-

Bircelona

OFICINA

t5)$

0.1

LA

MILLOR CERVESA ALEMANYA
NI

LA

BAVIERA A BASE DE

PASTEIJIIITZADA,

TROBAREU

A

LA

FRED

NI ALCOHOLITZADA
CERVESERIA

BAVIERA

Granja Orient,

a un

partit tot ell pie
resultat, sernpre
pel
d emoció,
constan?
1.excitaci4
incert, com per
de la qual,
palesa
prova
pOlic,
del
cinc o sis matchs de boxa
un

DE CIUTATS A BRUSSEL.LES
Dissabte passat eoniença a la
capital de la 111ure Bélgica, l'in
teressant Torneig de Ciutatet,
ola resultats del qual foren:
Brusselles, 8
Barcelona, 3.
Torccing, 4 Mademburg, 3.
Atila, diumenge, a'efectah la
final entre ele dos equipe ven
cedors per tal d'adjudicar-se el
primer lloc, l entre ele dos ven
ruta per a disputar-se el ter
cer lloo.
La manca de detalls ens priva
de ter un breu resum deis par
tits disputats, eo que taren en
la próxima edlció.

...........................
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El Sana fou batut pel
Sant Andreu per dos
tant

EL TORNEIG INTERNACIONAL

El Palafrugell és vengut

•1¦11•¦••¦••••

A SANT ANDREU

Fou aquest

FORTUNA III

•••¦¦••••¦•••••¦•••~

Pi F.

gols

eTANTS PER CENT... IM8COMPTES? COOPERADORSin

A PALAFRUGELL

ARRIBADA DE
¦•¦•••••

aquAtIques.

A la segona

4I

0' NP'

Comentar'
La segona jornada dala Cam
pionats de Catalunya ha trans
cap resultat
corregut sanee
anormal.
Els equipa que es presenta
guanyadors
a futuras
ven com
ho han estat fácilmerít, kdbuc
el partit de Sabadell, que era
el més emoeionant de la jor
nada d'ahir.
Per ara ele tres. equipa que
presenta el C. N. B., i que por
ten el cap junt amb l'equip A
del C. N. Atlétic, adn ala que
han de rivalitzar más per a
conquerir el Campionat.
Ele arbitratges deis partits
disputats no motivaren cap prc
testa per part del públic, la
qual cosa dernostra la correo
cid deis assialente a les ?loses

el seu primer gol, degut al da
yantar centre González.

A BADALONA

COLL

0

amb elPi equipa asos, Barcelona,
Europa, Espanyol.
podem asse
Del partit
gurar que si algú es rnereixia
l'aquí!)
la victoria no era pas
que grades a una bona jugada
bona
de Banal, seguida d'una

rano.

No

41 40

ImIl¦•¦••¦¦••,

final del Badalona, completa
ment dominat durant la major

cesaaris, gracias de tronar-se
(lavara. d'un 'ferrassa ben in
olensiuf certament.
A la primera part el Martí

U. E. de Sant Andreu: Palau,
Julian, Soler, Batet. Farré, Inglan,
Ballester, Besolf, Cornpany, Sán
chez 1 Comes,

Carbonell,

Casa fundada

o

21

12
21
22
12
21
23
24
33
40
47

35
25

3
4
4
5
5
7
6

trobá, finalment, la manera
d'adquirir dos punta, ben ne

Roca.

Roure, Sardá, Gracia, Costa,
Mata, Mongrell, Bertran, Seta°
i Pérez.
Manyar, Oro,
JUPITER.
Vandellós, Dote., Rosalenc, Paf
Mas 1 Gula.

52

4.

El Martinenc bat fácil
ment el Terrassa per
cinc gois a un

deflos, Montesinos. Bartolí, Duran,
Porsas,Calvet, Valls, Conmines 1

os
o'9zbe
0

veriténi

part del partit.

Eta equipa s'arrengleraren
U. E. de Sana: C-asanoves, Torre

nou
el Sabadell, per?)
qui s'encarregués de finalitzar
jugadas.
cern calla les
Lis equipa eran:
SABADELL.— Madi), (linar,

ró,

1
2

A SANT MARTI

desqualificats.

acose

Busch,

9
7
7
6
6
4
5
1
1

—

que veurlem
més entuaiasine i ganes de cor
que no pas futbot, i allí
rer
fou.
A la segona part el joc fou
mes anivellat que a la primera,
ja que el Júpiter eslava mes
afinan En poca estona es feren
aplaudir un xut de Bertran ran
del travesser 1 un altre de
Gula al pat.
Continua el joc amb doralni
altero fina que un aldarull a la

de

o

equivocacid garrafal,

ja

per tant, el de la vietória.
Aquest gol esperoná el Sa
badell, que pressioná per Ilarga
estoma la porta contraria, si bé
sense.resultat práctic. Reaccio
s'imposa
na el Júpiter, i per fi

ar

primer gra6 de la davallada. Casa
nova' bloci una
pilota que ti envii
Cornac, paré Company féu una en

porta sabadellenea proporciona
l•unjo de la tarda al Júpiter, 1,

•

un

bitratge forga discret; per6 vingué
prnnera

10

13

Júpiter, no assenyalada.
Els començaments de la !tul
la demostraran

PAZISE1G DE SANTJDAN 17
BARCELONA

13

,

Sastrería F. Comas

.11

Iluro

13
14
13
12
13
13

Júpiter

que el coiloca en una excelient
ce
situació, en camp mitrad, que
sol ésser quan costa mas de
Que segurament ca/ allá del car
clóna nlée
guanyar, 1 quau
rer de Montseny de Gracia ene
en
mara.
stbrien explicar e.- -na
Deis seas Jugadora cal ea
•
•
mentar Manyar, Oro, Gula- 1
Que Mr. Bellamy es dolía ahir .Pueyo, encara que ele alares
tarda que no jupés Pi-ti,.
arrudoniren bé el conjunt.
•
*
•
El Sabadell causá carta de
Que t'agora °pinté de resmentat cepcló als seus partidaria que
entrenador, Piara hauría anullat s un comptaven atnb el trtoinf se
gur, 01 més jugant-se la parti
internacional,
• *
da en el terreny de la Creu Alta.
r,:guint opinant Mr. &llanas, Paró en aquest torneig al Sa
badell 11 passa). una cosa es
diu no és Walter tu, jugador en el
tranya, que no sol sueceir ga.1quvl horn pot posar toat la saya
rebé
a cap més equip, 1 és que
conflanga.
els millors eneontres ele ha
•
*
•
celebrat en campa contraria, 1,
Que ele socia de l'E tropa han
en
canvi, ha reservat les ac
obert una subscripci6 per a regalar
migrades i les desfe
tuaclons
al "Secretarillo" una gramática de
tes per al seu públic.
mestre Fabra,
Com en la majoria dele par
•
*
*
tits que -ha perdut el Sabadell,
Que una vegada la tingui s'asna
la causa principal ha Wat ei
bentsrá que el nou carnp está situat
poc anead dala seus elements
al carrer de Sardenya,
aatacants, que diffeilment saben
•
transformar en gol ni les ad
Que aleshores antipara de segui
tnirables ocasiona que entre
da ele nous sobres que tan desdiuen
elle 1 els miga s'han construit.
de la significaci6 que d'un temps en
Es allb del problema de sem
equesta part tenia el cerda graciene.
pre del Sabadell.
•
*
•
A la primeia part d'ignoren
Que ni han "aproximaciones" que
alguna °casto extra, pero eta
perjudiquen ele sentiments de molt, aula sortiren alls; a la segona,
europeistea.
quan semblava que havien aui
• • •
nat una mica la punterta, se:n
Que el flamant president del Bis
pre havia obstacles que detenten
dalona Vicente Vea, no cleina robar
la bala. I quan cap a les aca
(crea de valent,
balles s'hi
a contestar les felicitacions assolidee
aleshores
hl havia atabais
pel club deis semi nous amor*.
ment.
•
•
•
El resultat pot conceptuar-se
Que penes celebrar el su éxit ob
estat un
cera ho !lauda
just,
sequiant se amb un espléndid xalet empat 1 ádhuc una victória sa
molt etebxirn al carde de la costa.
badellenca. Tot depenia del que
s
*
tingués unri Paica d'oportunitat,
Que aleshores potser el anornenin i aquest fiau el Júpiter.
El jutge, Castellanas, estlgué
també president del Sartt Adria Fut.
discret.
Eta sabadellencs II :abol Club
retret d'alguna falta del
ren
-

11.

Badalona

•

raltre caldria ele
ele socia del Club del

l'Espanyol,
Que Sola, ex-porter de
es

ab

que té més aprop el casament.

a

bomer.atgessin

cenia

Bestit, del Barcelona, és deis

*

•

a

con

e

anearas

Que

molt

d'haver estat un deis !actora més
Importante de la deafeta dele italiana
de Bolealia.

botor.es de l'Europa.

-Que

esteva

saya

Que també estava moit content
perqué euposava que Guillan havia

interessant conéi
Que fera molt

s

la tem

• e e

deba d'ésser
que sen
cartees
a
elegir.
(pudre els
tan sols

el

en

Thrger.

actuació davant ala
franceses ?el Red S...ar.

Que la pretenal6 no
modesta si es té er cornpte

xer

a

• •

Que ahlr Castillo

del seu

nern

•

te probable que

•

Qua segttint la
sola presenten
ved sembl que milenar.

•

porada vintrt jugui

parbdia aquella,

candidato

tetes maneras batel d'es
hagi passat el acrece

—

CLASSIPICACIO

El camp del Sabadell presen
Lava ahir un aspecte equivalent
al de les grana solemnitats; hi
havia una concurrencia tan
nombrosa, que de temps no es
vela igual. Aquella gernació In
dicava clarament la íruporthn
ala de la !luna, 1 l'expectació
que havla original.
Ambdós equipe sortiren a la
palestra amb un marcat ner
vlosisine, a la qual cosa cal
atribuir que no es marquessin
més gola. La vIctbria fuu tn
deelsa fins als chirrea mo
ments, ja que tant luna com
l'altra porta es velen constant
ment amenaçades.
El Júpiter no va carburar b6
fina a la seguna part, durant la
qual va deixar enireveure mes
poissibilitats de fer funcionar el
marcador que no pas al seu
contrincant, 1 no vol pas dir
alao que arribes gaire més a
porta sino que ho tela mes.
assenyadament 1
remata va
millor lee jugadas. En agriete
nar-se ele sus jugadora, par
ticularment ele davanters, ta
ren posstble un triumf que pri
meranient no es vela gens se
gur.

421111
del
Que ele delegats d'un rnlienar paBarcelona
varen
Putbol Club
aquell célebre
rodia' r fa ternps d'ella acceptaria
qué
cap
acord de
carrece de la Directiva.

per

EL CAMPiONAT DE CATA
LUNYA DE WATER-POLO
Res uI tate
El C. N. Barcelona C
l'Olímprc A, per 6 a 0.
El Barceloneta B vence el
C. Mataron! per 2 a O.
El C. N. Atlétic B
C. N. Pop per 9 a 1.
El C. N. Barcelona B vencé
el Barceloneta A per 5 a 2.
El C. N. Barcelona A vence
el C. N. Sabadell per 5 a 0.
El C. Atlétic A vencé el C. N.
Atlétic C per 6 a 1.

0-1

—

ATACIO

Garantida la seva puresa per
ORANGE CRUSH, S. A. E.
Aragó, 366 Telefon 53539
-

(Nom,

marca

1

ampolla reaistrata)

Bar Canaletes, Casino Restaurant de Sant Sebastiii,
Bar Brement (Muntaner, 41),, Cafb Restaurant Riera (Passeig de
Grada), i Coq d'Or
Gafe Restaurant (P'nça d'Urquinaona).
Restaurant 1
Cervcseria OEERBAYERN, Parc d'Atraoolons
Exposloló de Barcelona
-

Agent

per

a

Catalunya:Josep

L1 obera,Ilion 31972

