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Els sense
feina

Un programa de

govern?

Heu-vos ací una nova llista, asse
nyalada per oficis i professions, de,ls

Catalunya,
a
després d'un llarg exili, es troben stn
feina i, el que és més trist en
se
rnolts d'ells, sense cap possiblitat eco
nómica:
(tcorle).
Un 0.ibuixant de teixits
Estudis fets a l'Escola Professional de
Verviers. Parla francés.
bornes que

Un dependent de comere. Deu anys
de práctica en teixits. Parla francas

Italia.
Un perit químic. Parla
Un corresponsal o agent
Parla francas.
Dos comptables. Parlen
Dos escrivents. Parlen
Un dibuixant

•

de
o

francas.
de vendes.
francés.
francés

brodats.

i

Parla

dependent de banca.

Parla francas.
Un contramestre

teixits de llana

en

cotó.
Un pintor de calderes i planxes.
Diversos per a mossos, cobradors,
etc.

Recordem-nos d'ells: és, per nosaI
itres, un deure i un dente.
,

poder

"En els famosos sis anys

llargs hem aprés d'estimar
fermament

senyera

una

no

exhibida, senyera que

ca

dascun de nosaltres ha

sa

but

servar

un

!loe don

acuradament
no

en

podrá ésser

arrencada mal,

car

permanéncia allí

la

seva

,

Corts,

Nro.

ni de les circumstáncies

gaire, vaig

a la tribuna per veure els que
s'havien estimat més fer cconomies.
—Dones jo no vaig anar-hi. Fin

rents

tota

la

tarda

casa,

a

fent el borrador d'un article que vull
enviar als diaris demanant que tothom faci

una

carnpanya per tal que
en s
cedeixin un pa-

als esPortius
lau de l'Exposició.
—Sí, ja estic informat
de la Federació Catalana,
bla excellent. Hauré de
totes les meves amistats

de la idea
i cm sem-

rezórrer

perqua

a

se-

sembla que seria rnolt
convenient tenir el Palau deis Esports. Hi podria haver velódrota, i
s'Iii podrien fer reunions de ciclisme
i de boxa, com al Velódrom d'Hivern
de París. Així poddem tenir
cm

el

local ben gran que tanta falta
fa.
—Si rec-1.1 firmes per aquest article que .pu, ja pot comptar amb la
meya i amb la de tots els de casa.
ens

:--No se'n rigui perque aquest

as-

sumpte és molt serios.
—Si no me'n ríe pas.

podría haver un departament adjunt, destinat a n'usen.
Seria el museu tit. l'Esport. Hi hauria fotografíes, copes, trofeus, ban—A inés

hi

dcrins...
també hi podría !'ayer una
guardiola amb la calderilla que a
Les Corts van tirar a En Pelai Serrano, una zuca, de les que es mengen
l'herba del camp del Barcelona, un
quadro amb les declara,:ons de Quesada referent al públic de Barcelona,
un altre qur.dro : mb la swténcia de
la Nacional penyorant l'Espanyol i
desqualificant el senyor Serramalera.
—Sí, i una pila de coses més. Podriem fer un museu meravellós.
—?Per qué els esportius (11.. Catalunya no fem un manifest a l'Ajun—I

tament, demanant aquest palay? Estic segur que l'Ajuntament no ens

A l'Ateneu de Madrid

es

discuteix actualment

dina pas que no.
—Fantástic. ?Vol que el redactem
vosta i jo?
--Fin sembla que val más que no

una

Memória interessantissima d'Eduard Ortega i Gasset.
l'Ateneu de Barcelona

no es

discuteix

res

1

El Barcelona, ha taneat la. tem
brillant
amb vn
exit esportiu ressonant. Els ment

porada —potser no tan
com
haurfent volgut--

pions d'Espanya d'enguany, fo
ren batuts. L'Athletic de Bilbao,
l'equip peninsular que ha perdut
menys partits en aquesta tem
porada, no pogué continuar ahir
la serie d'exits i sucumbí
d'u
va manera
digna— dapant els
—

campions de Catalunya.
Deixant de banda la importan
cia d'aquesta victaria brau-grana
—importancia qve no hent de 'ne
gar, malgrat que a aquestes al
tures. de la temporada, semilla
que tot el que es relaciona amb
el futbol perd vibració-- hem de
remarcar

TORN 1

L'OFICIAL

l'antbient cordialíssim

que impera, una veyada més, en
tre bascos i ezetalans. El partit
entre els campions d'Es
panyn i el.s de Catalunya, era el
més indicat per a•tancar l'anya
da i hem de felicitar-nos que
s'hagi dut a terme. Si toles les

lluites esportives

ens referint
especialment a les lluites futbo
lístiques fossin com els .sis par
tits que aquesta temporada han

juyat

el Barcelona i l'Athletic
no tindria ni
un sol detractor i hauria arribat
a ésser allet que un dia o altre,

ele

Bilbao, l'esport

ser:

11~1111~11111~~11,

Untes

que!

grandiós partit

Quan sigui ?'hora, ja farem
balan del que ha passat du
ra'« aquests mesos d'intensa ac
tivitat als nostres eamps de fut
bol. Avui cal dir alguna cosa
dels dos fets 'Inés propers: el
partit d'ahir, a Les Corts, i el
de diumenge vinent, a l'Estadi.

amb

no

aquells

tituira un esdetieniment futbo
lístic digne dels esportitts cata
lans, que cridara fortarnent l'a

Ni

•

hi entenem gran cosa. Val
més que ens limitem a llançar la idea
per veure si algú la recull.
DE

jo

a

des de ibas llocs dirigents, tant
han treballat per assolir aquesta
amistat fraternal entre eis espor
tius dele dos pobles peninsulars.
Diumenge vinent Uncirá lloc a
l'Estadi de Montjnic un allre es
deveniment futbolístic: el darre r
esdeveniment futbolístic de la

temporada.

emboliquern, perqua ni vosté ni

ens

ele

un

cundin la carnpanya.
—A mi

c e r

pecialment,

tancard la Pederació Catalana
de Futbol el calendari dels grans
esdevenitnents futbolístics; cal
dra, nom. és, esperar que s'a,cabi
el disputat torneig de classifi
carió, i podrem donar la tempo
rada per definitivament liqui
dada.
•

•

creure

vaig quedar

el

lttnya,
partit
porada; diumen
ge vinent, a ?'Estadi
Montju'ic,

necessari no faltar. Pot comptar que almenys devien
pasar Dista deis habitual:: concur-

JOSEP SUNFOL 1 GARR1GA

persistencia, arribara a és
sinentim de cultura. La nos.

ira enhorabona cordialíssima als
dos esnientats cereles, a llurs ju-

gadors,

a

llur públic 1, molt

es-

Un

pricipl

s'havia dit que
seria entre la selecció catalana i
la italiana— tindra efecte. L'ad
versará del nostre equip no pot
—que

en

precisar-se, a hores d'ara, ear la
resposta nogativa deis itatians
s'ha rebut aquest mateix metí.
Poclem assegurar,

pera,

que

cons

Un aspecto interessant —inte
ssantíssim-- d'aquest festival
de clausura que h,ont anuncia per
aspecte
a diumenge, és el seu
benefic. Els beneficis que ren
deixi van destinats a tres obres
mereixen l'apravació de
que
tots els bons esportius:Una part,
l'Asil de Sant Joan de Déu,
una aura a la familia del dissor
tat jugador de Vilanova Emili
i una aura
Jitneno (q. e. p.
a la futura mútua de jugadors,
d'huma
en projecte. Tres obres
nitat, tres obres que mereixen un
petit esfore, deis nostres espor
tius-clutadans, tres obres que
hom poclra realitzar passant,' en
sems,

una

magnífica tarda futbo

LA

JORNADA.

regidors:

El Barcelona

va

Senyor
D'aquella

Se

celebraren,

~lb éxit

batre
tres

Áeptest

acabament de tempora
da, repetint-ha, mereix en ab
la nostra aprovació ityés
la nostra categoría es
portiva. El públic catald sabra
solut

digne de

;.r—vrnflre, acudint-hi com un sol
heme. Després... després serem
els primers a recomanar un pa
ren de meses de vacan,ces. De ca
ra a la mor o de cara a la mun

i la carrera motorista

en

La Federa-ció Catalana de Futbol va
l'acord que deis beneficis ob
en e: partit Bascania-Cataltt

prendre
'anglas

es destinés "uta quantitat per a sa
tisfer Ics despescs que comPorti el tra

nya

dos nens nccessitats a les Colb
mies escolars.
Ara anem bé! El que el: 'lastres es
portius es donin compte que a la idea
de l'esport cal ajuntar-hi la de cinta
dania ens satisfa extraordináriament.
metre

,f211,‘
mea
EL BARCELONA I NOS
ALTRES.
L'espectacle que sus quants incons
cients s'entesten a fer rePresentar al
Barcelona, quan no ens fa pena ens in
Nosaltres no son& partidaria ni deis
ni deis altrcs. El mateix té que
guanyin els de dalt cont els de baix.
El mateix en un grup que en l'altre hi
ha gent de bona voluntat. El que !‚as
so és
que estem certs que el grup que
resulti vcnçut tindra cura en el !roas
curs
d'un any de fer entrebancar els
uns

guanyadors.
com nosaltres son:
fletarais
aquesta lluita vergonyosa i revol

Es aixi
en

tant.

L. AYMAMI I B.4UDINA

Diumenge, a l'Estadi de
Montjuic, tindrá lloc el
darrer esdeveniment fut
bolístic de la temporada.
Tindrá una finalitat tri
plement benéfica. Cal que
tots els esportius catalans
hi assisteixin

ESPORTIVA

els

simpatics minyons.
Per al diumenge vinent hi ha el pro
Plsit de fer una cosa semblant a Olot
amb 'flotin del partit Olot F. C.-U. S.
de Figneres.
Ens diuen que el F. C. Igualada té
pcnsat fer e/ Inateix el darrer diumett
ge de julio&

tanya.

Elthletic de Bilbao per
gols a un

reinarcable,

e:SPORT I CIIJTADANIA
Un grup de socis del Barcelona dels
més cntusiastes i deis que mai no han
volgut ésser direaius varen orgartit
oar ahir una recapta al camp de Les
Corts. Es Z'aren fer unes 700 pessctes.
La nostra felicitació mes cordial, que
voten: fer extensiva a l'actual Consel:
directiu per haver donat Iota mena de
facilitats perqué pogués reeixir l'hit
manitari i patriati‘: propkit d'aquelis

digna.

lística.

11111!I

de i senyors

alcaine i senyors regdors:
pregunta que els faiem la
setmana passada, no en sabem
res.
,?No se'ns podría dir qua hi ha
d'aquell expedient ordenat amb motu
de la destrucció de llibres de la Co
missió de Cultura, realitzada per aI
guns deis bándols que integraven
l'Ajuntament del senyor Romen?

Les Corts a
senyor Lla-

—Vosta dirá, amic Mariano. Enque aixill de dir-ne diada económica i fer-nos pagar den rals als
socis, són dues coses que no lliguen

Sincerament confraris a les dictadures, caldra que abandonin els
carrecs que varen acceptar quan hoy?, confiava que el
govern Be
renguer podria complir la prometença d'assolir, en un
termini breu,
la normalitat política i jurídica.
L'adagi "Qui dict passa, any empeny", COM a programa de go
vern, no el trobent massa adíen&

LUNYA).

Senyor alcal

a

Les

va

de Cata
el darrer
de la tem

l'Atletic,

veure

a,

temporada!

campió

cara

molfes setmanes abans de veure suprimida
la previct censura? Cal,
general Berenguer, anar cap a la normalitat promesa; pera és pre
cís anar-hi de deba, sense vaci•lacions i sense
atlas. Si les coses se
gueixen com. ara i el que es vol és que així continu'in indefiridament,
que es digui amb claredat. Amb l'actual
desorientació, i tranquil
litat del país no sera mai re.trobada pel yovern
espanyol.
Altxament, de no haver-hi un canvi sensible en la marxa
actual,
arribara un moment en 'el qual els /tomes
que per dignitat siguin

voltin."

JOSEP SUNYOL I GARRIGA
(De LA RAMBLA DE CATA

a

nos

gostera?

resta a fer una altrct pregunta: ?Trigarem molt a
celebrar actes polítics; sera precís que transcorrin
encara.

no

aliar

va

tornar

ene

depén
ni de la voluntat de ningú
ens

••••

2

El general Berenguer ha dit, amb motiu 'd'un
article d'A B C", que havia donat instruccions
al Ga,binet de Censura per tal que tra,ctés amb tota
mena de miraments
els artieles en els quals es fes
crítica de l'obra de l'actual govern espanyol. Hem
de' suposar que aquestes instruccions hauran arri
bat a Barcelona, i si no fos així, caldra suposar
que els senyors c,ensors d'ad hauran llegit con
nosaltres les recents declaracions dcl cap del go
vern, esmentades abans.
Animats en aquesta idea, i esperant que el pen
sament yovcrnamental no haura canviat quo!,
surtin aquestes quar
tilles, ens decidim a ter unes preguntes previes.
General Berenguer: Manca molt encara per acabar
l'estudi
deis "casos" pels quals sofreixen presó
els delinqüents anomenats
socials? Ens imagincm la feixuga tasca que
representa l'estudiar
ailladament cas per cas. Pera no podem creure que
no n'hi hagi
cap de resolt, i si és així'—no pot ésser
d'altra manera—, ?per qua
no fer
immediatament pública la resolució que hagi recaigut? Per
als que estan entre reixes, els niinuts
són mesos i els dies, anys.
?Cal també esperar 9nolt perque sigui autoritzat el
retorn de
Macia, Ventura Gassol i altres exiliats catalans? Per
ara, general
Berenguer, rúnica sorpresa de, deba que ha experimentat el nostre
poble ha estat aquesta: el mantenir l'allunyament
deis exiliats ca
talans.
Un dia o altre seran alliberals els
presos socias i sera autorit
zada la tornada de M'aria. Aixa és
inevitable. Podra deixar de fer
ho aquest 09)&79, pera ho faran les Corts el
dia que n'hi hagi. 1
bé: com Inés trigui a arribar el dia de
l'alliberament desitjat, més
forta sera l'emoció del poble. 1 aixa és el que voldríent que
tingués
present el general Berenguer, el qual ja en
alguna ocasió ha de
mostrat ésser contrari a les manifestacions a atta donen
lloc aques
tes emocions populars.
1 encara

que

Ahir,

WIUJiA

tornar

en

francas.
Un dibuixant

Final de

camplonats de catainnya
costa, a l'Exposició

de

LES COSES DEL BAR
CELONA.
Aquesta nit se celebrara Assemblea
del Barcelona. Per noticies que fins
a nosaltres han arribat, ens temcm que
la d'avui será una Assemblea tant o
ntés vergonyosa que les anteriors.
Hi l'entran duce candidaturas, una
i l'altra d'oposició. A darrera
hora encara podría ésser que en sortís
una
tercera. La qüestió és demostrar
la cordialitat que hi ha entre la familia

deis delegats barcelonistes!

o

o

-Nt42°
AQUELL VIATGE PER

rem

EUROPA
La setniana passada déient que l'Art,
cha esteva ;non` enfada( Perqué el
Barcelona no l'ha deixat anar a, refor
cer !'Europa en el SC14 viatgc per
•

ídem.
Avui poden: afcgir que hi ha un al
tre jugador barcelonista que també
s'havia jet la iHusió de coneixer Dina
marca, Sttécia, Letania i Polonia: En

Perera.
El xicot ha tingut un disgust de
mart, i din que vol attar a Canaries
a

fer companyia

a

l'Arocha.

.111~1•••¦•

AVIS IMPORTANT
Recomanem a les enti
tats i particulars que tenen

obertes subscripcions pro
presos i exiliats, que pro
curin anar liquidant les se
ves

tlfrni

L
NO ES, PERO, UN CAS

PtE

UNIC
El cas d'En Sagi, perb, no és un
tinic. Tcuin, sense altar viés Iluny,
el cas d'En Alaurici, cl qua!, desPrés
d'estar una temporada ar!'econat, tor
ras

recaptacions amb temps

suficient perqué la liquida
Ció general pugui realit
zar-se amb normalitat.

LA DIADA DEL BARCELONA
Una estona després, sobre el mateix terreny que acabaven de tl-epitjar les
"velles glaries", els homes d'avui, els que encara engresquen i fan apassio

`;•."1`:-'‘
LA

DiADA DEL BARCELONA

"vells", els qus un temps engrescaren i feren apassionar
jugaren ahir un pattit que els feia sentir novament joves i que
Els

en

un

ambient de rialles...

les
es

multituds,

descabdellá

nar

les multituds,

Com

uns

moments

jugaren

un partit d'una
transcendencia més considerable.
abans, el davanter centre, des de terra, cerca la rematada
oportuna

na

a

ésser

cienc.
1 no

un

'puntal

de

l'equip

gra

ens cstranyaria que En Cros,
després de donar-lo per caducat, ens
ofcrís l'any vinent una nora edicii3
craquestes revifalles.

ATLETISME

A LES CORTS

ELS DIES 5 I 6 DE JULIOL SE CELEBRARAN
A L'ESTADI ELS

CAMPIONATS

D'ESPANYA
El programa de les provea. Els actuals camporá
i marques.
Comentaris
EL. PROGRAMA DE LES PRO
1.600 metres relleus, 4 X-100.
--

--

VES

-:-

PIONS

ELS ACTUALS CAIN
I MARQUES -:- 00-

MENTARIS
dissabte i diumenge

Per a
sents, dies

juliol,

5 i 6 de

la

Federado Catalana d'Atletisme,
de la "Real Cori,
Espanola de Atletis

delegació

per

federación

mo", ha anunciat

la

celebració

Campionats d'Espanya,
l'Estadi de Montjuic.
deis

a

proves d'a
Campionats és el se

El programa de

quests
güent:

Cerreros planes
100, 200, 400,
10.000 metres.

800,

1.500

i

"Steeple-chase".)

1.600

qué

se

aquestea radies.
insaripcions de les Federacions
criure

,

concorreran a
cual
da
possible
motiu no ens és
vengar un comentart-Pronbstic
at
de les possibilitats de cada
leta i Federació concursant.
La Federactó Catalana d'At
letisme ha preseleccionat un
nombre important d'atletes per
tanyents a diferents Clubs de
la nostra terra per a formar,
d'entre ells, després d'unes pro

regionala que

aquesta competició, pel

d'orientació celebrades ahir
l'Estadi, la selecció definitiva

ves
a

que
nya

Campionats d'Espa,
la representació

els

en

portaran
de Catalupya.

Entre els atletes amb llicén

Federado

Catalana
hi
b l'Espanyol, i

de la

cia

d'Atletis.me preseleccionats
figuren Müllpr,
dhaf, del Barcelona, ambdós
.estrangere, l'.actuació deis gneis
en

Campionats de

.els darrero

Catalunyá

.algun Club

11.1recta

en

fou protestada per
que té representació

aquell organismo fe.-

deratiu.

Per si la riostra
atlética regio
que els Regla
mento de la "Real Federación
Espanola de Atletismo" en vi
géncia, problbeixen la partici
pado deis atietes estrangers en

Beeurtleffl,

primero, entitát
nal ho ignora,

Pampionats d'Espanya.
—0.--

actuals

Cam
pionats d'Espanya d'Atletisme
la donem a conéixer tot seguit
per millor nrientrició deis nos,
tres lectora simpatitzants d'a,
La relació deis

questa branc.a ezportiva, junt
aMb la marca .obtinguda en la
prova o proves respeetives.

Alzó facilitará la comprobació
en relació amb els resultats que
s'obtinguin dissabte i diumenge
vinents, 1 poder constatar sil el
millorarnent obtingut per l'At
.letisme correspon o no a l'opti
misme que s'ha vingut mutiles

tant entre els arnants d'aques
Les manifestacions:
100 metres.—Serrahima (Ca

talunya),

II segons 5-10.
200 metres.—Roca (Catalu
nya), 23 s. 1-5.

metres.—Labourdet (Gui

púscoa)
coa),
tella),

50

s.

2-5.

s.
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a

millímetres.
per

reelons

1.—Catalunya, amb

2.—Guipúscoa,

44

5.000 metres.—Reliegos (Cas
tella), 15 m. 44 s.
10.000 metres.—Penya (Bis
cala), 33 m. 45 s.
110 metres obstacles.—Kock
17 segons.
400 metres obstacles.—Igua
ran (Guipúscoa), 59 s. 3-5.
400 metres relleus, 4 x 100.
—Catalunya, 44 s. 4-5.

comp,.o.

4f

mesa.

EL8 BILBAINS
Hem parlat ja tantes vegades
l'equip bilbaí, que gairebé no en

11A

dem pensar ni dir res de nou.
Ahír a la tarda no es manifesta
les condic,ions de
cosa
ren gran
"perforabilitat" de la davantera bas
ca.
Ho refeelteix ben clarament el

A

punta.

amb 30.

3.—Castella, amb 20.
alnb 19,

BASKET-BALL

escore

sorn

celebrar com a
xa atlética es va
exhibició, sense puntuar.
Malgrat de que, com hern dit
abans, ignorem quines seran

regions que prendran part
d'aquest any,
en els Campionats
tenim la completa seguretat
les

que la nostra terra sortirá

no

vament victoriosa de la nulta
total, i s'hl cap,
en la puntuado
per una diferéncia de punts su

perior.

Fonamentem la riostra opini6

en,qué áquest ha augmentat la
quantitat deis nostres atletes,
amb ella !a qualitat. En canvi,
s'ha tre
a les altres regions
ballat molt poc, i és molt
redult el nombre de llurs re
presentants i ben escasses les

primeres figures.

LA

prervocat aquest ressorgiment.
Si cada un deis Clubs de la.

nostra terra que practiquen
l'Atletisme poguessin comptar
amb una pista de cendra i un
bon material, en yo° temps el

nominle d'adeptes sería cloblat
i es. Minorarla la classe deis

nostres minora. homes.
hientre aixta no sigui possl
ble, caldria posar a disposiciS
deis Clubs el material, la pista
i el terreny del nostre Estadi a
hores determinades.
Llavors sí que rnillorarlern a
grane gambades.
Esperant que aixb sigui un
fet, els nostres atietes, grane
voluntats, continuaran entre
nent-se a les sis del metí, so
bre la duríssima terra deis nos.
tres campe de futbol, ...lestro
çant-se els turmells.
els amerícans i "els frari
cesos í ele italians haguessin
d'entrenar-se a les mateixes
hores que ho fan els nostres
slerial
atletes, amb el maleix
i el mateix terreny ie futbol,
dur, pie de pedres i reguerots ji
podeu tonir in
no molt plans,
seguretat que no valtHen pas
gaire rnés que ele nostres hp,

BARCELONA

Els equipa del Barcelona i de l'Athletic de Bilbao, l'arbitre, senyor Comorera, i la placa que els esportius barcos
han ofrenat per subscripció popular al Barcelona
Per tot arreu se sent parlar deis
empatxos de futbol amb qué els
amans del noble art de
la patada
hern

obsequiats

estas

Ilarga

la

en

temporada que ahir finí en part.
Si se sent parlar de futbol, se sent
die també que si ja en tenim prou,
que si

ja

en

tenim

tip,

un

etc., etc.

Dones
ahir, amb tot i que els
"istes" que cada primer de mes han
d'abonar l'impon del carnet de soci,

hagueren de pagar religiosainent
l'import de l'entrada, el camp del
Barcelona presentava un magnífic
aspecte; tan magnífic el presentava,
que tothom tingué una gratíssima
sorpresa en comprovar que, malgrat
l'avaneats que estem en l'estiu, el
carnp era gairebé pie de gom a gone
Des del punt de vista d'aproxi
mació basco-catalana, l'encontre fou
vista téc
un ,exit. Des del punt de
nic i espectacular, en fou un altre.
Cal, dones, que per tot aixó i tarn
bé per l'éxit económic
encara que
aixb sois al club interessa
feli
citem el cercle blau-grana.
—

L'Atletisme catalá ha donat
poe mes d'un any un pas
en
gran 1 importantíssim. El mira
ele no l'ha fet pas cap per
son.a. Ha estat l'Estadi, qui ha

DIADA DEL

UNA

BELLA

DEMOSTRACIO
DE FUTBOL

Si bé en alguns moments
ben
comptats
l'encontre fou un xic
ensopit, n'hi hagueren alguns d'al
tres, en canvi, en qué l'emoció i
interés despertats per la lluita arri
—

ba a Ihnits insospitats. En coses
de futbol acotuma a succeir que
quan hom espera que un encontre

sera entretingut, disputat i emocio
nant, perque la vaina d'ambdós con
tendents ho

fa suposar

logicament

així, resulta, moltes vegades, que el
partit és d'aquells que fan pocs
adeptes al futbol, i alló que tan emo
cionant sernblava, que havia d'ésser,
es converteix en un encontre enso
pit i insuls, que fins sembla que els
jugadors treballin tan poc i mala
ment corn saben.
Sortosament, ahir assistirem a un

partit

en

el

qual

no

lii

hagué

res

d'aixb.
buscar

Hotel
el qual la vaina deis contendents
estigués en consonancia amb l'oh
jecte a qué s'havia destinat la dia
da i, per tant, res més interessant
i encertat que un encontre entre
l'Atletic de Bilbao, brillantíssim eam
pió d'Espanya, i el Barcelona, equip
que amb una miqueta més de sort
hauria pogut aquest any afegir un
títol més als nornbrosos que ja té de
anava

a

un

encontre

en

campie peninsular.
Ahir

tarda

e;

Barcelona i l'Atta

tic de Bilbao ens oferiren un en
contre semblant al que ja ens fe
ren admirar en
ocaso de les semi
finals del campionat rseentinent aca
bat. Tots i cada un deis qui pren
glieren part en la lluita, fereu im
possibles per fer de l'encontre un
magnífic comiat de la temporada fut
bolística. I ho aconseguiren plena
rnent. Tots els qui eren al camp de
les Corts, a bon segur que os di
rico el mateix que liosaltres.
Malgrat tot, i seguraineat per no
desmentir aquella dita nve assegu
ra que no hi ha res comp'et ni per
fecte en aquest nión, l'encontre, en
aigun moment,
t2iiir les seves
petites llunes, pei que respecta a la
qualitat de joc emprat. Ens referim
ala deu darrers minuts de la pri
mera
part i a uns cinc minuts de
la segona. Pub ens fem perfecte
carece que tan fort tren no podía
ésser portat contínuament, i per al
tea banda, la forta calor que es dei
xava sentir i
el sol, que amb tot i
haver comeneat excessivament tard,

picava

amb

un

ardor gens engres

cador, eren factors importantíssims
que treien les ganes de correr, al
mes voluntarios.
UNA BONA TARDA
AMB
POCA SORT
DE
LA DA
VANTERA BARCELONINA
—

—

mátiques de Picea i empentes i cor
redisses de Ramon, res no valgue
ren per
obtenir pre:ni a tanta yo

Odena, Rodríguez

estigué

encertat.
Arbitrá Guasch, 1 eta
s'arrengleararen aix1:
GIAINASTIC A.
—

1

ment coneixem la válua d'Urquizu i
reconeixem també que és molt ben
guanyada la fama de qué avui frueix,

l'altra els encerts, "xamba", etc., de

pero

Blasco, ho privaren.
Goiburu, stutador per excelléncia,
no es manifestá ahir com a res ex
cepcional en la seva especialitat.
Fou, en canvi,
distribuí joc i
reixat d'homes
nies defensives

el millor borne que
per entre el
que forrnaven les lí
del scampions d'Es

pilotes

Poques vegades es decidí a
xistar, i una d'açuestes poques, va
aconaconseguir un gol preciosissim,
de factura esplendida, que li val
gué una ovació eixordadora.
En Sami juga amb un anim i yo
panya.

luntat

rema

rcables.

Urquizu, que estava a tet arreu i
juga un deis millors partits que li
bese: vist, es Ilangava corn un neo
cap allá cm ios la bala, per tal d'im
pedir la preparado i el xtit, táctica
no gaire
vistosa pero sí nielt prác
tica.
Una da les altres figures que més
destacaren a les ratlles blau-grana,
fou Sagibarba. Sagi tingué una bo
na
tarda, i pel que hem vist d'u
na temporada enea,
sembla que es
tá en pla de plena recuperado i
corre gairebé com en els seus ternps.
Amb tot i que Garizurieta no el
—

Una de les

coses

que més féu en
fou la magnífica

grescar el públic,
actuació de la davantera

blau-grana.
d'extraordinari, ahir

Sense fer res
els cinc elements

atacants blau
grana efectuaren unes combinacions
tan ben portades, palesaren un en
tusiasme i ganes de jugar tan graos,
que ara ami) Inés raó que mai po
de mdir que l'Athlétic de Bilbao
en
quedar tres a un, pot donar gra
des a tots els poders celestials i
no
celestials.
En efecte, quan ahir no es fica
reo
cinc o sis gols, cal reconlixer
que els bilbains estigueren de sort
o
els barcelonins de desgracia. Fo
ren
innombrables les ocasions en
qué hom arriba, a l'embotellament
blanc-vermell, sense que s'arribes a
marcar, ja que una i altea vegada,
la bala, xutada des de quatre pas
ses, anava a perdre's entre el ved
teble bosc de carnes i peus, sense
que erribés mai a la seva destinado,
o
sigui a les xarxes.
Xuts desesperats d'En Sami, es
capades vertiginoses de Sagi, flori
tures de Goiburu, centrades mate

deixa tranqu.
ni un moment, féu
vistoses i perillosissimes arrencades
i centra amb una precissió digna
del millor elegí. Celebeariem que
la recuperado de qué partem més
amunt fos un fet, i que Sagi apare
gues ben sovint en les formacions
del

nrimer equip.

Guzinan actua discretament, pero
va estar treballador i voluntarios, el
mateix que CasIllo i Martí.
Zabalo i Mas. molt encertats. 'en
especial el primer, que va fer "aela
riments" amb rp estil que li va
valer nombrosos eplaudiments.
En Nogués, la novella adquisició
del cercle blau grana, va tenir ahir
ocasió de provee- els seve3 condi
cions clavant una davantera de l'en
vergadura de la de l'Athletic de Bil
bao. Cal reconéixer que reeixí en .a
seva
empresa. Es valent, decidit i
posseeix una elasticitat i rapidesa re
marcables, que el fan traslladar-se
veloement d'un lloc a l'altre i estar
sempre en el lloc on és inés neces
sária la seva presencia. No té gran
seguretat en e bocatge, o, millor dit,

MURPHY

A l'Ateneu de Madrid

discuteix actualment una
Membria interessantíssima
d'Eduard Ortega i Gasset.
A l'Ateneu de Barcelona
no es discuteix res

1110i

MIL

BARCELONA
FUTBOL
CLUB
Assemblea General Ordinaria

El F. C. Barcelona convoca els senyors Deiegats a
l'Assemblea general ordiniria que tIndrá lloc avul, di
Huna, a les deu de la vetlia, de segona convocatbria, a
la Sala Partenon, Baimes, 137, baixos, per tal de tractar
1 Lectura l aprovaoló de
del següent ordre del dia:
II. Lectura de
l'Assemblea
general
anterior.
l'acta de
IV. Estat
III. Altes 1 baixes de socia.
la Memória.
de comptes a fons del Club. Dictamen deis senyors revi
V. Gestió del Consell Directiu durant la tem
sors.
VI. Nomenament de president 1 tres Individus
porada.
VII. Nomenament de tres •ocis
del Corleen Directiu.
VIII. Pro
revisora de comptes per a l'exercici 1930-31.
postes d'ordre econbmic respecte a amortitzaclo.—IX. Fa
X. Proposi
cliitats als milers de sncis par a reunir-se.
cions que, signacies per cinc assembleistes, es formulin
en la própia Assemblea I no contradiguin cap preoepte
de l'Estatut.

cap

rFnERAC\P

NACIONAL

—

—

—

els

Restaurant
Parck

del

A LLEIDA
F. C. Lleida, 1
U. A. &Noria, 1
Amb una tarda moit calorosa
se celebrá aquest encontre, que
fou de domini altern.
Pérez marcá el gol de l'Horta a darreries de la .pritnera
-

part.
Quan

mancaven vint minuto
per acabar-se el partit, Llopis
tingué el mal encert de fér una
tallada de joc, rebotant la piiota a les carnes d'un defensa
hortenc.
La pilota entrá a la prépia
porteria, la qual cosa doná

I EL PARTIT

Camorrea fou l'encarregat de la ba.
i la seva tasca satisféu gairebé
tothom, ja que contra el seu costana,
n'hi hagué eccés de moviments en la
seva actuado, ni se li veié la més
mí
nima parcialitat.
Els equips s'arrengleraren:
Atlétic: Blasco, Castellanos, Ur
quizu, Garizurieta, Muguerza, Eche
varria, Lafuente, Yraragorri, Unamu
no,
Chirri Bata. (A la segona part
aquests dos. darrers canviaren el seu
tuta

l'empat

Barcelona: Nogués, Zabalo, Mas,
Martí, Guzman, Castillo, Picea, Goibu
ru, Samitier, Ramon i Sagi.
Seguint el tradicional costurn i can
mostra de les
amistoses relacions
d'ambdós clubs, els bilbains fenal
ofrena al Barcelona d'una magnífica
a

placa.

Els blau-grana correspongueren
a tal finesa amb una magnífica
"cor
beille" de flors.
Al cap de pocs moments comenga
l'encontre, i al cap de tres minuts jus
tos, en un cOrner contra els bilbains,
Picea xuta, la bala rellisca per les
mans de
Blasco• i es fica dins la
xaexa,
Seguint pel camí empres arnb tan
magnífic comeneament, als nou minuts

a

gol.

un

Amb aquest empat la puntueca resta de la següent manera:

Granollers, 17 punts.
Vilafranca, 13.
Horta, 11.

lloc.

1

Lleida, 10.
Girona, 9.:
Tarragona, cap.
Queden, per tant, classificats
pis que figuren als tres primers
llocs.
«OVIL éler....1•••01

Aqueata nit,

a

les deu:

Sonora Paramount

Revista

bona combinado Sami,
Fiera, Goiburu i altea legada Sami
porta el segon saal amb l'entusiasme de
tothom.
una

partir d'aquí,

una

falta,

*

Ens plau de fer

els

bilbains,

una

entra el

primer

*

germans que

BARCA DE NO2
Dibuixos sonors animats.
LA

•

EL

•

constar

DEL AMOR

DESFILE

cinematografica
i

rn

Para-

MAURICE CHE-

i

els bons de
sigs de la Junta barcelonista en fer
posar taules de recapta per ah que es
troben darrera les reixes de les presons. i ces plau
fer constar també
que foren molts,
moltíssims. els que
feren ofrena del seu bol, petit o gran,

pels

—

O

PER A 13ANQUETS
I NOCES AL

finic gol basc.
Continua l'encontre amb domini
alterns, i per abans d'acabar la pri
mera part la cosa s'ensopí una mica.
A la segona, peda tots es tornaren
a eixiribir i ens
obsequiaren amb una
magnífica Iluita. S'arcentuá la pressió
barcegtanista, i despees de molts es
forlos Goiburu entra el tercer i úl
tim de la tarda.
El partit prosseguí jugant-se a fort
tren perb ja no en fila cap més gol.

C'IrrA LAtk

11,

PorjForja:;e

ria.
Els gimnástits, desencertats;
mentre que pels vallencs Sobre,
sortiren Guasch i Mestres.
Arbitrá Ferrer, amb la següents alineacions:
GIMNASTIC B.—García, Pm-.
nora, Roviht, Meliá j Porta.
PENYA BEN FORJATS.—Soles. Mestres, Caries i Guasch.

ELS EQUIPS

xutant

•

DE

L'EXPOSICIO

elements, 1 jugar en camp centrad, féu un partit igualat i finalment s'apuntaren la victé-.

i talla de eocarrel les internades de
Piera.
Pel que respecta a l'actuació de
Blasco, sois hem de din fou una ra
tificació de la seva vaina. Ahir he
para tot, ha desvia tot, i f,-ni impas,sibles tots els esforgos que es feeen
per batre'f per quarta vegada. Deis
tres gols que 11 paSsaren, al nostre
tendre„ el priTer l'hauria pogut parar
fácilment amb una miqueta inl; de
bona collocació. E:1 altres dos p—te
neixien, sense cap mena de di; usio.
de categoria d'imparable.

A

A

Malgrat de que

mica astorats al principi en veure la
facilitat amb qué havien estat obtin
guts els dos gols barcelonins, apreta
ren de a-alent, i al
cap de por, Chirri,

es

MODA

vallees
presentaren arnb sols quats.e

ahir, no ji havíem vist
partit, corn no fos en
l'encontre final del campionat penin
sular. Ahir, com ja
remarcat
abans, fou el millor jugador del seu
equip i una vegada darrera l'altea
clesféu les combinacions de Coibu
ru, intercepta els xuts de Samitier

escassos

RESTAURANT

Pena Zren

com

encara

EL

PérgWa
....~1

anava a tot
la bala. Sobrada

luntat i ánim. D'una banda la "mala
pata" que acabem d'esmentar, i de

La

Gimnistio

Urquizu

trolaés

DaSca,
Morttserrat

Prunera, Joanpere,
1 Muntaner.

marquessin mes gola. Castellanos
s'encarregá de defensar de prop el
es

equips

°sena, Ros, RodríguezPallach,
i
guet.
REUS DEPORTIU.

no

portee i

1

estigueren impecables.
Pel Reus, només joanpere

companys.
El tercet defensiu fou el més ferm
de tot i el que tingué bona part de
culpa que els davanters blau-grana

arreu en

confiruni-se

indisutible

gona.

Ni Unamuno es mata gaire xu
tant ni Iraragorri i Bata pogueren
passar amb éxit la línia defensiva
barcelonista. Lafuente i Chirri, els
dos ales, foren els qui amb més
ganes i voluntat jugaren, pero, sis
gui pel cansament de tan llarga tem
porada a fer qualsevol altea cau
sa, no ens semblaren tampoc tan pe
rillosos com fins ara.
La Unja de miga de l'Atlétic
ja hem d'r. en
una Unía que, com
altres ocasions, no té un joe gaire
espectacular, pero en canvi força
efectiu. Ahir, en algunes ocasleins
van
estar una mica ensopits, pero
altrea, apretaren de valent 1 fo
en
puntal que la seva da
ren un bon
vantera no va saber aprofitar.
Garizurieta fou el millor deis tres
regona
a la primera part, per6 a la
el seu joc decaudí notablement i
aquesta ocasió fou aprofitada per
En Sagi, el qual des d'aquell mo
ment jugá més que mai i va fer
abundants i ben dirigits centres ala

seu

líder

a

neig Trofeu "Diario de del ter.
Tarra-

seus

En lea precedente provea n'o
hi ha incloses les següents:
rnarxa atlética, llançament de
la barra i "steeple-chase", les
quals no formaven part del
programe deis Campionats d'Es
parva de l'any passat. La mar

TARRAGONA

Gimnistle A, 37
Reue Deportiu 10
El Glmniistic A ha
•,ssasta:
l' equip reusenc,
m

obtingut, i cal re
marcar que l'unic gol que van fer.
fou aconseguit de free-kick, esplén
insignificant

BELl.

dc
po

nat.

--k:
•...

4-5.

.(Guipúscoa),

a

qualsevol situació

riament

didament i fortíssimament engegat

límetres.
Salts amb perxa.—Cull (Ca
talunya), 3 metres 60 centíme
tres.
Triple salt.—Robles (Caste
11a), 12 metros 930 rnillíme
tres.
Llançament del pes.
gues (Catalunya)., 11 metros
480 millímetres.
Cli
Llançament del dise.
ment (Castella), 34 metres 800
millímetres.
Llançament de la javellna.—
Bru (Catalunya), 48 metres 245
millímetres.
Llancament del martell.—C11ment (Castell), 36 metres 300

metres.—Reliegos (Cas
4 m. 12

per 2

el veiérem blocar gairebé gens,
pero té, en canvi, bon cop d'ull,
oportunitat per resoldre satisfacto
no

per Chirri. En mancar En Gorosti
za, trobem que la davantera basca
perd aquella rapidesa i impetuosi
tat que tanta anomenada li han do

mes.

1 m., 59 s., 4-5.

1.500

'

,

metres.—Ruiz (Guipús

800

pel Badalona

El partit entre veterans fou guanyat

llargária.—Iguaran
(Guipúscoa), 6 metres 415 mil

ClassIficaol6

celebraran
estat fi-.
ha
provea
no
aquestes
d'es.
momcnt
xat, encare, en el
TaMpoc han estat rebudes les
en

En un encontre mogut i vistós el Bar
celona s'apuntá un magnífic triomf
sobre l'Athletic de Bilbao

tres.
Salts de

Llargária, tRipLe, persa 1 al
çaria.
Llançam.enta
inartell 1
Pes, disc, javalina,

barra.
L'ordre

1

—

Oarreres am.b obstaoles
(Aques
110, 400 3.000 metres.
anomenada
prova
darrera
ta
Cerreros arnb relleue
400 metres, 4 x •100 1
metres, 4 x •004
Marx* atlética
5.000 metres.
Salte

—Guipúscoa, 3 m. 33 s. 2-5.
Salts d'alçaria.—Olivella (Ca
talunya),
Metro. 71 centíme

de 1930

30 de Any

rambla de CataliiiWa

J. MACDONALD.

AMI•••

14444~~4-14~~

CINEMA PARIS
El

preferit

per la

seva

excellent

ventilado
Teléfon 14544. Orq. Granados

TARDA, 43o.
Periquito; DON

-

NIT, 9',30:

Q,

HIJO;

ZORRO, per Douglas
DEL
gran
Fairbanks. Cómica, 1 el
esta

DEL
EL SIGNO per

A. PINAZZO I SUBIRATS

--

—

—

QUAN OBRIRA ELS ULLS NO hl SERA
L'Espss.v01: —?Rayos! Aquesta vegada no tinc ni el
culpa a la Catalana!

A TEMPS
consol de donar la

(per Ca snanys)

Restaurant
gida clientela

dalai
i al

Plaça Catalunya,

públic

PESCA ORS

--

Piat

creacib de

t
e/
'

ZORRO $

Douglas Fairbanks

pateixen.
'

—

i
-1

la casa

.1,

Oel*

•
?
•

•

PO de juny de 1930

Torneig

de classificació

El Badalona va guanyar
el Sant Andreu per
quatre gola a un

Badalona
Sant Andreu
151artinene
Iluro

1-4
3-2

Sans
Júpiter
A. O. Vilanova

2-0

En aques t encorare es posa de relleu una vegada mes la en perioritat

Sabadell

á

Per Canaletes d
ja

no

sol l'Atocha

cs

en

IR

desesperació.
*

uen..

ropa la cesió de l'Arocha per
fcrçar la tournée..

per

a

Petera a'ha

ajuntat

arnb dl

extedoiitzer

la

protesta

seva

junta del Club Islam-grana.

davant la

a

re-

*
•

Que

•

*

*

Que l'un i l'altre 'enien je coll
avall l'anada arnb l'Europa cap a la
terra del bacallá.
*

*

*

Que l'Arocha per ara ha de con.
formar-se a jugar un partit refors
çant el Gualba F. C.
*

*

*

Que els lesionats al camp del Gui.
nardó diumenge passat segueixen en

•

•

Que precieament el amele gracienc
ccneixia
inutiiita, de la seva demanda abans d'ésser açuesta feta
oficial.
•

Que alije
truc ideat
grana.

tarda

fracassar un nou
per algun jugador bielava

*

Que

per

5

d'invitacions,

va

inventar-se el truc de la carta urgent
que havia d'ésser airada a mans
del seu destinatari.

Que abre') deis lesionats no fa re
ferencia als jugadars del partit Eu

Que En Forns, sempre alerta, va
dir que l'encarece podien complir-lo
un cop acabat el partit I que men-

ropa-Esparyol.

trestant

*

*

Que

que

com

*

*

*

sió de pegar, just és

que

té

es

la

•

•

Que cal aprofiti 7es seves borles
relacions unb Castillo per a apeencom

es

castiga.
•

•

•

Que pot aprendre Ilimens
tillo

de Cas-

una i dues de
la tarda en
nostres mes anosnenats

entre

deis
banys.
un

*

•

séria saber la veritable edat de Manolín, la flarnant
adquisició de l'Europa.

Que és

una

Que

es
l'encárrec

un

cosa

Que

ben segur está
la segona reserva.
*

ja allistat

•

Que per fi avui haeran iicabat els
maldecaps de molts socis del Bar,.
eelona.
e

•

•

Que el senyor Dernénec ha estat
Víctima de l'actuado del soviet barcelonista.
*

Que
nyor
:a

una vegada a la vida el seDoménec ha fet rotllo a la jun.

del

ame

cercle.
*

4

*

Que

*

*

de LA RAMBLA DE CATALU.
NYA ha ingressat com a soci en lee
rengleres de la Cambra de la Pro-

l'amenaçava

*

Que viuen

caporal

la destitució
mala tarda.

amb

una

su

5

cas

14

arnb

*

El Sabadell

sions de l'Aytnamí al Mas-Rampinyo.

a un
Aquest parta, celebrat ahir
en el terreny de la Creu Alta,
tingué la virtut de no convencer ningú. Guanyh el Sabadell,
perb els seus adeptes no expepos l'entusiasme
rimentaren
que sol causar una victOria.
I es comprén, donada l'actuaci6 migrada i de vegadee
ti
a dolenta que fornf ron
les
7.0 del Vallés. En veure que
primeres ocasions que se li
presentaren no sabia traduirles en gols, aná perdent la moral, i acabá el primer ternps
amb el resultat advers per un
gol de diferéncia.
En repredre's la lluita, el Sabedel( clemostrá ganes de milllorar el resultat, 1 arnb una
mica d'encert per part del seu
dasinnler Sala aconseguí empalar, i a partit d'squell moment
linguó la vietbrin segura. Pé
rez no trigte a marcar el según
gol, t la casa la es velé més
pnl Sphadoll,
encarn
segura

*

5

*

Sabadell.
«

5

*

Que en aquest cas haurá acabat
tranquillitat que per l'ellimínació
del Sabadell vePen gaudint els min..
cipals cercles.
la

*

*

Que aquella Penya privilegiada se.
gueix disposant a gust propi del
camp del Sol de Baix.
•

47

cal dir seguiran tant
tisfets com ara e; el "padrinet"
gmeix essent directiu.
no

sas
se-

*

dels bons
costuras i directiu de l'Europa se 11
apropen dies de rnolt compromfe.
a

aquell

senyor

*

Que és de desitjai a-abi ben avlat
el calvari del 15 al 30.

venc

lafrugell per

Que si les coses no varien tornarem a Ilegir alió del "fatídico" partit

*

llims aquells que
creuen esteva acondicionada per l'Euals

Martinene
Terra,a
A. O. Vilanova

públic.

1

el Pa-

tres

111111111MID

1111111

a

partida

ros ja
per ell no
tingws 1 pi 01-táncia. Sala tro
bá, perb, la manera de marcar
el tercer gol, de bona jugada
mir-se

ct.till

Si la

ador

guanyadu.

o

con'

si

personal.

Palafrugell tingué una
primera part excellent, i encara
El

que domith menys que el seu
contrari, ocasioná una série de
perilla que fcien creure difícil
el triornf sabadellenc. Com ja
hem dit, aconseguí arribar al
temps amb un gol a cap a
favor eeu, 1 Si a la segona part
hagués tingut un xic de delit,
podia donar un diegut al seu
contrincant. Perb ja siguil !'es
foro fet al primer temps, o el
cansament propi del viatge, I
tal vegada les dues coses albo
ra, el cert és que al segon
temps donh un rendiment bon
xic inferior al del primer, 1
aixé fou aprofitat 1)81 Sabadell
per a assegurar-se ele dos

[E]

Cal esmentar com a sobre
sortint la tasca del porter del
Palafrugell, el qual, malgrat
deis tres gola que li entraren,
forní una actuaci6 extra, I alli
berá el seu equip d'un resultat
advers, probablement molt eres
cut.
En Sauri dirigí molt bé la
lluita, encara que pot dir-se que
tingué pocs moments que fossib
de compromís,
Fins ale vint mlnuts de joc,
la Iluita fou francament favo
rable al Sabadell, que malmeté
ja una infinitat d'ocasione que
ni tetes a mida.
Després, una -reacciú del Pa
latrugell féu passar una mala
estona ale sabadellencs, els
quals veieren corn, a la fi, la
seva porta era travessada d'un
boa xut a l'anglo.
Aquest gol ineresqué una ré
plica del Sabadell, que no tin
gué altra finalitat que fez' huir
Gauchia.
Tot just comeneada la seto
na part, el Palafrugell estilué
a punt de marcar un altre gol,
ja que si aixf no fou es degué
únicament a qué, el pal actuh
de portar. Fora d'aquesta ju
gada, el cerdo visitant no ea
mostrh gaire
La mejor prendó sabadellen
ea en aquesta part es velé re
compensada, puix que don h lloc
als tres gols entrats pel Sebe
del!.
Cal remarcar que al camp hl
haia menys concurrIncla que
de costura. Algú ja digué que
aixb era degut a qué el Sabadell
sembla que en el seu propi ter
reny es burlii del seu públic.
La composició deis equips,
era:

SABADELL.— Maclp, Giner,
Roure, Codina, Orhcia, Costa,
Mata, Saxo, Bertran, Sala I Pé

Palamós.
Aprofitant l'avinente
sa d'ésser la festa major
d'aquesta
vila, els equipe que encapgalen apes
tes ratlles jugaren al magnífic camp
d'esports del Palamós el partit cae
responent al Tortidg Ide Classifieació
per a la primera catet oria.
L'arbitre senyor Peris alineá els
equipe aixt:
Pala f regell :

Gauchia,

Esperen&

Caetelló. Porm. Cabanes, Fer
riol. Espada. Miguel. Abelard i Rei
Blanc,
eac.

Oficines

TELEFON

Martínenc : Pasqual, Serrano, Vi
Climent. Domingo, Crexells,
Font. Cases. Tonijoan. Mortaja, 1
Fandos,
El nartft fou en conjunt molt anive
Ilat. El domini crrestmgee a la pri
mera part al
Martinenc, el qual. perN.
n
sele: aerfitar-se'n per apuntar algun
rol. Els nrimers en marcar foren els
t ale fregetlencs. i anuest fou el retilltet
del nrimer temps.
La adeona part comenci més enso
te:de i dominnren fins 1c dem minuts
elltíme els de l'Emnorde.
el s quals
marcaren tres uolg mAs. T actvineue
Sint
Martí
la aran reacc;; dels
mareant dos rols conser-tius i des
plestant fort entusiasme. Desconcerta
nyes,

HOMERO, 56
SANT GERVASI
71964
T.;

2

24

2
2

4
4
6

38

8
7
7
7
5
5
3

25
27

13

2

6

27

24
22
ls

27

29
2
6 25 29
3
8 28 28
1
8 28 39
2 10 19 43
2 2 11 24 52

als palafrugencs.
quelcom Inés el partit
s'obté un empat, que a
ria estat el més ló,ic.
El públíe es mustrá
reo

16
16
16
13

11
8
6
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onze.
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i'ap4e crlioNeoratue ale llores ansb
c‘ami,s Ilttipatl.S ele ICS ViII/SCS que

ter
es

ai

gas

eCt.S
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—Se

•

gue
ir
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e.s 41,

•

que
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j•

./

1,

..yá

J

•

COP

en
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Al entmlya Pelada.

Ma :

San:.
Casanoves. Cruz, Torrede
fine Besnlí, Duran, Pauses, Patm,
vet. Valls, Coramine-s i Roca.
ltíPiter,
Manyer. Ora. Vandell6s.
Dote, Rosalenc, Peine, Pueyo, Bosch,
Caboenell, Mas i Guix.

D'haver

durat

de segur que
dir veritat hau

F

cridaner contra
dos jugadors del Palafrugell. Al revés

guata es mostrá antipatia foren Mi
guel i Esparragd.
Tots dos equips desplegaren gran
entusiasme per tal d'obtenir ele dos
punts. Pel Martinenc es distingfren
Cases, Tonijoan i la part defensiva.
Gauchia, Cebarles i Abelard, pele em
pornadesos,--A. C.

Per a diumenge, el nou
Comité Esportiu de l'Ex
posició, anuncia el darrer
acte de la temporada. Cal
tenir-ho present
1••••••¦•••.,

•••••••¦•••

A MATAR°

Martinenc, 2

Iluro, 3

D'aquest partit només es juga
la primera peal i quinze minuta
de la segona, puix que després
de marcar el tercer gol l'Iluro,
i a causa d'haver estat expulsat
el jugador Fandos, hagué de
suspandre's el partit per no vo
ler their el Martinenc les or
dres de l'hrbitre.
Durant el ternps que es jugh,
el partit fou molt igualat.
Acabaren el primer temps
amb l'empat a dos gols, 1 al cap
de tretze minuts d'haver co
mençat la segona part, I'lluro
march el tercer. Soler fou l'au
tor del tres gol s locals. Fandos
i Merrajas marcaren ele del
Martinenc.
Ele equipe eren:
Martinenc: Pesque], Bracons,

Creixells, Pujals., Climent, Pons,
Cases, Tonljoan, Morrales I
Feudos.
Iluro:

rarrats, Mas, Planes,
Bonet, Prat, Amill, Hernández,
Mestres, Soler, Ravell i Serra.
collegiat Vela.
Arbitrh
A VILANOVA

Aumnes, 2 Terrassa, 3
-

El partlt, en
igualat, perb

general fou molt

davantera del
Terrassa decidí la victbria a fa
vor dels. seus. El primer temps
acabá amb el resultat de dcs
gola a cap, favorables al Ter
rasen, aconseguits per Sebastih
i Valle.
Durara la segona par-t, Clon
zhlez 1 Callao obtingueren dos
gola per ala Alumnes, I SebastIta
march el tercer del Terrassa.
Ele equipe, a les ordres de

I'larbitre Aramburu, s'arrengle
raren aixf:
Alumnes: Torré, Julio, Jime
no, Gener, Altés, L6pez, Vidal,
Callao, Genztilez, Olavla, Torres,
Terrassa: Ulldernolins., Vila,
Bertomeue, Castro, Santillana,
Gandia, Lavilla, Mitlons, Pete
ra

I,

Sebasti6 1 Vallo.

amnistía

ter

del que cregueren molts palafruge
llenes, que protestaven de la parciali
tat del públic local. Els jugadors als

deis

-10-
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Hew-vos are la interpellació que
Lita.? Wicolou d'Oltver féu, dintecres
passat, en el Pie de l'Atontaran«. Un
altre regidor que s'ha recordat que era
a la casa de la cimas. Ja era hora que
els regidor: es reforclessin d'aquestes
coses; cal esperar que els comparys
d'En Nicolau d'Oliver seguiran el sea

digne esemPle:
'Per l'avancat

de l'hora i perqué ee
comerme dient
parlaré d'aquest afee, per hé que
molt Important, d'una manera breo.
No vine a presentar una proposició.
puix que el dia 4 de mair ja va és
ser aprovat per unanimitat aquest
vot de justicia; va aprovar-se cense
cap eme en contra, que, cas d'haver
se prodult,
hauria estas en contra
de tot acte de justicia; i dic de jus
tícia, no pas de grácia.
Obra de justicia Teta per une regi
dors que no varen oblidar l'estat en
qué es trobava Barcelona fa uns deu
anys; cstat enguniós que tots vá
el

meta

costum

—

—

presenciar i que d'una manera
especial afectava tots els qui séiem
aquí, perque haguérem de doldre'ns

rern

una má criminal de determinada
escota feris el nostre illustre amic
senyor Martínez Domingo, que ens

que

Presidia.
Ho d;c també sense vo!er refe
rir-nte ale casos en qué, segons s'ha
fet resso la premsa, Id ha hagut er
rors
judieials: ho dic ádhuc per
aquells casos que la condemna s'ha
ajuntat al fet, és a dir,
aplicat
l'article del codi adequat al delicte.
Es perque entenc que la justicia s'ha
de basar en l'equitat, amb la igual
tat de tracte, i és realment injusta 1
desmoraliteadora quan veieu bornes
a
la preso, sofrint una pena per un
delicte determinat, quan altres, pela
mateixos o análegs, estan en Iliber
tat.

Es per una raó de justicia que
a favor d'aquesta amnistía.
El que m'interessa ara és pre
guntar que s'ha fet a l'Ajuntament
a
favor de la proposició aprovada
aci, i també de la prometença feta
per l'alcalde quan la Festa del Tre
ball, a l'Exposició, als obrers i obre
res que se li adreçaren. Jo no vaig
assistir a lacte, pero referéncies de
la premsa deien que l'alcalde pro
mete laborar a favor de la petició.
Al cap de pocs ches algú va de.
manar-li si havia iniciat les seves
gestions i si es traslladaria a Ma
drid per activar-les, pecó aquell
digué que no li calla, perqué el te
leían ja bastava.
Com a regidor, dentario al senyor
alcalde qué
fet per a donar
compliment a l'encárrec rebut amb
l'acord consistorial del 4 de maig.
S'ha fet o no s'ha fet res? I si s'ha
fet, quina resposta hi ha estat do
nada?
Com a ciutadá, demano a l'Alcal
de qué ha fet per al compliment de
la prometerme que va fer als obrera
en la Fseta del Treball, a favor deis
presos socials.""

Sans, 2

--

Júpiter, O

RIERA

COSERT RECLAM A

done precisament el Júpiter
cap 1110 del aue és futbol en el par
tit jugat ali- tarda acarat amb el
Sans, al camp d'aquest darrer.
No va tenir tampoc una ta,da d'en
i a res mes cap el
certs. i a alló
que
perdés el seu encontre davant

eluç

Dimecres.

assolit, que els jupiteristes, T a
la seva mi11r compenetració deuen
lhaver aconseguit els dos punts que
en aquest match es ventilaven.
No fou per alob la topada entre
sansencs i jupiteristes un esdeveniment
tcnic, ja que. meleras que el Sans.
deiem anteriorment, jugá amb
com
més ercert. no ene donaren eme veri
table tarda de han futhot, i l'únic que
cap senvalar és el gran entusiasme qut
ambdds posaren en la lluita. L'orne
del Júlter fou ahir completarnent des.
conegut. puix comeneant pel seu guar

l'Expo

sició podria esdevenir el
Palau deis Esports

de palos
numt casete
a
la Bella
molinera

?multe ~Solana
Salmonete grillete Mannesa

Enirecotte arnb esearttorea

Dijous.
a
la
Napolitana
Calamar, Portuguesa
Contranlet amb patalee

macarrons

Divendres,

ros

él.

a

—Jugara

siempre, majar

como

tiat

siempre.

—Seguro?
—Completamente. Todo

ha pasado
ya. Todos estamos muy contentos
I per tot aixd tan enrenaut
Feliciten' En Ricas! ptrqué
a:aca
tas

precedente.

sense

ten

gran d'enca

ayo

El anís

escriu ancló i anclaron.

f;

5**
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Lb I isdí. I L'AVIACIO
viarge de Samitier a Do
Zanja, viatge fet en hidroavió, !'ha dit
que la'viació i el futbol començarcn a
relacionar-se i que amb el temps qui
sap fitass on s'arribará.
Remarquem que aquest cas de Sarni
tier no és el primer... ni
L'Arocha i Sonata, que han morral
cap a Canaríes a pessar les va:ances,
D'aquí a
van fer el viatoe en avió.
Madrid,
'',;t4tios en tres
etapes.
L.

Agroll del

"

"

r/

UN DE MES AFORTU
IVAT
Mentre !'Atocha i En Perera estan
que bufen, En Sastre és a Ginebra.
No és qtte l'hagin nomettat membre
de la Societat de Nadaras, sitió que fa
de guipuscoa i reforce' l'Irún.
ETS' tinTERANS SON

311:7x t>
•

Ahir,

aficiona!:

ets

que portee.

al

diguetta-ne
fer d'esPectador 1: una

menyr deis anys d'actuació

actuaeió,
cosa

ea?

malt activa

/emocionaren

—

en

aPar?i,rer, vestits de futbolista,

veure

aquells 'tomes que es dio/pa Vicente
Martínez, Julia, Rafe, Gracia, Mollar
ata, etc., etc.
Hom s'emociona, i aquells silots
que un dia
no
!'as trina flunya
feren vibrar la multitud, feien
sense
panes d'ofendre
ristre, en una
rialln de bona fe,
Els espectador: reina i comentaren:
.--

—

—

—

—En eh s

seus temps, oquesta arrees
d'En Vinyals
acaba: en

cada

gol.
—Uns anys enrero, En Grada
perdut aquesta &asió.

no

hauria

Ningú, pera,

qui frie» aquests

del.

romentaris, va Pensar que si aquells
!comes s'han fas vells
relettivament
vells
tambef se n'han fe, el: es
Peetadors que tut dia ?entusiasmaren
veient-los jugar.
Els ames pasen Per a tothom, i de
pan.ra també en temen molts senyors
que

uns

res,••••OS

/mes

anys

creta

tan

••

I

I

a,

•

re:1~

II

id

te

u ir

e

Dimarts.

tat

Un deis 'miaus de

PTES.

Eecudells

es
mostraren
ho prova el resul.

ust

Pues nada anormal

Pecto

pc,chés es .1 Riere
Flap a la Penemos a
Toro a la atelana.

Aquests
com

5

RUBIO

á

Mead setrnanal:
Avut,

ens

eis sansencs.
més eflcaços,

LAS

aeclaracions atri
buides al senyor Htendoldts Coronado:
—Qué hay de Rubio?

Reprouo.11i

parla

Passelg de °Hiela, 100
No

aquestes 01~4,

:embista mol.

eles

RESTAURANT

A SANS

s Vigueres
Aquests dses es parta d
de t'Oro i d'En Reguero i fíes es
parla d'En Sagi,
sons
gran
ot plegat no té, pera,
importancia. El més espetarrant és la
nova de la vingsuid de cinc anglesos a

l'Espanyol.
Cinc anglesos,

presos

L'hrbitre, bé.

—

magatzern:

13

punts.

El Palafrugell bat el
Martinenc per quatre
gols a dos

O

millar

Roca en aprofitar un ll'uramentde
Corom.nes, per avincar el gol de Ma
ver i batrel en escapar-se-li la bala':
de les mans.
En la serona part, als set trinnts.
Flesolí va tallar un avene del Júpiter
passá la bala a Calvet. que, d'un
brin remat va hat de non Manver en
aitra ocattit en qué aquest *e 1 eseará
la hala.
U-erial el partit el colIegiet Espelta,
i alinee els equips en la següent for.

4~0

Pero

P. F.

o

56

411

—

Avelar i Martí.

—

2

15

PALAFRUGELL.
Gauchia,
Pont. Blanc, Farriol, Caste116,
Gabanes, Mitjá, Espada, Miguel.

CAFES TORRATS
Vendes a l'engrós
al detall

2

15

rez.

El

11
10

15
15

16

35 re.inuts féu el mila tarda. El Badalona

Que sindrá una gran ressonáncia la
festa dels "rambllstes" a les posses-

Que

el

5

15
16
14
15

Palafrugell
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Sabadell
Iluro
Sant Andreu
Sans

A SABADELL

pietat.

5

Que des d'una Ilotja

*

Que Aymamí, director esportiu

Palafrugell

Júpiter

-

partit trans:orregué

del

2-3

Terras.sa

CLASSIFICACIO

complet decaiment essent peró,
dominadors els del Badalona.
El senyor Bouda. que arbitrá discretatnent arrenlerá, el eouips així:
Badalona: Linares. Orriols, Rofa,
Querol, Font, Cristiá, Sangüesa, Bona', Forgues, Rodó i Tejedor II.
Sant Andreu: Palau, Julian, Soler,
Batet, Company II, Inglan, Bailester, Besolí, Company L Sánchez i
Comes.
El públie es comportá correctament.
COLL

*

5

resta

—

—

Badalona

un

a

urbá.
•

la

la Federació Catalana de
Futbol tambe Id Jurará una bellugadissa extraordinaria per a l'obtenció
de cárrecs.

Que

•

Que ahhe tarda En Gracia tingué
en peril.1 el
seta arree de guardia

de tenir

*

ban xic zorprenedor

Que aquests senyors ben segur
desitjarien acabes l'Assemblea com
la darrera vegada.

a

Que segons sigui l'actuació del pri
mer equis, no tornará
a venir altra
acceda l'enrenou deis delegats.

—

llar gol de
semblá que afluixava una mica el
gas en veure's afiançada la victdria
1 el Sant Andreu per contra apreti
més encara tingué mantea ocasiona
que amb una mica de sort podia
empatar.
A la segona part, peró, el Badalona havia perdut bona part d'energia i el Sant AnSreu l'havia deixada
tata al (merco de vestir-se. Forgues
amb poca minuts marcá dos gols i

*5*

s

a

cut.

i

Tejedor als

encomanat
als delegats
d'uns dareers milenars barcelonistes.

•

Que un apollini secretad que no
actua, té el propósit d'emparentar-se
amb un extrein del Barcelona.
•

e

oca

s'accepti

torna.
*

passar per la

zeta.

sempre

no

podien

jugadora

tre

*

manta

nusnora.
«

—

dalona podía emprersse inés a ions
que no hei féu.
Als deu minuta de comeimat el
parta hesolí aconsegui el primer gol
dt la tarda en xutar, amatent, una
peuta que Lija tes lo
inalamene
Aixo feu que el Badalona que jugava, potser, una mica imitan s'empres a fons tragues a rehuir tot el
seu
saber. ISI eant Mareta peró,
°pelee un joc igual, creguts que
pesi al deficien, ()flag que arreng eraya, a força d'entusiasnv,. pocha do.
llar feina
a l'orne de la casta.
Als as minuts, Forgas aconsegul
empatar, cosa que feu créixer encara més l'enlució i l'entusiasme en'

Qe..1

—
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•

,

seu

que en aquests nmments pot alinear,
i tots posaren bastant coratge i més
encert per véncer netament el seu ri
val. Fou merescut el triomf del Sane.
Acabá el primer temps amb un gol
a zero
a
favor del Sans, marcar per

RESULTA'!

de l'equip de la costa, no direm daruunt del Sant Amheu sino damunt
de tots
que es theputen aquest
torneig de ciassiticació. Cel feuir en
compte que la Unió mimes jugava
arnb 6 o 7 dementa del jziturf equip,
no obstant i aleó, ereiein que el Ba

:•••11

damets i acahant pels davanters, no
va haver
ningú que encertés en el
joc. Ele dos gols que aconseguí e
Sane foren due fallades incompre

tibies.
Ele Sane alineá el

A SANT ANDREU

se ee

3

la rambla de Catalunya

TUT !YEN SAGI
"Titi" ja Cli1 perdonara se par
!cm de la sera segona ioventut, i el
esta en la primera
creu que encara
Sigui com sigui, el cas és que !'Eme!
Sagi torna a jugar, no direm ro., en
els seus tnillors temps, pera si d'una
manera 171011 acteptable.
Encara és un element aprofitable, i
el bo del
baisa a la
'

butxo:o

lepe

de polio especial Riere
Sarsuela de peui
role de Sal a la Jardinera

Dis$able.
ArrO
ti, peiz
Filete de...
Cassouiet Toulousalne

buimeng,.,
CanelOnla flostni
Fiwis rte nenguano Nlarguery
Pollastre
a
la secotte
Eoplendld *erre' e ea carta
Se

moralicen

lee

«*WALIINEIM"

Preuo económico
famosos cervales
de %viere.

l..,t Ntiv'ETAT
A les palies del comp del "Real
Polo Jockey Club"
havia ohir una

bandera barrada, fent pendant amb.
una
(l'ira de blazu i roja, as edors
del club.
Tío feto remarco
(me en: fixess a,, Sol.

perqu4

es

vial

la rambla de

30

Cataltmya

ie juny de
1930
—

rr

ffittbot

wie4.-War¦
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utra comor_cat
ELS ASPIRANTS A LA SE

',nació

la segona preferent. S'ha cías
sificat el Granollers amb disset punts;
el Vilafranca, amb tretse, i !'Harta,
amb

a

•••••••¦••••••~¦~1~.

onze.

Definitivamtmt aquest torneig fija
acabst d'una manera que amb tata se
duretat Isayra complagut els cquiPs de
la preferent, iota vegada que els clas
sificats són de la provincia de Barce
lona, i aixa fa que quedin suprimas els
desplacaments llargs.
Entenem que

és !'hora de donar
belligerancia a aquests equiPs que han
sabut guanyar Per a Barcelona el: llocs
d'honor.
La valua d'aquests equips i la impor
tancia dels clubs i el seu briliant his
torial els dóna per dret propi el lloc
,c1 la superior categoría.
Una ~nació de la segana catego
ria preferent incloent-hi els Granollers,
Vilafranca i Harta, entenem que no
ara

fóra una atzagaiada; al contrari, un
major interes i un no u alicient pel
proPer campionat.
El: federatius temen la Paraula i els
clubs interessats, principalment el: que
ja són de la preferent, comprenens
que han d'imposar-se robligació d'exi
gir ramPliaci4 donant entrada als tres

campions

barcelanin-s.

A SANT BOI

A VILAFRANCA

TORNEIG DE PROMOCIO
El Santboik bat el Vilafranca
per cinc gols a un
Veritablemente tots els que
hern presenciat aquest partit
xt'hern sortit defraudats.
Créiem que uns partits de
tanta transcendencia serien dis
putatu amb un braó sense lf
mits, amb una gran dosi de vc:luntat, i contráriaraent a aixb
cap deis dos equips no S'ha,
mogut ni s'ha interessat poc ni
molt pel resultat final.
El Vitafranca ha sortit al
camp ja vengut.
Sense esma, sense posar-hi
el col!, com vulgarment es diu.
han Comeneat i han anat en
caixant gols amb santa resig
nació, ccm si no els passés res
que no esperes:sin.
No han plantat cara, no han
presentat batalla, i davant d'un
enemic tan feble, els jugadors
del Santboi tampoc no han ere"
gut necessari d'e,sforgar-s'hi
i han anat fent, amb aquella
calma, guardant les forces per.
a quan es presenti l'ocasió.
Els equips s'han presentat

Sant Feliuenc,equip mixt, 2
F. C. Vilafranoa, reserva, 3
Per tal de poder donar repbs
al primer. equip del Vilafranca,
la Junta acordá donar aquest
partit, en el qual el reserva es
presenta modificat per alguns
elements de 1—agbnica penya"
o' Unió Esportiva
El partit en sí poc
si bé es veié molt d'en
tusiasme per part deis reser
vistes villafranquins, com també
per part deis forasters, entre
els quals creiem que pocs ele
ments hi havia del primer equip
tal com s'havia anunciat.
A tla primera part,
1 Vila
franca domina gairebé tot el
temps, i aconseguí tres gols 'de
bona factura.
En canvi, a la segona part els
santfeliuencs apretaren de va
lent. lis nostres estaven ja es
gotats i ells aconseguiren arri
bar A marcar dos gols en 1nolt
bona forma, i poc abans d'aca
bar aconseguiren un altre gol
quel'arbitre anu•lá, encara que
el matei« públic considera que
era gol, i ben válid, ja que. fou
aconseguit en una entrada va
lenta del 'davanter centre. L'a
nullació fou protestada pels
jugadors foralfers, 1 ámb tota
la raó.
L'arbitratge del jugador Fer
no tingué altra atenuant
rer
que aquest que deixem remar
cat. En el Vilafranca sobre
sortí Pedrol
(porterS, Sana
(defensa), que és un veritable
atleta, 1 algun altre.
pels forasters es distirigiren
el porter, el mig centre, de mol
ta; empenta 1 la davantera a la

aix.f:
Yllafranca: Saba.ter, Lloren,
Mir, Lara, Guasch, Yia, Soler,
Agu,stin
Torres, Caudet

-

-1.1N GRAN PROJECTB

Ceirrirá,

l'atleta gironf, fingid le
restadi i traslladar
lo a la DeVenl, i tirant un _tic enlla
cl riu Ter pero
sino no hi cabria.
Yosaltres ampliarkm la pensada ad
juntan1
rEstadi la Piscina, que bo
n4 falta fa. El mal sera que, per ara,
r4juntament girara no fard lloc ni
per a una cosa ni per a raltra i ens
harem d'acontentar banyant-ggs en
iglies del Ter.

McTros.

Pensada d'agafar

Santboiál Marly, Lacal, Puig,
.Cifuentes, Ellas, Barratxina,
Millan, Avellanet, Guardia, Cara
iba i Castanera.
Quan feia un minut que ha
:vien comeneat, Guardia inau

gura el marcador, i al cap de
poca Ostona Puig i després al
,tra vegada Guardia marcaren
;ffil segon 1 el tercer. Acaba la
primera part amb el resultát de
tres gols a cap.
A la segona part, MAS 1 Mi
han han arrodenit 01 resultat.

13515

Després d'aixb, l'equip s'adormí
sobre els llorers, i facilita alai

L'EQUIP

DE LES

COSÉS

que Morros salvés l'honor als
darrers minuts, 'encara que un
honor bon xic aigualit.
Del Vilafranca són d'aplaudir

ESTRANYES.

campionats i en tots els
!ji ha equip que faci coses

tots el:

:arneigs

no

els encerts de Sabater i Llo
reng i la veluntat do Guasch.
Del Santboiá, només Elias,
Puig i Lacal treballaren amb
braó; els altres no cregueren
necessari esforear-se i anaren
fent.
Pujol, amb el xiulet, no trobá

incomPrensibles com el Sabadell.
SemPre té per costunt fer-ne una de
freda i una de calenta, pera en aquest
torneig fa més encara: guanya o fa
bons papers en els camps contraris,
en canz,i perd o fa el ridícul en el sets
terreny.
Ara el: sabadellencs, Per no equi
vocar-se, danta ja per perduts tots el:
partits que han de celebrar-se a la Cren
Alta, i en cans.i es refien del: que el
Sabadell ha de jugar a foro.
:in

dificultat.,s4
ROSSINYOL'

NO ES PODEN FER SArTS
En haver-se acabat el partís Badalono-Sabadell, Macip, el poner sabade
llene, es posa a saltar de confesa per
no haver estat traspassada la seva por
ta. I heus ací que un fanatic del círcol
contrari Ii clava una inossegada i algu
na esgarraPada.
Es ven que aquell exasPerat bada
loní no trobá raanabIe que després d'un
partit de fiaba' es donessin exhibicions
d'atletisme.
.

,

401 aarti
asfrís

FUTBOL iBOXA
EsSguany a Palamós per la festa ma
jar no hi podio faltar el consabut
de futbol.
El que no comptavem era amb un
número foro de programa compost de
boza i clatellots, que .s'exhibi al dar

partit

día al camp d'esport del Palamás
S. C.
Una vegada més es confirma aque
lla inalterable amistas (f) que uneix els

D. de Flix 3

Diumenge,

a

i

palamosins.

l'Estadi,

gran

J. D. de Miravet

Vinyoles, Jardí-Rei, Riello-Arrez,
Sánchez II, Visa i Sánchez I. Su
plents, Ventura i Catalá.
Miravet: Artigues, Avante, Borrás,
Ripoll, Segarra, Papasseit,, Borrelr I,
Borell II, Vives II i Falcó.
El secretan i senyor Bages acompa
nyava com a delegat l'equip del Flix.
*

*

Diumenge vinent,

dia 6 de julio!, re
brem la visita de la J. E. Miravet per
a celebra run partit al
camp de la lila,
de la J. D. de Flix.
*

*

*

El da 13 de juliol el primer equip
de la J. E. de Flix es desplaeara
Mollet, on ha de combatre contra la
U. E. de Mollet.
La U. E. de Mollet ha jugat ja a
Flix i ha perdut per tres gols a dos.
Per tant, s'espera que el partit del
Serena
dia 13 será molt important.
—

partit de carácter benéfic

Mobles
LA

i

Companyia.

Altaba

PREU
CASA QUE VEN A MES BON
29 1 71
29 1 71
CARRER DE TALLERS
Magatzem: CORTS, 522
Teléfon 17445
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DORMITORI MAGNIFIC

per

425 pessetes
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Al cap de tres minuts, una
bonica combinació entre Cor
nudella 1 Belayt acaba amb un
xut creuat d'aquest, que valgué
al Borges el primer gol.
Al cap de deu minuts, Dalma
ses II empata, d'un xut a l'angle
superior. Als 35 minuts, una
escapada i xut de Minguella,
que el porter. desvia.
Corundella remata 1 obté el
segon gol per al Borges.
Al cap de quatre mínuts de
comeneada la segona part, el
matei« Corundella salva la de
fensa i obté el tercer gol.
Ala vint minuts, una passada
de Camí a Bosch, el qual erren
ca i passa a Valles que corre la
Unja internant-se, i obté, d'un
xut creuat, el quart gol. I als
32 minuts, fruit d'una bonica
combinació entre Cornudella,
Valles 1 Belart, aquest obté el
cinqué i darrer de la tarda.
Pel Mollerusa es dístingiren
la defensa, Vilaró i Dalmases U,
encara que aquest darrer sobre
sortí per l'apatía i el joc dur.
En el Borges tots compliren,
perb especialment la davante
ra. En la rnitjana,
Fort, mag
nífic, tallant joc i servint als
seus davanters, ben
ajudat per
Arrufat.
En la defensa sobresortí l'en
tusiasme d'En Bonell, ben aju
dat per Camf.
Vitamajor, les pagues vega
des que intervingué ho féu amb
encert.
El Borges domina gairebé tot
el partit, com ho desmostres
els vint cbrners a favor per
tres en contra.
•

I

local s'enfrontaren, en partit
amistós, una selecció del Gra
nollers i el primer equip de la
Penya Pomplet, campió de la
Lliga de cases comercials, grup
deis diumenges.
La potencia de la selecció lo
cal, en la qual figuraVen quatre
titulars del primer equip, en
cara que
alguns d'ells no han
,jugat en el seu lloc acoslumat,
sliti (-Hall! sentir de tal mane
ra, i principalment a la segona
part, que la resistencia deis fo

en

aquesta vila Pere

Maten, corresponsal

que fou
RAMBLA DE CATALU
NYA, arree que complí a satisfacció
de tots fins a darrera hora. Era un
esportiu entusiasta i un bon compavy.
amentern de debó la seva mort, i
enviem des d'ací el nostre condol sin
ceríssim als seus.
i

LA

de

Aiglon F. C. es dis
puten la Copa F,LT
Al camp "Son banuls", amb gran
concurra:Ida, s'ha jugat un partit de
futbol entre els esmentats equips, el
sots-campió regional i un onzs inte
grat per dependents de la casa Bus
quets Germans i Companyia, de Bar
calona, que s'han desplaeat acl acorn
panyats del president N'Enric Bus
quets, algtms directius i part del per
sonal de la indicada entitat comercial.
Formaven una expedició d'una guaran
tena.

venguda,

ra.sters s'ha vist
n'és una prova l'elevat resultat

com

obtingut.
Amb tot cal reconékter que la

Penya Momplet ha jugat

una

bella partida, i que en alguns
moments ha demostrat que pot
donar molt més que no pas ha

jugat avuL
Una 'demostració de la vaina
és l'avantatge
en
el primer
temps, durant el qual ha acon
seguit dos gols, que ens felen

d'aquesta Penya
que ha obtingut
•creure

en

una

possible ;derrota

local.
Per& obseryem que Venta
nachs, de l'Iluro, que en aquest
ocupa el lloc de milg cen-.
n'encerta ni una i co
menea a canviar de lloc i passa
a la defensa, i per últim a l'a
tac, i en tots els llocs no ser
veis per altra cosa que per fi
gura decorativa.
A eh, per tant, més que a
ningú, se li pot donar la culpa
del desgavell que impera en les
tintes del Momplet, go que vol
dir que la bona actuació del
conjunt granollerí s'hagi fet
mereixedor de la victbria, que
encara podia haver estat més
crescuda.
El resultat,"eri finir el primer
temps, era 'd'empat a dos gols;
poc després de comeneada la
segona part, elS forasters en
traren el tercer i 'darrer gol per.
a ells.
Des d'aquest moment, ja no
hi ha altre equip en el terreny
que el Granollers, que domina

equip
tre,

no

completament,

i

esfore

sense

ear-se entra vuit gols, alg,uns
d'ells esplendids d'execució.
Arbitra Garrell (V.), bé, i
amb imparcialitat.
El públic, malgrat tie la su
perioritat granollerina, ha que
dat satisfet del joc emprat per
un 1 altre equip.
NOVA JUNTA DIRECTIVA
DEL GRANOLLERS
En assemblea general ordi
naria, celebrada diumenge pas
sat, el Granollers elegí la nova
Directiva que ha de regir els
destins del Club durant la pro
pera temporada.
Els elegits són els senyors

següents:
President, Silveri Botey i Pa
llares.

Secretaril, Josep Frene i Alin.
Vice-seretari, Josep Murtra 1
Canet.

Comptador,

Rafel Font i Par

rot.

Tresorer, Lluís Oliver i Grau.
Vocals: Francesa Ventura 1
Quintana, Ramon Xicola
Guasch, Atarais Meló i Puig
docta, Tomás Rion i Cuch.
Aquests senyors, junt amb
Antoni Villa i Capella, vice
president, i Josep Monrás, vo
cal, tots dos de la Junta ante
rior, formen la Directiva del
Granollers.
SANTA COLONIA DE QUERALT
Ahir, en el camp de l'E. C. Santa
Coloma es jugá un partit de futbol
entre
el primer del Santa Colonia i
la U. E. F. C. Balaguerina.
Comeneá el partit iniciant el joc els
locals, que arriben fins a la porta de
fensada per Barceló.
Als vint minuts de joc Cervera aga
fa una pilota i xuta directe a gol;
peró el xut toca el pal; torna a re
fort bat Barceló,
matar i d'un xut
aconseguint el primer gol de la tarda.
A partir d'aqueA gol, els forastera
s'animen i Ramon llanca la pilota a
eórna. La tira Zugasti, i fa el gol

d'empat.
a

0~1

Café'

—

DEL
GRA
LA PENYA
MOMPLET PER 10 GC,LS A 3
Diumenge passat, al camp

COMPLET, A PUNT DE LLIURAMENT, DES DE
Ptes. 410, 420, 450, 460, 480, 515, 570, 580, 625, 680, 750

Brasserie

Vilamajor,
Bonell, Camí, Segura (a la se,
gona part Cliviller), Fort, Aun,
F. C. BORGES.

UNA SELECCIO
NOLLEfiS VENG

—

-

pies.

Mort sentida
Ha mort

A la segona part Zugasti, d'un xut
l'angle, fa el segon per als foras

ters

Deis nostres. ef millor de tots, Cos
Ha passat moltes pilotes de grey
perill per a la porta local.
Canda. deis migs, ha estat el mi
flor. La davantera, tret de Faja i Bosc,

El trofeu "Copa Flit" ha estat re
galat pel director de la sucursal que
la dita casa té a Palma, En Joan Riu
dor, el qual ha sentit elogis de l'afició
per

Esportius: Tant si

sou ac

tors, com si sou especta
dors, rezcrdeu-vos que sou
homes cultes

esportiu desprendiment.

El programe de l'espectacle fou or
ganitzat ací, d'acord amb els elements
catalans desplaeats, oferí a l'afició un
atractiu que ha merescut, també, gratas
elogis. Es tracta d'una sessió de boxa
feta durant el descans del partit de
f utbol.
Els equips s'arrengleraren així:
Aiglon: Oliveres, Agulleiro, Marin,
Layola, idal, Escalera, Casado, Rius,
Cuervo, Miralles i Tortajada.
Balears: Duran, Ferrer, Cerda, Chi
foni, Ubeda, Arbós, Reines, Bordoy,
Sintes, Sersa i Pasqual.
Sur el Balears i ambdós equips des
enrotllen el joc a gran tren i domini
molt anivellat. Arbós, Bordoy i Pas

qual s'encarreguen de marcar tres gola
durant la primera part a favor del Ba
lears, i per l'Aiglon marca el de l'ho
nor

l'imites.

La segona part comenea amb molt
menys tren que abans; el cansament
ha fet aparició, i molt especialment a
les files deis catalans. .Aprofitant-se
d'aixó, els taleárics pogueren marcar
sis gols a arreo de Sintes (tres), Ser
ra, Pons i

Bordoy.

Acabat el partit comenea la boxa,
que fou de dos combata, no
obstant
constant en els anuncis que se'n juga
rien tres: el primer fea entre Barnís
Pons, que es presentaren sense guants.
El segon, Joven-Bravo, aquest darrer
de la casa Busquets; el primer round
fou de jover, el segon també„ el ter
cer de
Bravo i el quart igualat. El
jurat escolta protestes crian decid
match nul. El
tercer, Ortega-Titoy
(Ortega també pertany a resmentada
comercial); Titoy-, emprant re
casa
cursos de molt poca esportivitat, va
abandona ren el tercer round, i escolta
una forta protesta del públic.—J. Mora

MANRESA,

2

-

GRANOLLERS,

promoció a categoria preferent, es ju
gá aquest encontre en el camp del Pu
jolet entre els dos equips esmentats.
El partit en si fou dolent de neces
sitat i vol

fora de voluntat en
que verament podetn
val la pena.
una

transcriure'l, ja
dir que

no

El resultat és just. Tal com juga
ren els de Granollers,
es feren acree
dors de la victória, no pas perqué ju
guessin molt bé. sinó perqué el Man
resa es mostra desconegut. Feia temps
que

no

havia

jugat

una

partida tan

dolenta com ahir.
Es indubtable que el Manresa passa
una
mala temporada, i aixó fa que
hagi clecaig,ut en tanta de manera. El
fall de la Federació que lobliga a ju
gar a una categoria inferior que no
Ii correspont la malaftia de Corrons
(el més ferm puntal del Mantesa), la
lesió del defensa Miguel i uns sens
fi de dificultats dordre econbmic, l'a
bandó de la gran majoria de socia, que
tot i rajut que mereixia i que neces
sitava, sobretot en els moments més
crítica, no han sabut fer res més sitió
donar-se de baixa... Cal reaccionar.
senyors del Manresa; cal que en els
moments de més difícil situació, sápi
gueu portar el club del Manresa
a!
lloc que li correspon. SI un fall fede
ratiu fou arbitran i i injust, cal demos
trar que el Manresa mereixia jugar el
Torneig de Competid& del qual fou
injustament postergat.
Després de dir aix6, del partit qurt
podrem dir-ne? Davant d'un Manresa
decaigut i desmoralitzat el Granollers
simposá fácilment i guanvá per tres
g,efs a dosm, encara que si no hagués
estat la desgraciada actuació del por
ter manresa, amb tot i
merlixer la
victória no haurien guany-at.
Deis guanyadors, tots jugaren amb
prou dentusiasme per obtenfr la vic
tória, sobresortint el poner Gallofre
i el mig Ortifio.
Del Manresa, tots prou dolents: el
ra
no

Pequerul, i el pitjor, Tort. Ser
estones es defensa i el
porten
és prou encara per a jugar amb
a

el
Manresa.
Els gols els feren: pel Granollerh,
Antic el primer. Munoz el segon 1
Martí el clarrer. Pel Mantesa: Ga
lobart i Gamisans.
Arbitra. Comorera fácilment, i els

equips

per tManresa: Fuster,
Castell, Serra, Delgado, Tort, Como
reta,
Galobart, Gamisans, Pequerul,
Codina i Balaguer i pel Granollers:
Gallofté. Mece, Míralles. Ortifin, Re
liclló.
Arribas, Munoz, Saura,
eren:

Martí i Antic.

C. (reserva), 4
Reus Deportiu, 2
RQUE Deportiu i
camp
del
Al
davant de nombrás públic, com
feia pciser anys que. no havíem
vist en cap camp d'esports reu
senc, tingué lloc aquest partit.
Sota les ordres de l'aficionat
Fuguet, es presentaren i s'ar
rengléraren en la forma. se
Barcelona F

Barcelona F. C.: Uriabli, Bussot, Saló, Palau, Burguete, Gol), Tralté, Garcia (J.),
buru
Garcia (AL), Buj 1 Goibutu (E.)
Reus Deportiu: Sans, Guasch,
Planxadell, Moragues,
Miró, Randuá, Domingo II, CH.n-i-ent, Domingo L
Durant

es

prirrielS

nar

'asserenar-se

lea

coordi

línless. No' obstant,

s_e.ves

donen la impressió d'estar
poc bregats ii lluits tom les
de 'diumenge. Acaba la; priraára
part amb el resultat de. tres gola'
un,

a

méS igualada 1 amb
xie ras de 'domini reusenc,
el qual 'equip Carburá. a la per
fecció durant el segon temps i
aconseguí un non gol per un
altria que n'as.solire.r) els del
Barcelona.
Els gola. foreri niarcats: Els
del Barcelona per Garcia, Trai
té, Goiburu i Buj; i els del Reus
per Domingo .1 Miró.
LUDO VICUS
un

VALLS
Partit lienafic a profit de la famfila
d'Emití Gimeno
Encara que tarlanament, el dia 15
proppasat, elg seportius vallencs han
volgut contribuir a tan noble acte.
No per haver-ho jet tard ha deixat
tenir interés. El públic corres
pongué, i els organitzadors —la Pe
nya "Sempre Avant"— poden es
tar satisfets, puix que la quantitat
neta recaptada ascendeix a cent qua
ranta cinc pessetes, les quals han
estat trameses a la Federació Ca
talana de Futbol.
Els partitá
Penya Sempre Avant (segon equip),
-

P.

Sportiva Vallenca,

o

Poclem qualificar crinteressantís
sim aquest partit. Els del segon
equip de la Penya Sempre Avant es
referen a bastament de la derrota so
ferta uns diumenges abans. La se
va
reivindicació fou completa i la
seva superioritat queda demostrada
en
batre els contraris per 3 a O.
Després d'aquest partit s'enfron
taren els primen de la
Penya Sempre Avant i el Catalunya
Nova, de Reas
Guayaren els 'reusencs per 4 a o.
Aquesta xifra fou la que mereixien
els reusencs, donada la seva superio
ritat damunt la novella Penya. Amb
tot, les bones jugades per ambdós
bándols abundaren i el públic podem
ben din que "veié futbol", futbol de
veritat, joc net i bel], jugados pre
cises i tot el que cal per a poder
aplicar dos mots subratilzts amb te

propietat.

ta

*

•

«

En Graellets, l'extrem esquerra
de
l'Horta és el ami mimat de la
bar
riada i que donara molts
disgustos
a bornes grans, aix8
que eli pesa un
xic més enlla de deu quilos pes
molt
net, perb net de debb.
•

Que

En

*

*

Miguel, del

está d'allb més
lene.

Palafrugell,

enamorat de
e

e

Rosa.

*

Que males llengües asseguren
Rosalenc passará a Palam6s.
5

•

que

*

Que Arniora, veient

que

Zarraux

fitxará avis/ per l'Europa, ha deci
dit reaparlixer a la portería del prj.
mer equip de la J. L". de Flirt.
5

*

Que Mur, de Flix, no s'entrena
perqué no se li faci més arad al peu
fi i efecte que el dia 13 puguí miar
Mollet i de paseada veure l'Expo
sial&
a
a

Roure, Vergés,

bareelonins.
la .segona; pan, la

clnt

llu

3

penalty.

un

*

minuts. de joe, el domini fou
del Barcelona, que descabdellá
tot
jc.c al Canip deis reusencs;
'després, eta reusencs ocons.e..

guirán

a
l'arbitre dona per salid un gol qua
pet
per l'Horta, quan acabava
de tocar

.

güent

3

Corresponent a la primera data del
calendari de la Federació del torneig

ta.

molt bé.
Deis forasters, no cal citar run ni
raltre, puix tots han jugat molt i

un tan

els xicots de
'Hotta empa.
amb el Lleida malgrat
d'haver
hi cabassets al camp p e r
omplir-los
I que rempat bu
degut

taren

A REUS

Balears F. C. i

A V1LANOVA

Que

•

DE PALMA DE MALLORCA

111111111MII

-

-
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A BORGES BLANQUES
•
F. C. Borges, 5
F, C, Mollerusa, 1
diumenge dia 15 tingué
'loe en aquesta ciutat un inte-:
ressant encontre
entre
els
equips que .encapealen aques
tes ratlles.
A un quart de sis comeneá
el partit, i Cortada arrenglera
els equips així:
F. C. MOLLERUSA.—Crespo,
Palau, Vidal, Dalmases I, pal
mases II, ,Trepat, Vilaró, Bal
cells, Rogeli, Yiladrosa i :Ta

següent

del Miravet per l'extrem esquerre
Borrell.
Els que es destacaren del Flix fo
ren Sales, Jardí, Visa i Sánchez II,
i pel Miravet Borrell, Artigues i
Borras.
Els equips foren alineats així:
J. E. Flix: Bages, Muntaner, Sales,

*

segona part.

Bosch i Minguella.
Els gols es marcaran 'de la

El diumenge dia 22 de l'actual es
desplaqa el segon equip de la Joven
tut Esportiva de Flix per tal de cele
brar un partit amistós de futbol con
tra l'equip local J. E. de Miravet.
El partit acaba amb el resultat de
tres gols a un a favor del Flix.
Els
avis del Flix foren marcats tots tres
pel davanter centre Sánchez II, i el

rer

Medias palafrugeliencs

-

brillaresulta,

fat, Valles, Belart, Cornudella,

A FLIX

J.

amateur

dele)• comargach

GONA PREFEREENT.
S'ha acabat el torneig per a la pro

tics

El Catalunya Nova se'ns mostrá
un bon equip, mereixedor
de la vic
tória, i la Penya Sempre Avant, tot
i jugant batuda, mereix
els nostres
elogis. Féu honor al seo nom i venvictbria cara; perdé, perla no

gtelaa.

hora ja ha
vien rnarcat dos gols, tots gin
obra de Carretere. Cinc minuta
després, després d'haver reac
ciona.t tumbé lleugerament, el
Santpoleac obtingué el primer

gol, degut a una afortunada
jugada de Surroca. Sembla que
Civasch

que fins ara ha estat
fent unes parades
que li valen ovacions unani
s'ha molestat i discuteix
,mes
i protesta, pretenent que el gol
havia estat marcat en off-side.
Acaba la primera part amb el
resultat de dcs a un.
Comenea la segona part. Els
defenses de l'Iris fruixegen. Bis
davanters locals arriben fre
qüentrnent a la porta de Guasch,
perla aquest jugador, igual que
—

insuperable,
—

Serra

fent
un

pel Santpolenc, segueix
partit brillantissim. En

un

atac

corre

en

penalty.

deis locals:, l'Iris in
faut dintre l'arca de

L'h,rbitre

castiga

la

falta amb penalty, el qual mo
tiva una protesta per part de
l'Iris, el capita del qual ordena
a l'equip retirar-se del camp...,
perb van cinc rninuts de joc, i
el penalty, sense cap dificultat.
es converteix en gcl. Es el de
l'empat. Prévia rectificació, se
gueix el joc. Als trenta minuts
de joc, Vilá executa un freekick
i d'un xut formidable aconse
gueix el desempat. Dos minuts
després, Ferrando introdueix la
pilota a la xaixa. You aldarull,
nova ordre de retirar-se, i des
prés de molt discutir, el decla
tretze minuts
ren cff-side. Els
que falten d'anVest partit tan
prbdig en incidents, són d'un
domini constant del C. E. Sont
polenc, el qual dóna ocasió a
qué Guasch es llueixi. Ho fa de
debb, per?) ara el públic no
l'ovaciona; segurament li ha re
tirat les sirnpaties per les arbi
Uariertats en qué ha incorrá

gut.
Tots els

jugadors

feren Ufl

partit benie. Es de remarcar
l'admirable actuació deis por
ters, Guasch i Serra. Vidal, mig
centre de l'Iris, i Vergés, del
Santpolenc, CE distingiren moltj
—

Corresponsal.

reul

Per la

Penya

A PALANIOS

sobresortí

i Oliva reaparegué bcn

Llorenc,
dignament;

PARTITS DE

FESTA MAJOR

els altres arrodoniren el conjunt.
Arbitra eta dos partas l'entusiasta
esportiu Manero i, amb tot i alguna
fallada, féu un arbitratge que sense
dubtar qualifiquem d'excellent.
E.

Un partit Palafrugell-Pala
más sempre resulta ilateoll
sant, i més tractant-se trun
equip tan ben classificat en
l'actual torneig per a la cate

A SANT POL DE MAR
Partit Copa "Casa Sanromá"
C. D. Santpoienc, 3

goria preferent.
El partit fou en

8. E. Iris, de Matará, 2
Per segona vegada es disputa
la copa que regala la., Csaa San
roma de Barcelona per tal d'és
ser disputada el
día 29 del pas
sat, ami) motiu de la inaugura
ció del camp d'esports, i
que
calgué suspendre el partit a
causa del fert aiguat.
La pre
sencia de centenars d'especta
dors ai partit da'hir ratifica
l'entusiasme i l'interés amb que
era

esperat.

La variació que hom nota en
els rengles del S. E. Iris foja
dubtar de la victbria de l'onze
local, que en el primer partit,
suspes quan estavan un a un,
i la con-

Els equips
la

següent

s'arrengleraren

de

manera:

S. E. Iris: Guasch, Puig, Gal
ceran, Canadell, Vila, Carden,

Carretero,

Ra-

rnoC 1). Saittpt:lenc: Sera, Lleu

gel.,

Esto], Tinas, Vilá, Güera,

extrem apas

amb
cosa molt natural
la roentor del temps, que féu
bullir les sangs a més d'un que
contenír, 11 esclata
no se sabé
sionat,

repartint alguna trompada.
El equips eren:

Barti, Ribera,
PALAMOS.
Vitela,
Colomer, Jordi, Ponsá.
—

Pagés Grorgttí, Llopis,

Passta

rius i Ribes.

Gauchla,
PALAFRUGELL.
Pone. Blandí, Tibau, Castelló,
—

Abe
Cabanes, FarrioI, Espada,
lard i Reixach
el re
El partit ;lean amb
tres a
sultat de quatre gols a
favor deis palafrugellencs.
dominil ac
No lii hagué cap
1 el re
bándol,
cap
centuat per
demostració.
sultat n'és una

han
A l'Ateneu de Madrid
parlat Balbotín, Ortega i
Prieto.
Gasset i Indalecio

Junta

Se n'ha assabentat la
Barcelonés?
de l'Ateneu

.

.1'13

B O

X_ A

Giro:tés, dijous,
va
aconseguir un
altre trioraf bri

llana
El
negre
americá
Wilbert
Cohen
afegint
li una cua seria
capee de demos
trar ell tct sol que
rao quan deja que II:lo
—

Darwin

tema

descendeix del simi—, no és el
boxador excepcional que
dit,
peró no deixa d'ésser Un xcellent
pugilista. El seu jo': a distáncia, la
l'habilitas atril) qut
seva Ileugeresa i
se sap moure, no
hi ha gaires bo
xadors que ho tinguin. A més és un
aste

borne molt resistent. Mentre va es
tar fresc va tugir sempre deis punys
del nostre campió. Després, perta
no li va quedar altra solucié que ac
ceptar el cos a cos que Gil-orles im

pasa, i

eh
quest aspecte va ésser
netament infeeto-r. Quant a Gironts,
només direns que va haver de tre
hallar rnés que a'tres vegades, per6
Ilarga Wilbert Cohen acabá
a la
cenit els altres—sucumbint per un
respectable marge de punts.
ha
tan pocs de campions com el nostre
Gironés!
La

setrn:

seda

no

na

ens

possible
tar,

pas

fou

comen

per

manca

d'espai, el combar
entre Jehny Ris

El

bar aloni es va batre
pero a la vuitena
represa, quan el director de
combat
el declara, batut per k. o.
-téenie, es
lava rnasegat de debó.
Eltitol deis

lleugers
en

ha

anat

molt bones

eo

del

base:

a

da revenja entre
l'asturiá Pena i el
nostre Ron no va

creietn

—

—

vencedzr ree.:::t de Von
Porat per k. o. en va round, dm que

A

Nova York
fer un com
bat entre Primo
Cernera i Georges
Godfrey. Va gua
nyar Carnera per
fo:d del set, ad
versari. Sembla
que tots dos pú
gils sito van prendre una miqueta
a la fresca, més
el negre que l'italiá,
ja que la superioritat de Godrrey diu
que es va veure de segt ida. A con.
seqiiIncia d'aquest combar Camera
ha estat desqualificat perqué el sen
manager William Dufy, va insultar
un delegat de la Comissió de Bo
xa. Per6 sembla que tot s'arreglará.
No se sap si després d'aquesta vic
tória li donaran permie per Iluitar a
tots els rings d'Amtrica. Referent a
Godfrey esmentarem eue li han re
tirat la llictncia de boxador i l'han
borrat definitivarnent de la Insta dels
pesos forts aspirants al titol. Els
arnericans han aprofitat la primera
ocasió que se'ls ha presentat per a
desfer-se d'aquest negre, -ate 1113i no
els ha fet gens de gracia.

confía batre Phil Scott

van

M

L'alernany,

meta

7opa

a

com

tot

campió,

es

versaris
scen
tes

condicions

no

ja,

ha de

dos
es

Ditten qut el
dia ao de juliol,
a
les Arenes, hi
'haurá una reunió
el combas principal de ,a qual será a base d'En.o,.
géne Huat i Caree
les Flix. El púgil
„„atuat per molts com
!la;
el millor gall del continent, tindrá
°casita de provar eavant el campió
les possibilitats que té d'aconseguir
el títol. Huat ha fet en el pes gall
i els seus
fans combats excellents
triomfs darnunt Petit Biquet per 11. o.
i damunt Pladner per molta punts,
en
el presenten com un púgil de
molta categoria. Es aventurat peedit qué fará. davant Flix. El grala magcienc sernbla haver tornat
nífica forma d'abans, peró al nostre
entcndre no se li pot atorgar la
confiarme que donem a Gironés.
Aquest si que és un borne excepcional. En canvi, tot i reconéixer que
Flix és un exeellent boxador, ens
resistim a confiar-hl cegament. Mai
na
hem cregut que estigui tan per
damunt deis altres galls d'Europa,
com Gironés ho está deis nlon es.
.

LUNYA DE

•,

del

actual

cerní d'Eu
bord del

"Bremen", no dó
l'abast a rebre

proposicions per a
combats. De moment, pel se
ternbre té l'obligacié de lluitar amb

QUENSBERRY

nous

(Caricatures de 3. Bas

Bofill.)

CATA

DE

WATER-POLO

categoria

neta A per 5 a o.
C. N. Athletic B bat el G. Mata
roaf per 3 a r.
C. O. Amateur guamya per forfait
del C. N. Pop.

COMENTARI BREU
La tercera jornada va transcér
rer molt plácidament i amb uns resultats previstos.
El -C. N. Barcelona A, l'afavorit
d'aqueas torneig, va deixar de pre
sentar-se, hom no sap per quins mo
dus, i els punts que alrir perdé Ii
poden fer molta falta per a poder
aconseguir el titol.
Per ara porta el cap el Barce
lona C, seguit deis dos altres equips
del Barcelona i l'A i B de l'Ath
letic.

La

no

presentació del Pop per a
amb l'Olímpic Amateur

ésser

va

de les

una

coses

mentades, puix. que l'equip

Inés

entenem que no s'ha procurat
que fos el millor, tal com la
magnitud de la prova a dispu
tar es mereix.
Des riel primer moment que
M. Desgrange va l'anear la idea
de la reforma de la clássica
Volta francesa, a base de for
mar equips per nacions,
nos
nitres mostrárem la nostra sa
satisfacció i aplaudírem aques
la iniciativa, Perú, era a con
dició que, de formar-se l'equip
espany-ol, el iguilssint segurs
deis corredors seleccionats per
a procurar una honorable clas
sificació.
11111111111111111111111101111111•111

co

r2-k rreni

Manquen

encara

molts

partits

A
a

efectuar, i hom no está molt orlen
tat, puix que al costat de resultats
inversemblants n'hi ha de forea
igualats. Esperem, doncs, el descab
dellament de la primera volta.
AHIR ARRIBAREN ELS
NOSTRES NEDADORS
En el rápid de Franea, a les It'ao
d'ahir, diumenge, arribaren els ne
dadors del C. N. Barcelona de l'ex
cursió per terres belgues i france

im

ai

1:

m:
•

Tots vénen molt animats deis re
sultats obtinguts, sobretot del de
Tolosa, que ha estar un rentable
éxit per ale nostres colore.
Reiterem, dones, des d'aquestes
columnes, la riostra enhorabona als
defensors de l'esport catalá, ensems
que per la correcció amb qué s'han
portat corn a ciutadans de Cata

lunya.
•

LL. S.

DREUS

)

g
REDUIT5

)(

11%"11111111"arIllr.
S.A.
Ante.

la

CONSTRUCCIONES prec

5e5.

PRECKIER
Ronda UnTverNitai

14

1

er

fiAR f ONa

I hem de manifestar la nos
disconfornaitat
tra
absoluta

conjunt global de l'equlp
d'Espanya.
No discutim ni regategem els

amb el

mérlts

(demostrats

sobre

terreny)

conei

/,

aques

sorprendre

El combat que
l'ex-amateur Sans
va fer dijous
da
vant el badaloní
Grifo], combat que
valgué el títol
de campió de Ca
talunya del pes
lo'
Ileuger, és un d'a
quells que no s'obliden. Ningú no
s'hauria atrevit a pronosticar que si
Sans i Grífol sortien a canviar cops,
hl sortiria guanyant el nou campió.
I no obstant així va ésser. Grífol és
un xicot fort,
pero que no té el
punch que en prineipi es ereia. A
mes, de quan el várem veure per
primera vegada fins avui, no ha pro
gressat gens, i no sernbla pas que
vagi pel cansí de fer-ho. Sane, ben
al revés, s'ha revelat com un púgil
dels minore que tenim a Catalunya.
Amb graos contixements de l'ofici.
i arnb un respectable punch, resol
drá al sets favor—si segueix el cerní
emprés la majoria d'obstacles que
Se Ii presentin. Ha fet progressos
constants, i dijous ens dernostrá del
sque és capee. Va dominar tots els
rounds a Grífol, i s'inmosá primer
per la seva eilncia i després pel se"

nació definitiva de l'equip re
presentatiu peninsular, perqué

Banys de Sant
Miguel, S. A.

111
rai

I ONATGE
Barcelonota
senyores, famílles
I homes

PILA

f

Seocló
o

\\
9

Presentació del bas

de Cardona i Riera, ex
tours de Franca, 1 per tant, els
dos corredors que més confian
ea ene poden donar. L'experién
cia els ha de servir de molt.
Perb veiero en l'equip alguna
noms que no ene merelxn cré-

d'adcluirir

No deixeu

a

Bodmer,

Dona

a
a

a
a

3

Frandscruita

a

Interpretada magistralment

del mestre Vives,

a
a

a

per
a

Felisa Herrero i Emíli Vendrell
Ultima creació dele dieces silenciosos

la

a

a

S. A. E.

—

arao,
Aeent excluslu per aJoan Bta. elaneafort
Catalunya 1 Balears:

183.

¦*¦¦•¦Iiiimaganawasiimaalia¦awamaaaaaammo

D'EnAM.
DEDRIL

"

m

::

...

...

"
.••

.••

...

...

"

•..

...

...

...

m
...

...

...

...

m
...

...

PROMPTITUD

LA ()ASA QUE VEN MES BARAT
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ECONOMIA

SISTEMA
I L'UNICA MUNTADA

AME RICA

ESPECIALITAT EN LA MIDA
COMPTAT
'VENDES A TERMINIS I AL

Gran SIstreria Laietana la del Rellotge
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Primer....

Segon....
Tercer•
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Quart.
Sisé....
Seté...
Vuité...

excés de propaganda 1
li costará, per aquest matelx
motiu, de collocar-se al nivell
que li pertocaria. Prescindim,
que encara no hagi sortit de la
tercera categoria, perb sí que
cal tenir present que Tubau
no
encara
está suficientment
preparat per a sostenir amb
dignitat el seu paper en aquesta prova. Tot el que es digui en
contrari és enganyar-nos nosaltres mateixos. Que consti que
no neguem qualitats
i futura
classe a Tubau, perb encara
s'ha de polir, encara s'ha de
treballar e mateix, i mirar de
cara a la realitat. Es amb fets
com
es
demostra la veritable
válua d'un corredor.
Quant a Derrnit, podern dir
P1 mateix que hem dit de Josep
Trueba; un bon corrddor, perb
no el
suficient parqué nosaltres confiem en ell.
Aixf, dones, nosaltres no ens
expliquem les causes, el per qub
de l'abséncia deis nostres grane
corredors Miguel Mució, Manan
Catiardo i Ricard Montero.
Han existit dIficultats? No
direm que no; perb també hem
de convenir que hom ha d'estar
suficlentment preparat per a no
acceptar una invitació que ens
exposa al ridfcul.
Amb tot, tenim encara confiances que a M. Desgrange no
se li escapará la veritable válua
del nostre equip 1 procurará
solucionar les dificultats que

...

JI

20

.-..

...

pessete4.

60
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Cinqué....

un

100
80
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15
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as•

Onzé......
Dotzé..

10

...

També hl haurk

objectes

per

repartkr.

Recorregut: Sortida, a dos
qua rts de nou, de Terrassa, amb
direcei6 a Rubí, Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Sardanyola, Sabadell i Terraesa.
Total,

65

quilémetres.

L'entitat organitzadora ens
prega que fem constar que la
sorlida será. donada amb tota
puntualitat, ja que el programa de festeigs de la Festa Major obeeix a un determlnat herari.

Cureu la
vostra

trencadura
Es possibble que en
pie' segle XX no há.
gin solucionat la vos
tra trencadura?
Per
?conseguir un
resultat práctic i rápid utilitzeu el

reductiu-obturador "SANNY". ele
éxits consecutius del qual l'han por.
tat a ocupar el primer lloc entre ele
seus semblante.
Demaneu llibret gráfic a
SABATE & ALEMANY

Institut
Canuda,

Ortopédi,
7

-

Barcelona

C.Corts, 596

en

-

Tel. í0266

-

13 .Nte!ona

El día de Sant joan, a la tarda,
va
fer la presentacié a l'afició
sabadellenca del basket-ball femeni,
al camp del Juventus A. C. Per
aquest motiu, la Junta de l'estilen
tat cercle organitzá un festival, el
qual es descabdellá pel següent or
dre:
A dos quarts de cinc es dispo
saren a la Iluita
els equips titulars,
complets. riel R. C. D. Espanyol í
el del Juvcntus A. C.

111111111111
LA

MILLOR

CERVESA ALEMANYA

ARRIBADA DE
NI
LA

\
wALst.:

BAVIERA A BASE DE

PASTEURITZADA,

TROBAREU

A

LA

FRED

NI ALCOROLITZADA
CERVESERIA

BAVIERA

Granja Orient, Bar Canaletes, Casino Restaurant de Sant Sebastiá,
Bar Brement (Muntaner, 41), Café Restaurant Riera (Passeig de
Grheia), 1 Coq d'Or
Café Restaurant (Placa d'Urquinaona).
Restaurant I Cerveseria OZERBAYERN, Paro d'Atrao0Ions
-

m

IMM1.

MIMO
.11WOM
•IOMOB

Exposlció de Barcelona

Agent

Cataluny-a:Josep

LI obera, Corts, 515. Teléfon 316';

SALS

e
e

per

a

.

Prosudo

Company

els

pípIldre part en una carrera de
r,mivergadura de la Volts a
Franca. Aquest corredor ha so-

111111111111 a

a 13 punts.
Els vencedors descabdellaren un
joc de Inés conjunt que els Se1.13
contrincants, que va fer que en al
guns moments de la huila. els es
pa nyolistes es mostressin esgotats.
El Juventus posseeix un tercet
d'afee ben envejable; la lpidesa en
les jugades és la seva característica
més destacada.
Després d'aquest encontre sorti
ren al camp les xarmans damiselles
deis equips femenins de l'Europa i
el de la Societé Patrie, les quals fo
ren Ilargament ovacionades. A les
ordres d'En Busquets, del Juven
tus, es disposaren a oferir-nos una
bella partida, que fou guanyada per
l'equip europeista. Cal. per6, que en
descárrec de les components de l'e
quip de la Soeietat francesa, fem
constar que no pogueren alinear el
seu equip habitual, ja que el tro
bar-se acuse la seva capitana, els
representa Un ferm handicap. El re
sultat final va ésser de ro a 6 punts,
favorable, com hern dit, al C. D. Eu

recorregut excellent. Ileus ací

IVIOBLES DE FUSTA I ACER PER A OFICINA

Sabadell

A les ordres del collegiat senyor
Bosc, s'alinearen, per l'Espanyol:
Domingo, Cardó, Rodríguez, Vilal
dac, Colomer, i pel Juventus: No
II, Noves I, Masseguer, San
ves
gres, Ermengol, suplent, Vila.
En un partit emocionant, el Ju
ventus e'endugué merescudament la
vIctbria pel remarcable resultat de

Ciclista ha organitzat sota els
auspitis del nou Ajuntament
d'aquella ciutat, ja que el s premis son importantíssims i el

qualitats degudes,
absolutament necessáries, per a poder

fert

un áxit la carde bicicletes que la Unió

Promet ésser
rera

26

REGAL
Graphophone
(leColumbia

deis nostres

per... hem de recordar que les
seves actuacions són extremadament irregulars, i que revelen
ostensiblement una manca absoluta de direcció 1 control de
les seves forces físiques. A més
que entre nosaltres no hem pas
vist que excellís gaire en carreres d'una sola etapa i menys
enoara en les Voltee a Biscala i
Catalunya. Nicolau Tubau, tampoo té, segons nosaltres, les

Bú, S.

es

la sarsuela completa

moral

a

quetbol femení
a

el

LA UNID CICLISTA TERRASSA
PREPARA PER A LA FESTA
MAJOR, DIA 6 DE JULIOL, UNA
IMPORTANT CARRERA DE
TERCERES I NEOFITS

Aquest tres bornes afebleixen
extraordináriament 'el valor
representante.
Josep Trueba, és cert, és un
bou corredor, de certa duresa,

Cepeda.

i

ra

Dermit.

material i

tenen més entusias
aquesta competid&

en

Y. Triteha i J. True
Bermit, r.rubati i

port,
aquest:
Montero,
Cahardo,
Mució,
Trueba, Cardona, Rie
Maten,

(hl, vi han dmostrat amb fets
Ilur válua per a participar en
aquesta formidable prova. Son:
Josep Trueba, Nicolau Tubau i

Hem de confessar, sincera
mera que no ens plan la desig

lona és deis que
me

la Volta

Mateu.

de Bada•

ad

que cadascú procures evitar els efec
tes del punch de l'altre. Per aixó
Ros no va portar gairehé mai el
combas a distancia, perqué s'exposá
en un parell d'ocasions i antb poc
Inés Ii són fatals. Pefia va compor
tar-se :aloa tnillor que varan l'ante
rior combas al "Nuevo Mundo", perol)
amb tot, está molt pu dessota de
Ros. Pefia té l'inconvenient que no
encaixa gairebé gens i a més és
molt covard. Va abandonar al novt
round
el combat era a deu repre
ses
a la sortida d'un ccs a cos,
en el qual
Ros l'obsequiá amb una
quantitat extraordinária de cope a
l'estómac i d'uppercuts de dreta.
Potser Perla no batida acabat el com.
bat, peró valia la pena que hagués
provat d'arribar al final. Li faltava,
encara no, un round i rrsjg.

Hom coneix ja l'equip esco
!lit pels organitzadors de la
Volta a Franea, que ha de re

ha, Cepeda,

a

Franca

a

Espanya.
Segons
"L'Auto" ser el següent:

C. N. Barcelona A cedeix els
piraya al C. N. Barcelona C.
C. N. Harcelcua C bat el Club de
Natació sathletic C per 6 a O.
C. N. Athletic A bat el Barcelo

competir

Vequip espanyol

presentar

RESULTATS
Tercera

s

na

•

en

veu.

dones, moit sollicitat.

món de totes les

categories,

Londres,

el 28 d'agost, i seguidament tiernará un repte al campita Etcétera.

Schnie

a x

ling, campió

'

a

respondre
pectació desperta
da. Els

•CAMPIONAT

EL

Stribling,

del set: trionsf damunt Otto Von Po
rat. Estem d'acord amo la malaria
que creuen que Uzcudun després d'a

La tan espera

arnb una bossa de rnés de
dos-cents mil dotara. També el promotor -Dick Dunn
li ha cfert una
topada amb Risko, el darrer vencedor de Paulino, amb dos-eents mil
dólars
Pierre Charles, carpió
d'Europa, l'ha reptat oficialment.

rr ans.

quelcóm més, després

questa aclaparadora desfeta, :a ha fet
a tots. Diuen que está tramitant una
revenja amb l'ex-forner de Cleve
land. Ho creiem una equivocació.
Paulino ha aparegut en el seu dar
rer
combat sense aquell cGratge i
aquella resistlnci d'abans. D'aquí al
k. o. només hi ha un pas. L'Uzcu
clun ara s'hauria de ret:rar de la
boxa. El seu fracás aquesta vegada
ha estat definitiu.

parar

ATACIO

Sharkey,

desesperadament,

ko i Paulino Uzcudun. Poca cosa
en direm. Esperá

osa
vem

punch.

per a alguns han estat poc
rnenys que inexpugnables.
L'equip que segons el nostre
criteri hauria de representar
Espanya, i l'unto que pot fernos conéixer a l'estranger com
aquest esa gran poténcia en

CICLISME

Panorámica setmanal

juny de 1930

30 de

la rambla de Catalunya

Produete nacional

70- per

a

preparar la millor
1•111•••

IMNIMP

aigua

de

lauda
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MOMO

e

ropa.

A continuació, i com a final de
festa, la cobla "Principal de Barce
lona" executá un escollit enfilan de
sardanes. Foren puntejades per la
concurrIncia, en la qual abundara el
bel! sexe. En conjunt, una festa sim
pática, de la qual cal felicitar els
seus

organitzadors.

JORDI

SANS

Dipositaris exclusius:

A,5-=
15—
SI

eme

Si l'Exposició és de la ciu
tat, als esportius els en
pertoca una part

z

Princesa, 1

BARCELONA
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