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DE CATALUNYA
celebrar
un gran festival
tal
de
per
pro-presos política i socials. Hem
d'agrair especialment, aval, les pa
raules cordialíssimes que el nostre
projecte ha merehcut deis bornes de
•"La Campana de Gracia" i
els guata ofereixen incondicio
nalment el seu 'ajut per tal de fer
possible la realització del festival i
suggereixen detalls ben interes
aants per a la seva organització.
No cal dir cosa els ho agraira.
:',Tantnateix, pensem que no será ho
fins que, entre
ra de puntualitzar

l'organització

podem.arribar

d'un acte amb les

auficients possíbilitats d'éxit.

,oea

a

per

.elheus reltáis"N fossin

i,

una

tal que

una

ajuda

det4nsideració
clisfdliornes

.

per a aquests, nu
que no poden, ells,.

subvenir a les necessitats própies
kle les seves Ilars.
Aixi com comptem amb aquesta
cooperació que demanern, LA
RAMBLA DE CATALUNYA s'o
fe::eix a convocar una reunió Prés-ia
per tMliirátViar imPr2Ifsions, sol
licitar' local" adierit. estudiar el pro
grama i en una paratila, ajudar
amb tetes les force s a "organitza
ció del gran festival.

Senyor Batlle;

senyors

regidors:
Els esportius volen

un

palan del pare municipal
de Illontjuk.
Ilatunutastatimemmamma~,a,„i

no

hi

hagi

_

judici nostre, inajornables. ?Es possible

que

liagués

plenclents", veritable covardia eollect~,-

No n'hi ha,prou que el Gorern de tant en tant, i fins massa
een1 par/4 d'unes praxintes eleecions.'No és aixa, precisament,
el que el poble vol am,b neés urgIncia. I al cap i a la fi, ?quina me

sovint,

ccions seran 'les promeses? ?Sera realment el poble el que
manifestará lliurement el sett sentir i el seu valer? ?Es possible
creure en unes eleccione rabiosanient sinceres, quan
quatre o cinc
mésos abans no se'ns permet dir lliurement el que pensemi g1 creu
e/ Govern que, una vegada més, el nostre poble es conformará amb
uta ficció d'un plesbicit popular?
1 ja que no-ereiem possible ter, ajornar les vacances ministerials
fins i tant no -Tvagin esta,t resolts aquests problemes, entenem que
ha arribat l'hora que acordin fer •vaaances definitives aquells que
per haver cregut un día de bona fe en la conveniéncia d'ajudar la
tornada a la normaitat. ovni deuen estar tan convenuts com
nosaltres mateixos que el dir que es vol re. stablir la vida ciutaclana
és una clemostració més de l'incorregible humorisme espanyol de
l'actual govern...
jOSEP SUNYOL
na

ELE QUE 8E'N VAN.

Llegiu
NARCIS OLLER

i propagueu

LA RAMBLA DE CATALUNYA
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ELS FRANCESOS
1
A MONTEVIDEO

Els jugadors francesos van fer en
el torneig que suara está acabant a
Montevideo un paper molt aceeptable.
Aprofitant Ilur estada a la capital de
l'Uruguai, jugaren dissabte un partit
arnistós atnb el Nacional i l'equip
francés, contra totes les previsions,
s'apunta un sorollós lxit en triomfar
per 3

gors

a

a

Es belgues, vatt fe7 també un par
tit amistós amb el Ptliarol Resultaren
hatuts els europetiá per tres gols a
cap.

EL CAMPIONAT DEL MON (?)
URUGUAI I ARGENTINA
FINALISTES
Está tocant a la seva fi el torneig
mundial de futbol, de Montevideo, en
el qual han participat eh equips re
presentatius de Xile, Argentina, Mé
xic, Estats Units, Brasil, Bolivia, Pe
rú, Uruguai i Paraguai. arnericaas, i
de Franca, Tugoslávia Romana i B11-

.gica,

europeus.

Quedaren semifinalistes els equips
de l'ArgentiVia, Uruguai, Estats Units
i Iugoslávia. Dissabte, Argentina eli
miná els Estats Units per sis gols
a un, 1
ahir l'Uruguai féu el mateix
amb Iugoslávia, pel rnateix resultat.
Dimecres, Argentina i Uruguai .dis
putaran el partit final d'aquest tor
neig dit "Campionat mundial". enca
ra que estaría
millor de dir-ne "Cam
g pionat americá".

una

cosa

que

puja -i•boixa

montents i de seguida l'un i l'altre
amunt
seva inexorable ruta, cap

segueixen

la

i cap avall

pramoció en els equipe de futbol, és una
rnolt semblant. No és altra cosa que un fu
pujar un equip, cal que l'altre

La
cosa

nicular,

que per a
el Sabadell que l'any passat va fer
viatge de pujada,,
el viatge de baixada, ha fet el de pujada. Aquest
sintuitclniament
pera, necessitava, com el funicular, que un altre íes
El viatge atnb funicular,
el de baixada, i aquest ha estat el San.s.
.

y, per

exemple,

especias)

té els mateixos atractius (salvant gustos
diu
que amar ateall; pera qua.n a.quest funicular es
anar amunt
agradable,
molt
poc
baixada
és
promoció,
viatge
de
el
torneig de
veri
fa posar la gent de mal humor i horn ho considera carn una
aixecar-se'n.
En
e,anvi,
table ensopegada de la qual no tothom sap
ziri
fer el viatge cap amunl, satisfá a tothom, és motiu de joia i de

generalment,

direcció,
nola, i el que arriba a la fi del viatge seguint aquesta
que
un
gtinjol.
més
content
esta
Heu-vos o,c'í el cas dsl Sabadell, que ha fet un viatge de pujada,
i el cas del Sans, que l'ha fet de baixada. A ?'un, necessáriament,
sort
li valía el contrapés de l'altre; era imprescindible qua de la
contra
la
Peltre.
una
Ilei
fatal
Es
de l'un vingués la dissort de
hi
ha
res a fer.
funicularesc,
no
punt
de
vista
qual considerar des del
El Sabadell, que l'any. passat va anar via avall, n'ha tingut prou
equips
amb un any per a aconseguir el bitllet de tornada. Altres
encara,
han
pogut,
altres
evnys,
no
que havien fet el mateix eamí,
constancia,
tornar alla an eren. Tot depen, mates vegades, de la
indestructible
desig
de surar.
persisténcia,
del
voluntat,
de
la
de la
El cas del Sabadell pot servir d'exemple a nuolts deis que en anys
anteriors van fer el viatge de baixada i s'hi' han queclat, cont pot
servir, també, d'exemple i d'estímul als que com ara el Sans aca
ben de fer aquest ingrat viatge, ensenyant-los de no desesperar, de
seguir anib més entusiasme que Inai la seva actuació i d'esperar
que l'any vinent puguin fer el viatge que acaba de fer ara' el
Sabadell.
La vida té aquestes coses. Diuen que el peix gros es m,enja el
petit i si en aquest eas precfs que ens oeltpa no es pot dir ben
que hi hagi tal peix ;ros nita. peix petit, el cert és que quan algie
s'engreixa, sempre és a coSlad'algtl. ATO 1i.let-'ningú qu
cel.
greixi, ni creixi, ni es fetei ric, comptant nomós
Sempre que es produeix algun d'aquestsefeaamens, no cal 'rumiar
gaire: algú paga la festa. Sempre que 'unhora. va endavánt, hi ha
algú altre que va enderrera. A la viela,:aquesta mena de relació
és de vegades imperceptible, no ens en,donern compte, perb existeix.
En fulbol, en, qiiestions de categoría, aquest fenvmen és comple
tament perceptible. Quan no es prenen aqu' ells aeords (que es pre
aten bastant sovint) d'augntentar automáticament, el nombre d'equips
d'una ,determin'acla aategoria, foreosam,ent l'ingreis d'un de non
reporta la baiXa d'un de vell. Alla del rinovarse o .morire és una
cosa continua, iinpreicinelible, fatal.
Cal, dones, que el San's no
s'entristeixi massa, ni que el Sabadell s'entuSiasini exCessivament.
Trobent molt justificada 'tina• alegría discreta' (suposent que d'ale
gries també n'lli a d'indiscretes) del Sabadell, i una tristesa no
gaire exagerada (suposem que les tristeses tarribé es poden mesurar)
del Sans. Qui dies passa, anys empeny. Cal que ni el. Sabadell, ni
el Sans oblidin que l'any que ve, a començaments d'estiu, tornara
a funcionar el funicular. Qui sap les coses que poden passar a l'ho
ra de despaixar els bitllets. Hi ha homo que han estat 'rice gaireb4
t'antes vegades con han estat arruinats. Amb salut... i pessetee, aixa
del funicular gairebé pot resultar una distrazció.

L. -AYMAMI 1 BAUDINA

Ha mort

a

la nostra

clutaf,

IL'ACTITALITAT ESPORTIVA_

,

Atnb ell desapareix un dels nonas
de més prestigi del renaLxement ca
tala. L'any passat, el poble borne
natjava, sincer i commogut, el vellet
venerable que havia orientat, en
gran manera, la
moderna novellís
otea catalana. Avui, prop deis vui
tanta anys, Narcís 011er se n'ha
anat ,per
sempre. Deixa, peró, al
seu darrera,
una obra fecunda í 'viva,
que ha de subsistir, a
través del
temps, com una de les flors més
belles del noucentisme barceloní. La
vida ciutadana, en aquella hora afa
nyosa, múltiple i pueril de comen
çaments de segle, trobava en la pro
sa
delicada i acolorida de Narcís
011er 'un instrument meravellos- de
plasmació, escota i estímul de fu
tures generacions d'escriptors. "La
Papallona"— que donava al seu au
tor una popularitat extraordinaria
"La febre d'or", "La
bogeria",
"L'escanya-pobres"— la més carac
terística
i tantes d'altres, eren,
alhora, una realitat admirable i una
possibilitat prou ampla perqué ,fos
Possible, anys més tard, el carpí -de
les promocídns noves. Avtil, a ira
'_s. del temps, aquelles
belles crea
done del mestre han arribat fins a
nosaltres .arnb una frescor de cosa
viva, que els any-s no aconseguiran

COINCIDENCIA
Reprodui'm del nostre estima! cal
lega "Excelsir", de Bilbao:
"Cama el lector podrá ver en de
talle en otro lugar de esta edición, el
Nacional de la Federación
de Futbol presentó en la
reciente asamblea unas cuentas mag
nificas. Tiene, según ellas, 82.000 pe

Comité

EspaRola

setas

en

metálico,

Les exhibicions de requip de "Les illonetteW de 1París,
han es/1M la nota culminan' de la setriaana
Ikan

passat

per Barcelona les avionetes participants
Internacional de Turísine
•

a

Challeneg

la IIa

en

caja

o

en

los

Ba4cos. Y to8.6go en valores.
Resulta, PUS:, que cuando todos los
Clubs de Espana padecen déficits, y

quebraderos de cabeza más
financieros... el Comité Na
cional "navega" en la abundancia. Es
peramos que, siguiendo e-ta línea, él
tienen

sus

menos

o

Comité Nacional alcanzará en breve
el millón de 'pesetas. ?Qué haró,
go, el Comité Nacional con el millón
Esperar los dos millones... ccnti
mando en el cobro de impuestos, ta
rifas, etc., etc."
Cslebrem que aquest puta de vista
coincideixi en absolut amb el que han
defensat els nostres representants en
la rteent al, r,,?1,'," de Madrid.

LES ADQUISICIONS DE
L'ES PAN VOL
L'Espanyol ne es dóna un moment
de ropas. Tot sÓn recergues per ací,
i reí:Irgues per allá, i els caeadars de
jugadors no donen l'etbast.
F'erá les coses no scmpre ~ten
proa U- Ha fallat En Gorostiza., ha
fallas En Pigueres, lía fallas En Re
gueiro, ha fallo l'Hilan:o— Ara el que
temen en perspectiva és En Campana!,
ex-davanter-centre de l'Sporting de
Gijón i actualnient del Sevilla, que
ja l'any passat havia estas en traces
amb el propi EsPanyol.
Si arriben a port, ?que en faran
de tarits davanters-centres? Campa
na& Tena //, Zarnoreta,
;Aviat semblaret cal() deis tuviere del

Barca!

th
EN V IGUERES
ROPA

I L'LC

Encara recordem la cara do Pus
qües que feia el popular i simPatic
Fontanet, de ?'Europa, el dia que va
compareixer a la Redacció i tot sa
tisfet ens va dir:
—.la poden escampar que En Vi
gueres ha

Al

prés d'una llarga vida fecunda ,per
les lletres catalanes, un dels nos
tres primers novellistes:
Narcís

SATISPAL I ORIA

UNA

l'altre.

per

dificultats amb el club de Var
sóvia, que l'havia contractat. foren
suspesos els partits deis dies 27 i 29
a
la capital de Polónia.
Wolra
telli.
Els resultats fina ara obtinguts per
l'Europa en la seva tournée eón:
A Copenhaguen, perd amb el Dan

parli

de les
vaeances deis Consellers de la Corona sense, abans, saber com que
da la tornada de` Maciá i altres.exiliats polític.s, Sense que el po
ble coneauí el resultat de l'acurat estudi que el Govern deu haver
fet deis-casos pels quals sofreixen' presó els"- anomenats delinqüents
socias? Va lié que ele ministres vulguin fer arreplega de noves ener
gies, que anou que les necessitaran. Abans, pera, era neressari que
el Goverf"
resolt la promesa tornada a la norrnalitat, su
primint la previa censura, permetent la lliure propaganda política.
4beets, n'ama estat necessari resoldre l'afer del "Centre de De
es

ha

certes

provar

a

juliol

3! de

ha

eerien?, pas nosaltres els que els censuréssint per l'humanitari acord
de voler descansar, si, abans, haguessin resolt peoblentes plantejats

coliaboracio.

r1tiníque',11acti:..aconseguís

.vesItáble iMportáncía,

el que

algun. S'orne pera, optimistes del tot pel que fa al resultat
d'aquestes proves. Arribene, dones, aala,cenclusió que el fet d'una
cris?: més d'hora o més tard, no té pas Una gran transcendéncia.
Tampoc en té el que ola ministres hagin resolt fer vacances. No

Per alió hem d'insistir prop deis
tollegues barcelonins "Mirador",
"Treball", "Acción" i, en general,
tots els altres que han sentit i posat les seves págines al servei deis
persegnits •polítics i socials, per

a'1' t.,:-11;j"

sorprls

Avui

sortit cap a Kovmo l'equip de l'Euro
pa, de Barcelona, on jugará eh dies

bles per a anar tirant. En la partida d'escacs que avui es juga, un
deis baudols está maneat de. figures i ja li queden poes peons. Gam
bó? Alba? Comte de Bugallall Comte de la Mortera? I qué més?
Tant-se-val; aqvests homes que altir podien semblar una solució per
als més optimistes i ingenus, avui s'han gastat abans de governar.
No neguem la possibilitat que, per desenvolupar el verilable pro
grama d'aquest govern "Qui dia passa, any empeny...", n'arribin

:franca í decidida de tots o de la
sPatt .majoría de peribdits liberals
de Barcelona. Es només atril) el
a

ha

(per radio).

funicular 'és

L'integren dos cotxes, i quan lun s a dalt, l'al
baixades, aquests
tre és a baix. En llurs pujades i
aquesta po
free;
sovint,
free;
a
cotxes es troben
cosa ~tés d'uns
durad,
‘s
de
sició, pera, no és

SUSPESOS ELS ENCONTRES
DE VARSOVIA, JUGARA A
KOWNO ELS DIES 3: I t
27

Preu: 15 cIrieuna

Teléfon 19603

El funicular
El

R;ga,

--

ES P OR T

L'EUROPA.

gut crisi. Noit'hi ha hagut perqua no n'hi
pogut haver. D'aixó
n'estent conveneetts, fermament conveneuts. No sempre es fa el que
es vol; milites
vegades cal conformar-se amb fer el que es pot.
L'actual régim ne está pas massa sobrer d'homes per a poder fer
gaires cornbinacions, ni tan sols n'axiles que semblen imprescindi

,hágim obtingut la cooperació

de tots que

ens

Impremta: Barbará 11 i 13

L'EXCURSIO DE

paper ben poc
no

4401.11•1111~~

Futhol internacional

famb

Altrament,a nosaltres

lII

Teléfon 21808

El general Berenguer, amb una enginyosa fra
se, digna del sempr: divertit conde de Romano
nes, ens ha assabentat que el govern espanyol, en
lloc de plantejar una crisi ministerial, ha acor
dat el pla de 'vacances deis ministres. No és la
rimera vegada, ni probablement será la. darrera,
Las tenim ocasió de remarcar ?'incorregible hui morisme espanyol del general Berenguer.
Contráriament, donas, al que es venia díent
insisteneia la setmana pasada, no hi hetera,
crisi... per ara. !Jo sentim per aquells campa
tricts ito,stres que ja s'havien fet la illusió de vestir altra vegada
la cobejada casaca ministerial. Ens dol també perqué els proles
sionals de la protecia política, una vegada més, hauran fet un

'LA RAMBLA

concurs

--

Intrances muntisterials•

gran

Constatera que els nostres collepes periódics van responent, amb
elausiasme, a la calda Ilaneada per

itots,

eintadanía)

CIUTADANIA

presos

,

j

Redacció i Administració: Ronda Universitat, 6, pral.

diem..

festival

penats d'empana

signat.

La noticia n.. ens va sorprendre.
Sablem quelcom de la imantar de re
lacions entre l'esm'entat jugador i el
club del Guinardé, perd ja se sap que
aguestes coses se mpre s'acaben igual.
Unes pessetes mis en la nómina, i tot

arranjat.
Pera
noticia.

ara

ha

ens

sorpres

una

ultra

Sembla que el defensa de
l'Europa no havia signat, i ni tan so
lament pensava tornar a jugar a l'Eu
ropa, sinó que esteva en traces emir
diferents clubs de la Península.
I a darrera hora podría ésser que
quedés d'entrenador al Mtircia,
es

tíos que' passés rally estipulat pels re
glaments i aleshores es pogués con
vertir en jugador rficial del primer.

,

e.-

1 1_,

,

DE/.

c)/x'

'

•:k•

d'endur-se.

Dingo les agencies que •--.1:11
ri II. interiar-csquerre de
Bilboo, ha signa! •fit.ra de pro',
not pee a la temporada que ve.
El moicir ditten d'En Coi
de. l'Irútí, .el quol dia cobrar mil du
rets" d't\la-.sigiMtora i Li donaran no
cada Mes de sou.
raída
Ens hem de felicitar que al Nord
hagin acabat feitt com. els cifres. D'a
en els eguips,grossos en que
den ínolt pocs,.tart Pocs que gaireÉé
es Podrien comptar arnb els dits d'una
mcl. No és just, dones, que allá s'ad
metes el professionalisme encobert: i

.-snat'ettrs

Ara, després d'uns

anys de re
Olier ha mort. En
Oassar el cadáver
del vellet, home

traiment, Narcís

be> i excellent
escriptor, Catalunya
ha de saludar-lo ami)
pena, amb
la solemnitat i amb el la
respecte d'un'
fill iHnstie.

aquí

E. P. D.

lees necla0r9.1 fkanceses

de

LA DONA I ELS ESPORTS DE MAR
"Los Mouettes" de París i les catalanes, que aquests dies han lluitat a la piscina de montjuIca mb éxit for- midable per tots conceptes. A l'ep
guerra: les nedadores francesses. A la dreta, les catalanes

no.'
Ens suposem, pera. Per qtil, s'han
decidit a declarar-se professionals.

!Es

tan

1931 1

1/uny,

encara,

!'Olimpiada

del

28 de juliol d

la rambla de Catalunya

1930
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44vedette“ Solita Salgado, vencieren
totes les proves

..J

André Leducq, vencedor de la XXIV Volta a
França.
L'última etapa se l'adjudicis
sier.
Eapanya ha perdut el quart lloc de
la classificació internacional
,

=Wat unes qualltata tren
vejables d'hornea dura.

en

setniana els
•51)&14015 han aconaeguit mi
norar encara la seva claseifi
cació. Es més d'apreciar aquest
fet si teatro en compte la poca
aort de Cardona i la forma cogí
ha de córrer Mateu, l'atonal en
una mh, de fa dlea.
Pel que es referelx a l'aetua
cid individual dele postres cor
redore, ens sembla que ni Car
dona ni Riera s'han adaptas a
la nova fórmula. que fa necee-.
sari un gran conjunt i una per
fecta intellighncia entre ele ho
rnea que componen l'equip Amb
tot. han fet una ben estimable
t'elan eobretot en lee primeree
Duran

entapes.
Ele buco. Capada 1 ;germana
Trucha, han retuttat Inés del
que poteer tothorn eaperava.
Sincerament, hern de confessar
que Joaep Trueba no erblem pes
que arribes • Paria 1 no obs
tant ela Sets ene han deamentit.
Pel contrarl, ha eatat precisa
ment en aqueeta darrera set
mana que ele t'ascos han donat
mes sensació de force, 1 de tro
bar-se segura d'ella mateixos.
Vicente Trucha, "La puça".
com 11 diu M. Desgrange, sem
bla que ha ea:gut molt en gra
cia d'aquest, qui no ha parat
de prodigar-1i elogia t meres-cut*, per ceet) per lea seves
extraordinnries qualltata de

grimpador.
Quant al noatre Mateu,

me

tota mena
d'elogia (sincerfasime) 1 !Miel
tacions per la aova elevada mo
ral en velar acabar la Volta tot
1 el deagraclat accident sofert
en una mi. Estern segura que
do no haver (Wat handicapat
per aquesta leald, JOan Mateu
inhauria clessificat en primer
'loe deis nostres repreeentants.
La seva proesa. de posar tota
la hoya energla 1 vOluntat en
defensar el dolieras catalb, fa
que sigui mereixedor dele més
entualiatica 1 sincera aplaudi
menta dele afectate catalana.
Ilem de procurar. dones, no
menatjar com cal el nostre
digne representa:id, a la pm
mera avinentesa que se'ns pre
senti.
Joan Metal; ho té ben mee
cut.
de

reix

nosaltree

-o

En el colljunt deis cinc equipe

representativa, ha brillat (al
mo:aya de portee enfora) el de
Franqa. A base de la eeva unió,
que tant han lloat ele crines
francesos, es deu réxit prin
cipal que aqueat soy ba aseolit
la Volta francesa. liall tingut
l'uta "estrelles": Leducq i Pe

4~4 darte; ha Wat
•eet011it per a adjudicar-se els
}pialar& DOGO 431 les etapes (la
majoria) on s'ha arribava en
compacte escarnot.
Leducq ha estat el predilecto
adjudicar-se el primer
per
Iloc abaolut. L'han portat tan
hé cOrn no podia demanar más.
Liesperlt de cornpanyonia ha
a

arribat fina al sacrifIci de que
dar-se tots rerassagata, amb
perill de perdre, a moho del pri
individual el que os
mer Iloo
tenlaven per equipe.
J. toles maneres. cal que
'diguern que arnb ola francesoe
a'han tingut unes atencions es
pecialfssimes (i gairebé no ene

estranyem) per tal que per
aquest cantó no falles res.
En conjunt, dones, l'actuadd
de l'enniP francés eta ha fat el
metete efecto que liquen que
oomposaven les grana marques
que tan ciriticate han ettat per

M. Desgrange.
Lis qu,e han Wat ele verlta
bles horda sót ele tres ita
liana: Guerra, Pancera I Giun
telli, resta de l'equip de vint
bornes. Aqueste dos darrers han
teL un enorme estor() per tal
que Guerra dones el máxim
rendiment. Producto d'aixb, ha
eatat el brIllant segon lloo que

aconsenuf adjudicar-se
sar-lo fina

a

1

deferí

darrera hora.

L'equip belga no s'Iza prodl
gat maese. Llevat de Demuysb
re 1 Leloup, tete •lo altres han
estat molt.fluIxeto El principal
factor d'aguaita
d'entu
d'eme entre els belgues, ha
estat la desunid •zistent entre
ella. A conseqüéncia de qué?
Per ara no se cap res més sind
que ni el match x organitzador
esti content deis honres que
componien l'equip belga 1 que
llevat un o doa seran canviate,
per a l'any vinent.
Pela alernanys, en primer
termo, Sohoen, el Milior. El
eonjunt, pecó., do l'aquip ha es
tat immillorable 1 d'una alta
valor moral.
Per la seva banda, hl. Des
grange ha mantfestat que l'any
vinent es correrb, la Volts amb
la mateixa fórmula que la d'a
ra, amb algunos variaciona ne
«asirios i ben comprensibles.
PERE ABELLA 11ASDEU

CLASSIFICACIO GENERAL
r. A. Lacitteg, :ea h
a m :6 i.
2.
L. Guerra, 173 h. 36 In 3$ a.
3
A. Ifagne, 172 b 8 ni. 19 s.
LA CLASSIFICACIO DELS
ESPANYOLS
16- Cardona, 174 h. si ro. so s.
17. Riera, 174 h- 35' $5.
33. Y. Trueba, res b. a35*.
27. Cota. re6 h. 7'
34. Maten, rey h. 23 31*.
36. 5. Trueba, tyS h. ao' s".
ESPANYA EN DARRER LLOC
EN LA CLASSIFICACIO
PER EQUIPS
En aqueste derrera etapa, Espetera
ha pucho el sets quart lioe en binad
d'Italia. La classineació «tele/ates
dues nacions ha quedan anablerta
atal:
Jttlia:524 b o m. 5 a.
EaPanYa. 534 13. té Da eg e.

Agrupad(' Ololleta Pode »u
Per a la carrera Preml Ras
Unes, que tindrá 'loe el dia 3
d'agost vinent, es nota mona
animaoló entre ele corredora de
tercera categoría 1 nebfite, ha
vent-se insorit Jis ele
.1. Jesús Beltran.

segtiente:

2.

Eduard Martínez,
3. Joeep Torees.
4. Joan PaiIues
5. Josep Batallad
6. Pau 011er,
7.
Josep °liaren.
8.-Ricard Tarré.
9. Francesa Boga,.
•

Aquesta Agrupad& posa

d'Arenys de Munt hi haurh
muntat un contrOI de signa
tura.
Ele corredora podran las
criure's a la casa E. i J. Pujol
Xicoy, Ciaría,

103;

Manían
Agulló. 56. tots els dios, i al
local social. Wad-Ras, 208, els
dirnarts i els dijous, de nou a
onte de la
a

3 x 100 estile francés fou endetTocat

El rIcord
erida que féu el nostre com
pany Jeume Miravallea des de Pa
rle perqui ele nostres aliCienne3 a
COsea aquitiques poguessin ad
mirar Solita Salgado, l'esperança

güente:

CAMPIONA
Hl havia molta expectació par
lujar la clase. de la recordwornan
francesa, 1 hom ha reetat mía que

tu".
6. Senyoreta Torrente. C. N. Barcelosa.
%gens cerrara. so metro* eatil
%are, primera elimiruitbria
1
Senyoreta Blun, C. N. Barce
lona, 1 M. 4-10.

unee de la

111.

7

t

t.

--

roo

mees

t

mcrli

lafeuetteew,
40 a.
3.

tu.

Salgado,
35

m.

Barcelona,

I

m.

42

e.

Senyoreta Blondeau. "aloa:a
--

Senyoreta Lapage.
52

C. N. Bar

8-1o.

a.

Senyoreta Jiu-lenes Fement
Esports, 34 e,
3. Senyoreta kierciedez, Femení
Esports, 56 s.
4. Senyoreta
Lauzsna.
renten!
Eeports, 36 e. zaio.
3. Senyoreta a'ergee, C. N. Bar
celona, 5d a. 8-so.
6. Senyoreta Palau C. N. Bar
celona, 56 e.
Cfnquena carrera.
soo metres
2.

la petlta nedadora
?asir la:ardua de lea re

urdan*.

dele zoo mitres bra
ga de pit, aguanta fermament el fort
tren que enipraren les nedadores
franceses fina al moment culeninant
de portar un ces a ami formidable,
en qua la mejor veteranía
de ma
demoiselle lunes ve imposar-se.
UN RECORD QUE PASSA
A MILLOR VIDA
Pou el de Franea en la carrera dele
3 x roo metres estile, i aná a arree
de l'equlp de "Les Mouettes", for
r.
Senyoreta Palee:ti, del C. N.
mat per lea •enyoretm Blondeau,
Janne i Silgado. que •*mercaren el
tenme de 4 in. se e. 6-so. Lee cata
lance empraren en aquesta carrera
5 ni. u a. 6-10, essent l'equip les
aeriyeretee Vigo, Soriano i Baesols.
I UN RECORD QUE
carrera

(3

z

ni.

Equip

113.

:o

a.

del C. N.

39.

-.

33

Simas

e

--

SUB3ISTEIX

50

en

5.

Setena

Ilathfbici6 de salta

L

-

roo

.

3!

Decena

encarregades

•

Swiller i Bernal.

AIrbitrrst'it Bastar.n de
E pa

qualitat,

gran

1 la •uperieri(at de recline del
Bar
celena va ésser paleada en tot mo

qfiesti6

Atlétle,

resultit

deis infantil.", ele ulls II espurneja
ver, de
!'alegría i emoci6 que 11

produla aquel'

"IN MZMORIAN"
El merc. que °feria la piscina de
Montjuic la (liada de Sant hurte
ene féu recordar els temps arcaics
de la natació, quan ten sois es des
cabdellava de cara a mar 1 quan
no porteas jalee malea intencions.
Un amic, antic company de club.
Rafel Jiménez-5'0,nm exclamant
teta la tarda. mentre bocabadava ad
mirat les prense del. tritons en mi.
niatura, que go que ce fila ara havia
d'haver eidevingut une anya enrera,
quien l'esport *entine prenia un gran
caliu entre el públic irnpressIonista
Liavors- deia -no lii haviz cap
piscina. i la lluita entre ele clubs era
mds aferrisseda que enguany. que
només un club compta amb les
garantice suficients per a fer pulir
llurs nedadors. ;Alba sí que era litri
tar per entusiasme a l'esport i llur
companyonial
Durant ele temps de grata me
mbria bou quan aparegué el Club
Infantil de Natacia Catalunya, sota
les ordres de l'illustre pédagog An
toni Gay; aquell infantil que amb la
aova entrada en el man aguada va
donar un gran impuls a la natació.
Dos anys seguits es dieputaren ;ai
iaal els famosos 30 metres infantil%
Campionat de Catalunya, que no
tornaran, en els quals els participans
posaven totes les seves illusions en
la lluita per al primer lloc.

/

Pasté al tripa. Ele une pela el
tudis. els altres per obligacions pro
feeslonale, deixaren el club. que cree
une

ventables

daren

armes,

i ele que que

dngrandir ele
ringles del Club Natació Athletic.
pare del fumó: infantil Catalunya.
pastar

varen

a

El que foja la festa
Molt abano de l'hora anunciada
la piscina de Montjulc oferie je un
aspecte mol' diferent de lee reunid»
de gran gala.
Un públic completament familiar
dele "nano:" que actuaven corn a
actora i tot un eecamot de nene 1
ramee. que
amb Ilurt expansione
d'a:egría i xivarri coetinu donaven
ur
caire eienineratic í
popular.
Començi la reunió emb la carrera
dele as metres infantil escolar, i el
heu vencedor fou- com
no?
un
deixeble del professor senyor Gay,
que en la feíta. de Sant jame s'a
punti un altre gran éxit. vicies a
-

JOAN ARUMI
"Nitus", com li diuen ele seise fa
miliars, fou l'infantil més pent que
prengué part en la carrera, i el que
va resultar el guanyador
absolut en
la carrera dele 25 ~res infantil
escolar.

.

Ni dl mateix creia

ja

en

llur

trlomf,

sois fa dos meso» que
neda, i la victoria que !conseguí
ahir el deixá quasi aclaparat.
Ens
va dir:
Ara ern taré soci de l'Ath
que

tan

carrers.

Pele

LES ALTRES PROVES
Foren potser. si cap. mes
interes
*ante, ja que eseent mée metres a
córrer. podien oferir una
Iluita mes
equilibrada es destacaren els so me
tros interclub infantil, en la
qual Se
bata petit

as metros
en

3.

en

i oferint al gran

collaboració,

carrera de

un

López,

En R.

infantils,

Domingo,

°vació. i

en

sentirles

en

lliurament,

en
en

36

s.,

non

deis ex
Ii féu

Id

5.

56

en

mm

i

contestar el

"mestre

prepara

a

nosahres,

lil oa

que

IreCounn-

federad&

una organitració
tira que, en eerts
momento,
baya el cure de l'actuado de

-

l'ergs.

nisme

que dreconeixern
el me.
canjease que moti l'engranatge del
Comité Olimpic espanyol. ignore*
si rep, de l'Estat,
periOdicameat,
una
eubvencio destinada a
cié) olímpica. Si aleó és PrePara
cert, ene
eur<1 a
que no la reparteix, con
se,: 1 ,,, que
batirla d'ésser la ten

1
'

ió

obligac.o,

entre

les

Federacions

tereaeadeo, que eón les obligado a
preparar sicesportius Per a .vjuenes
lluites mundials.
Altrament, oís a dir, supotant que
el Comité 01f:ripie no rebi de ab
tat :tés que una sub-ende cada
quatre anys, 1 més concretattent, un
any abans de la celebrad& de cada

Olimpíada (ele Jota °limpies

derns

mea

celebren

cada quatre
anys), ene sembla que repreientaria
en gran pape: i baria un bé humeas
que es dirigía a l'Estat espanyol re
captant amb tata l'anticipad?' potala
ble el Illurament d'una subvencié
neceeeiria destinada exclusivament
se

prepuaein 1,re-olímpica,

a

reeervant

el Iliurament de les quantítats det
tinades a desola/lamenta per a étr.
rera hora.
Tal volta nosaltres anem equivocats 1 el :tés convenient serli. seguir
com fine *rdal.
au
ée, iinprOviSant lea
coca, fentiles rnalantsat i dentar el
n erfeccionament dele noétree gletes 1 el progrés de l'atletisme a mane
de la Neturalesa...

MURPHY

1 Els campions de Cata.
Resultrits
Tercera categoria:
Barcelona B contra Barcelona A
Barcelona B: Molans, Perdis&
Ruiz, Galles, Perdigo, Lat, Miguel.

l

Escola

s.

9
1

4-10,

s.

Escola

8-io, Eseola

s.

ni.

12

Escola

s.,

A.

3
F Barcelona

Sunyol. Nadal,
biela, Schult, Zarroaa, Eerraitnier,
eenyor Fornella.

Arbitre,

N. Torres,

Vitae, Vilattova, Torres II, Sané'.
Sierra,

Ventura, MaristanY) S

abater,gola
i

A rbtze, tenyor Fornells.
dia 24, ajornat
de

8-ro, Escola

s.

4

Bramare,

Athletic C contra Barcelorteta A
Athletic:
Rivera, Tabios, 13LIY
Reynés, Renom, Zaj

gol.

ragoza III.

Muntaner, Mas,

Barceloneta A:

Gayarr
González, Pros, Lafuente,
ta.

7

Mataron(

goi

cs

Paequal.
Athletic A: Zaragoza 1,
Mora
Roesell,
Zaragoza II, Mateu,
.

03 s., Escola de

r

a

infantil interchab
Bernal, Athletic, en 25 s. 6-1o.

3,

Arel)°,

t.

4.
5.

Granada, Barceloneta,

Ayt,

Clirnent, Sabadell,
Rabio, Sabadell, 30

Fins
1.
a.

3.
4.
5,

Barcelonete,

:5

27
ay

s.

2-1o.
5-10.

e.
a.

4-Io

12

C. N. B., 37 a, 8-ro.
Lanuza Barceloneta, 39 S.
2-10
Calero. Atliletic, so s.
Moreno, Atbletic. 39 e, 9-to

Quintero, Atbietic,

Finé

50
1.

41

34

o.
2.

3.
4.
44

A

de

t

estrideet

tuagrat

que hom ereia,
comPol'encert que van terUr
a ttol
tir
en el
nents de l'equip

disputat del

brasa de pis Infantil
Tibio, Athletic, lora de

A.

Atbletic.

Sala. Athletic.

49
m

s.

2-10.

200
metros interclub
Mestres. Athietic,
2 rri.
Matee, Athletic, 3 m. 6 a.56
Reiné:, Athletic, 3 ni. 20 s.

De

Pablo, Barceloreta,

e"n.
5.

E

a

50 rastree

3«

obLt

el Pop

sa att:
mea! t'I ve rin

C

bu

2.

1.

perque

s.

classificats.
mitres infantil ~pena

a

Po
contra C. N.

e

guanya el Barceloneta

classificat5.
so mores
infantil 1rue:c1ub
Sabata,
a

Feliu,Saliclio,

Roh
no

a.

Pujo!.

Mataroni:

as motres

E.

paraules,

mig duna
sorollosa

Escola de

,

biloques',

relleus

animador

Aixb vol dir, anona

de

a

de Mar.
de 4.
de Mar.

pre

eenyor
magnífic pergamí,
amb mo
tiu de la celebrad?:
del primer fes
tival infantil.

Gay

la

de
C9nfederació Espanyolacárrec
d'Atle..

id

o

EX•INFANTILS

una

del

II classificats.
so metres infantil escolar

Club Natacio Ath
letic. en la carrera dele
200
interclub refermi el que d'en metro
digué
rrn quan el
Gran Premi de
Pesque.
Té pasta de campa!),
i cal que el
curador set: no el
prodigui
maese,
ja que per la uva
poca edat i
débil,
entera que aparent,
reoulti flor d un dic. eomplexió no

part

*

corregué Espanya) aná

se-

V

maer.. yallyerde,

del

nent

collegi del

31 s.,

3

Mar.

MESTRES, ESTRELLA
NOVA
afeetree,

TAMBit ELS

*

*

Segons tenim entes,

infantil eleeeilee

344 I., 46•0,-7, is

6"

efectui una carrera me
ravellosa. Pou junt amb el petit
Are
mí 1 Mestres les tres
n'urce
tus que més resaltaren i
donaren 'enlució d'arribar els que
e éseer
une futura "esos"
de la natació.

bi portaren la eeva

per

lunya de water-polo

Aquest bu Tomes Peltnada, que
amb tot el 11111 entuSiaStne ha portat
a cap la primera reunió
infantil i ha
estat el garterós donant deis vaiuo
sos premie que es donaren als "mar
ren"
i nedadors de detni.
La natació arnb el gest deeinte
ressat de l'arnie Palmada li eeti en
deute. Així es propaga l'espora!
A continuació donem els resultats

ni

"pilota

ni

esa

acte.

de Mar.
a

impres..

aconseguir

UN HEROI

LL. 0,

lelic i deixaré de atraer

rine tct

incompetencia

importárseia.

atuse

a

descontlipter el remei que

parcial
departa

Catalunya i per terres eapanyoles?
?Organitzar reunions internacional.%
eonferancies amb projeecions 1 en
senyar, de paraula, per el:1dt i grá
fetament la técnica de les diferents
especialitats? ?Despintar atletes a
l'estranger i fer-ne venir de catego

Fins

Uns infantil& amb "classe" de grana homes

la

Ara rnateix, la Confederaejó re
treticant vells
panyóla
motllos, ha inlental fer lee coses
amb raids calma, ami, més métode
i amb més seny; peró es troba que
no hi ha manera possible de portar
endavant el seu programa, consie
tent en la preparació !Curada 1 do
sificada dala atletes e les 'revea or
dres, preclearnent nieb> manca de
l'ajut neeespari. ?Celebrar retinlons
preparatories de divulgado arreu de

tetas

una
preparado, un Dal es
bona
ratietiame peninsular. progrés ,I,
No
hi ba ch
bale, en una paraula.
Fixeu-vos bé que
gairebé es fra.
diese sempre per
manca
d'ajut lea,
terial, no per

discu

en el mornent que agutí orga
Mame els convoca per a les llultes
de prova. C012; eón ele desplace
nients a altres nacions i els en.
colares internacional% que celebren
a la seva rnateixa terra.
A Espanya tot aixo no ha estar
fins ara tiegut en compte. Altra
mena s'improvisa tvt, i el que éo
més de plányer, a darrera hora, a
eóere-cuita cona el aquesta frie una

ment.

organitzat pel es N.
un éxit elamorós

per

per

-

infantil

seu

felis;

a

programa, essencial,
cindiblc

programa

preparar,

en

tecf relafe
dee--rr-r

aquest

posant-los en eóndicione de
poder realitzar el Inés btillant

t.

El festival

de

els hornea del

ment,
tnent,

i

s

ha
ab(?), 4:-... portar

tot

a ce

ni

Contra

r

classe, estranya

am hd

sí que considerem oportú el :no
ment actual per a començár a tre
bailar de ferm en aquest sentit.
La preparació dele atletea d'una
nació per a uns joes °limpies es
molt completa i ha d'ésser molt
liarga. Es qüestió d'anys; no de
dios, ni de sernanes, ni de ilusos.
J'ates les nacio.ns que consideren 1
'ti-teten cli esports atlética com un
eaport primordial i científie, tot just
acabsts una DA* Olímpica. repre
atletes
sen la preparició deis seas
(vena i joves), er vistes ele se
güents, treient-ne, de les coses co
negudes i viscudes en el propi ter-.
reny de competid?), el máxim pro
fit. Es a (lir: aulb quatre anys d'an
ticipado, treballen en la preparació
perfeccionaulcut dele semi ele
mento, adaptailt-los a les noves teo
rice acabades de coneixer.
L'Estat de cada una d'aquestes
nacions yola importantíssíms créelits
que la Federació Nacional respec
tiva distribueix entre les regionals

Gay.

Navarro, Sierra, Barril,

ara

gent de
t
hi
Noo

peró

Palatxi i Cruells.

Santacana,

t932,

fix als joca Orrnpies de
lebrar a Loa Angeles.
No creiem convenient
tir el contingut d'aquest

1

a

d'Atletis
l'experiencia deis fracasos
me, ami)
obtinguts per altree Comités ante
riera, fa temps que, amb la coope
rado de l'entrenador senyor Me
léndez, notnenat a l'efecte, redacta
preparació amb l'esguard
un pla de

ro.r

Seleccié:

d

la Reial

Nacional de

.>;arnité

E!

Coniedzració Espanyola

Sala.taN'Br,

3.

-

prova

Partit de water-polo entre un equip
del C. N. Barcelona i una selecció
del Club Sabadell Atlétic.

Inetree dors,

8-ro.
a.
lalondeau, del Illfouettea". en
e m.33 s. t-to.
3. Vigo, del C. N. Barcelona, en
ni. 84 e. 11-1e.
Aumacelles, del C. N. Bar
celona, ea a rn, y a.
5. Jeanr.e Momento. en a nt. es g.
DIA 26.
SEGUN FESTIVAL
Primera prova.
Carrera de seo

palanca
Pon

tanale, 0r., Moreno i Montserrat.
Novena prova
Exhibici6 de les nedadOres de "Les
"Sfeuettes": joes de conjunt.

metros, estfl

remen!, internacional
Eta. Salivado, del "Mouettes",
z en.

en

de

trampea! pela saltedors Salat,

4-10-

carrera.

eérieme,esenyoreta Palatal.

senyoreta Torrente.
Vuitena prova

Barcelona, en 49 s. 4-10.
e.
Granicher, del C. N. Buce
lona, en so e. a-ro.
3. Nadal, del C. N. Barcelona.

R3,112311 Upé, intenta batre el ré
cord que sil metete detenta, amb el
temps de 6 m. 35 •., dele 400 metros
braga de pit.
L'Un no l'acompanye, i al final
ele cronometradors registraren un
tempa de 6 ni. 36 s. 8-io, no batent
per tape el sien propi récord.
UN EXIT ESPORTIU
Kan estat aguaites reunionI, en
qui l'e.ntusfasme del públle aempre
ha eatat a l'a'ciria de la categoria
de les carrero i
reprodule se
efectuar lea famines franceses una
euprba exhibido de conjunt.

d'elimina«

Segona airie,

$.

cerrara.

Carrera

tnirg

Primera

Ferninder, en a m. se e.
O. gentil, de l'Olimpic Club, for
rnat per Cruz T. Cafrol 1 Cruz II,
in.

Nadal.
Swi

t.

en

33

5

m.

d'eliminad6

Athletic, 40t

3. agalla Ial C. N. Sabadell, for
rnat per Montllor. Sane: 3 Torres,
en 4 ni. 39 e4-104. Equip del Barceloneta, ama
teur, traerla per Pros, Degeevara

en

2

4-to.
6. Equip de l'Olímpie Club, for
mat
per Calrol, Cruz I, Cruz II,
López i Semana 3 m. t7 a. 2.10.
Síselas prova.
Final de la carrera

sao) relleue

Bernal, Sierra i U1145,

par

raat

4

4

en

de

5. Eqlup del C N. Atbletic B.,
forrnat per Moreno, Leynds, Mar.
Unes, Reynés ; Pesque!, 3 m. 16 e.

Equip del C. N. Barcelona./
ferrnat per Gamper, Toepfer i Sabe/.
s.

el temps

amb

2-10.

4-te.

--

ta,

s.

ueneprove.

tes", 1 m. 45 a.
Quarta carrera.
so metres estil
Ulule lomead (tercera eliminataria)
!Hure, casona eliminateria

Pez tu-c

8-1o.

s.

aso m. (52 so)
rellene, interclub
t.
Equip dci C. N. Barcelona,
format per Sabata, Palatal, Segali
í Gamper, amb el temps de a m.
36 e. 8-lo.
2.
EQUIP del C. N. Athletic, for
tuat per Bernal, Ulio, Monta, Ros
eell I Vidal, a en. 48 e.
3. Equip del C. N. Sabadell, for
tnat per Valer, Montlior, Torre. I
i Terres II, 3 en. t a.
Equip del Barceloneta O.
4.
Club, format per De•Pablo, Bayarri,
Ifontserrat, Reyinée í Pros, 3 m. x s.

2-10.

4.

36

Equip del C. N. Barcelona,
te.
format per Almacenes, Torrente,
Vino, Batools, amb el tenme de 2 tel.
43 5. d.za.

Senyorcta Carme Soriano, Club

Natacla

ni.

Equip de "Les Nloucttes". ior.
per Jeanne, Id;outleau, Alocquot,

mat

s.
1

6

carrera

internacional

m.

e

40

1 m.

la

en

--

braga

Senyoreta llocquou Id.,

2.

--

El récord anterior era de 6 in. .35 s.
Carrera de 200
Quena prova.
menea
(e x 5o) relteus femenins,

hlternal nekmain Jeanne
v

m.

intent de récord deis 400 metros
braca de pit, pel nadador Remen Se
pés, del C. N. Sabadell. el quei se

o.

Baignat, Id.,

11 e. 8-te.
Tercera carrera..

Soria

Tercera prove

1.

Senyoreta

5.

C. N. Barcelona, for

Carrera de so un
femenina handicap final
Segura. C. N. BarI5
celosa
Senyoreta Nadal, a, 57 a.
3. Senyoreta Palatal. Id. 57 tn.
a di:limes.

a. 4-10.

celona,

d'avantguerra.

estíu. emir meu, per ala aficionats al futboll No pasta res...
-No me'n parli... En quaranta anya que tinc de vida és el primer
sitia que no sento a parlar del tra spás d'En Zamora..

i

a

Equip del

Segona prova.

Senyoreta Segura, ida 1 m. 4 a.
Senyoreta Arenes, Club Fenie
Senyoreta Morros, (d.,

9

Carnes Soriano,
Un la

4¦M.

a.

23 S. 4-10.
3. Senyoreta Bassole, C. N. Bar
celona, I m. rae s. 3'10.
4- Senyoreta Viso, idear.
5. Seny oreta Mosquot, '`Mouet

d'Esports,

de
va

:O

1 m.

Senyoreta Blondeau, id.,

4-

seca primera lluita Inca
nacional, inolt dignea d'ése« tin
guta en compte: sobresord la tasca

que

en

2.

3.

REPRESENTANTS
papero,

tea",

""In da

mas per les senyoretel Vigo,
temps de 5
no i Bassole, atnb el
aegons
6-te.
tr

lliure, inteenaciosaal
Senyoreta Salgado, "Mouet

r.

34

ni.
2.

Mourtttes.,
13Iondeatt.

amb

jtan"i

eattl

mares

"Lea

de

format per lea senyoretes

--

satisfet.
Amb un eatil fácil 1 elegget, un
titule tot cadeneiás, re va captar tot
•eguit lee simpatice dele :entre* afi
eionats, que quedaren admiran' de
les uva facultats, sObretot su el
dificil astil de dore, que efectua me
ravelloaament.
Solita, en la carrera deis roo mi
tres este lliure, empra un tempe (or
la Interessant com és el
m.
e.
4 declines f que d'Uta molt torera
lee lamine, catalana*, la que les
eenyoretes Baesola 1 Vigo esmerga
ten une temps no gaita: afalagadors,
LA RESTA DE L'EQUIP
També és de categoría internacio
nal. Destaquen Ivanne jeanne en
la braga de pit i en perfecte astil,
I en altre pla eegueixen Mlle. bloc
quot i Mlle. Blondeeti, forment un
conjunt forga admirable.
LES NOSTRES
una

carrera.--too

ul

Equlp

t.

e

Primera

ro:emulo)
rewinalle;estila femen i

(3 a

menee

ELS RESULTATS DICNICS
FOREN
DIA 24.--PRIMERA REUNIO
Els resultare técnica (oren ele se

francesa, va tenir un bon aeollí
ment din* la nostra Federació.
.L'equip de lee "Ifouettes", que
amauta dies han estat les nostres
bogues, han pogut comprovar l'inte
rés que hl havia per admirar-les, per
sorolloste i continuea ovacions
que varen ésser objecte durant e:3
dos festival*.
SOLITA SALOADO ORAN

Efectuaren

en

n

toneixement dele corredera en
aquesta carrera, que al poble

v,Lt.•

-Quin

de la

",al comandament

Lea ,,Mouettea

it,

Sha *cabal ja la formidable
pluva francesa, i en ella s'ha
pozal de rnanifest lá válua del
doliente perdnaular. Ele neatres
corrediarn ban aeonseguit una
brillant. olaseificactó i han de

libreparació pre-olimplett
rirae

El primer encontre internacional Yemení

I així
tots els

52

Roga, A.thletic,
classificats.
acabá

3

m.

3
52

s.

una

foren

aspira:es
sedosos

sificació general i
al tito' de campions.
nortnaís'
Els altres resultat» fulunviCtbria de
difícil
destacant, per6, la
Barceepacta
obre
l'Athletic
Amateur.

rn.

s•

festa que en
espectadors i
quedará gravada en el pensaque

calahair"

a6riaal

BONA: Els

tres

fillg
mosqueters del

ARENES

•
?
•
?
•
?

?

4 it

28 de juliol de 1930

T or

1

A SABADELL

A HORTA

el darrer Partit del
Torneig de classificació, el Sabadell ven
l'Hura per dos gols a

U. A. d'Horta, 3
C. D. Manreza, 1

1En

'

L'Harta

El Sabedell I I'lluro, de Ma
taró, jugaren divendres passat
un partit que no passá de re
gular, al terreny de la Creu
Alta.
Aquest encontre, que era
purament do trámit, puix que
ele prineipals llocs estaven ja
determinate, fou un d'aquells
perlita que no passen a la his
teria.
Cap deis dos equips no féu
gran cosa per a dajudicar-se
la victbrie, i si finalment l'a
conseguí el Sabadell, fou por
qué tIngué dos moments d'o
portunieme, que sabe transfor

Per Canaletes d,uen...
••¦••••¦

j1011¦¦••••¦¦¦

directiva del Júpiter fa tre
Nou
balis perqua la Volta al e'eble
carrera
mal
vista.
una
sigui

e

Que per ara i a causa de cent chi
quanta discussions, han Mese a l'aval
del Guinard6.

•

*

*

Que En Canyelles,
tad general del Club
peixet

un

que

es

•

*

l'actual secre
de Can Rabia,

porta rol'.

Que aprofitant la seva tinada a
Madrid per a l'Asitettibleul va con-

partits

tractar els

Paguen

que ara

a

Galicia.
*

*

varen

e

e

Tiberghien.

Que ara resulta que els reglamenta
de professionalistne un ser/ obra d'En
Cabot ni feta a le Federado Nacio
*

Que el Centre d'Esport de Saba
dell peina obsequiar amb un apat
d'agraiment ale componente del Co
mité de Competid&
deixará d'ésser
prova d'ensurte.

Que

a

e

no

*

e

(?)

el novel'

l'Europa,

esquerra de

ex.

está

re

sultant orea divertit.
e

els

se

esl

*

Que l'hit me gran l'obtingué,
per& a Estocolrn, en bailar damunt
una taula, i després d'un espléndid
banquets
"garrotin" que ni la
Pastora

els

en

millors anys.

seus
e-

e

seva

*

per feines d'aqueeta fndole ha
tingut mes resistancia En Ganipia.
e

es

Que mentre aquest darrer va tre
bailar fina a lee dues del m'Oía, En
Lorén va acabar les agalles a les
cinc de la matinal!.

en

*

Que En Gallard cada día

ju

que

ga li coste 40 Pessetes•
•

tete eón casate—de fer-se l'amo
,tre l'element femení suec.
e

•

Que

*

penetre-II, a part la
soltería en un equip on gaírebé
va

*

•

a

Que són

*

*

aficione un 'tiquet
d'Yes 1 que nornée estar permeees a
determinats admiradora d'una can
tatriu.
unes

e

Miró,

que amb els setas
que tothom

magnífico vestits creia

Excursió Ideal

halada Wat per ell.

AICIOES DE

e

Que l'ex-terrorífic federatiu senyor
els més

com

elegante.
•

Que

*

resposta al Builac de LA

en

RAMBLA DECATALUNYA,Ilubs

la setmana passada per les vies mes
concorregudes de Barcelona amb
una

elegincia insospitada.
•

excés de

un

*

penya "Xuta
del seu equip

disciplina.
*

*

Que ha eignat el seu ingrés en
un Club,
les victeries del qual cal
suposar siguin germanes de les
de
la seva antiga Penya.
*

*

Que és

molt probable que En
extrem esquerra de l'Hor
amb el Badalona una ve

Musses,

ta, jugui
gada guarit de la

seva

*

lesi6.

confia cine Ii tiri l'ull

club de primera categoría.
Ce.
Que lInstitut del
en
calma completa.
*

e

no

fer

res

Ufl

viu

e

Que aixe, és degut a rabsancia"
del seu president,
el "Cosechero",
que

estiueja a les
Canonja.

seves

de La

disgust

un

celona.
Que

a

a

Al cor de les Guillerles. Vege
tació exuberant. Aigiis úniques
al món. Carretera espléndida.
Informes: Restaurant Martiln
BARCELONA

Composició

completament equipat:

equipa:

Giner, Salanguera, Grácia, Ces

C. Ribes, 279 -Barclona -P. Grácia, 20

—

Cruz,

.

*

Torneigs
deis
Classificació per al pas de
Després

tegoria, queden classificets
següents Clubs:
Primera catenaria:
F.
Ft.
C.
C.
F.
C.

de
ca

ola

C. Barcelona.
C. D. Espanyel.
a Europa.
D. Júpiter.
C. Badalona.
E.•Subadell.

confianca dipositada pels se
oyera delegats deis Clubs, en
la darrera
assemblea general

Banana catenaria preferentl
Terirtssa F. C.

Gamisans

II, Pe
guerul, Serra, Balaguer 1 Co
dina,

celebrada el día 15 del corrent,
considera trobar-se molt per
sobre del dit personatge, refe
rent al qual, degut a l'antigui
tat de jugador 1 no dublant que
pasSa per un período de con
trarletets, no es taran públi
ques les mesures preses contra
el dit senyor."

.44~4444~44~44

REBAIXES
VESTITS DE BANY

A SANT 1301

A V1LAFRANOA

El Santboiá,

Partit per al Torneig de Clas
sificació per a la segona cate
goria preferent, 1 que fou de
domini a favor de reeruip lo
cal.

ta, Mata, Bertran, Sexo, Sala 1
Pérez.

ILURO.—Hospital, Mas,

Bla

Bonet, Prat, Torrente, Her
nández, Soler, Ravell i Serra.
nes,

~ola

wad.

s ALS

rá
1

EI Lititiques Baban
.

=,___

...

E

1

rl
hE
E

ver

a

3

a

Ele de 8
Els de 10
Ele de 12
Ele de 18
Ele de 18
Els de 24
Ele de 35

Preferent
Aquest partit

decisiu per
a ambdós bándois. El que
gua
nyés s'assegurava un lloc en la
preferent, eneara que perdés el
darre,r partit.
La vletbria ha estat, dones,
disputada amb molt breó i en
tusiasme, i el Santboia se l'ha
feta seva en quinze minuts de
joo ciássic al comeneament de
la segona part.
era

Producto nacional

terreny de joc.

1

MOMEO

a

Banys de Sant
Miguel, S. A.
restabliment predilecte de
las famílies, amb extensa

ffi

Els
de
cotxe eón advertite que hl
ha guardia per a Hur vigi
láncia

i
I

de

6"

i

retó.

Feliciten" ramic Caravaca per !'a
sil, i procuraren' que el titol de pe
riodista de "cámara" tj sigui *.eco
negut,

V4v A RECTIFICACIO
En el número de la setmatte passa
da varen; publica un article titulat
"Epa accusa" que eni lliwre ve colla
borador espantad, arme eonegut dels
oficiaseis al rugby, el ami si,and e. -lb
el pseudánits da "Vete",
Per manca material de temps no
Ilegirem prviament restnentat arti
ele i apesta lanzentabk omissid oca
sione uno justificada molastia deis
denteras dimatis de la Federació
Catalana de Faba Rugby, la q1
COSO sentim de debb.
Consti que ?A RAMBLA DE CA
TALZINYA no contparteix el triteri
esposa en aquell artick i que pe/5
en qak esta redacta no Ami
ría publica si so haguéssim rofert
l'omissió. esmentada.

e

ro,

„e-ese-e:e

e.

Tigeji 14

.r*

EM ORI ES REBt1DhS
Han rebut
afectuosa !letra

—

acompanyadas ?'una

—

les mandria edi

jades, respectivament l'el F. C. ?Par
celona í el Centre Excursionista 11a
loguerí.

32, AvInguda del Portal de

Molt agraíts per la finesa de les
dues tsmentades entitats paras, a les
quals els desitgetn una contisuació in
estroncable deis axits aconseguit$ fiss

l'Angel, 34
7, Plaça de
Universitet, 7
-

ara.

Cureu la
vostra

trencadura
Es possibble que en
pie segle XX no há
giu solucionat la vos
tra trencadura?
aconseguir
Per

un

resultat prictic 1 rápid utilitzeu el
reductiu-obturador "SANNY", els
axits consecutius del qual l'han por
tat a ocupar el primer lloc entre ele
selle semblante.
Demaneu llibret gráfic a
8ABATE a ALEMANY

Ortopédic

Institut
Oanuda, 7

IN

aigua

4

a

F. VEHILS VIDAL

1

2

chinchen",

ptes.

a

En Sueters i Pullovers hi
ha irnportants rebaixes

pote al

platja 'Hure
senyers propietaris

preparar la millor

pam de nos. Es el qtut deis aquest
secreteri: "estos senores que esta,'
vendidos al oro de Canudas, que se

a7
a 12
a 15
a 20
a25

"

L'Horta féu el peimer gol en
comencar el parta, i el segon
en
flnalitzar.
El Santboiá els féu toth tres
seguits a la segona part.
el
fet seu, guanyant-lo

=

lla:9e d'aviene, que corre.sponia a
Barcelona, el secretani de rarxiduc,
dirigint-se al simpatic ande Caravaca,
d'El Día Grafica", el va invitar a
fer as interviu amb el se% senyor,
deixant-nos als altres plumífers amb

.tertnes

Més barats del preu
de cost

!'Flor

Ningtl, dones, no pot discutir
lloc que l'equip ribereny s'ha

a.

-1-

veng

2 i s'assegura
la permanancia al Grup

ta per

Vilafranea, 3
Gimniitstic, O

1.11¦111.

-

Baroelona

DOS QUE ES BARALLEN...
S'ha dit que En Sagi anava al Ba
dalona. També s'Ira dit que arfara a
!'Europa. En cimera tothom tenia el
cunvenciment que el notable jugador
bluu-grana esteva indecís entre la Cos
ta ! el r7stinardó.
No (lit.,
que no sigui cert. Cal
dria, perb, que els de !'Europa i ele
del Badalona no es distreguin massa
ami' el seu •natc,i i procurin saber de
qtte van tratar !'aleve día, tot so,ant
141;
bar de' correr de Muntluter,
En Sagi i En Serramalera.

tatila

Bodruer9 & N, S.

0~1

C.Corts, 596

en

-

Tel. 10266

-

Bircellna

MOBLES DE FUS FA I ACER PER A OFICINA
-dar

Dipositaris exclusius:

LA

SIP.,•¦•

CERVESA ALEMANYA

MILLOR

ARRIBADA DE

SI Al

de la dupta.

BAVIERA A BASE DE

FRED

NI PASTEURITZADA, NI ALCOHOLITZADA
LA

TROBAREU

A

LA

DERVESERIA

BAVIERA

*

triomf

de
a

l'Europa,
Olot,

va

per
magnífic
cigar haVá acubscripció
En Pene Joan, el seu
actual
un

"trainer",

.

F. C. Martinenc.
U. E. do Sans.
U. E. de Sant Andreu.
Iluro S. C.
A. O. Vilanova.
U. C. Santbolena<
Granollers S, C. \
U: A. Horta.
Atiellc de Sabtrle'l,
Grá..'a F. C.
V. C. Palafrurrett.

,

LLETRA DE LA FEDE
RADIO CATALANA

De la Federad& Catalana de
Faba' Rugby hem rebut una
atenta lletra en la qual ens as
sabenta del que seguelx:
"El Consell de la Federació
Catalana de Futbol Rugby, vist
l'article publicat per LA RAM
per l'"Avi" (senyor Reynard),
acordá, que eomptant amb la

wo....••¦••

Guerrero,

NI111111111111

•

leserva

seu

UNA

lunya

Llopis, Sibeques Gutiérrez
Caprnany, Ribet, Guerra, Aliart
1 graells.
MANRESA.—Gamisans, Cas
telle, Martí I, Delgado, Mar
tí IL Tort,

«CA

un

RUGBY

Eh clubs classificas per
1118 campionats de Cata

manera:

HORTA.

'j

E

pteS•
marxes

seu

Poca moments abans d'aca
bar, Tort, del Manresa, féu la
traveta a Capmany. Aquest con
testa amb diverses "poses',' de
boxa, la qual cosa obligá l'ar
bitre a l'expulsió deis "boxa
dora" del camp de futbol.
La victbria de l'equip de la
U. A. d'Horta el qualifica a la
segona categoría preferent.
Els equips s'alinearen de la

DE

BarotIona els desconeirfem, pera
oehi ha. L'altre die, en arribar Ver
xiduc d'/:d./área en !'etapa de la Cha

16.000 ptes.

frens

e.

rebre

del

dele

SABADELL.—Macip, Morral,

Que els entesos t.n
aquestes coses
diuen que és deguda
aqueeta naixen
Se al sól
aquell que sembla exprés
Per a

després

Xasels

collecci6 zoológica.

una

l'equip

D u~Id

felie, ja

següent

PERIODISTES
MARA"

Bar

la caseta de l'Ebto F
C. Id
*

Que

de consum

Amb nlataforma de chueca: 17.000

possessione

quan rorni
e

he nascut

Economio

arbitratge ho fou molt
que passá per alt al
gunes faltes d'importancia, i,
en
canvi, en castigá d'altres
arnb excessiu rigor.
El

ELECCIONS

Solidesa

meres.

La segona part fou més in
teressant que no pris la prime
ra, degut a una bona reacció
deis mataronins, perb com'que
la seva davantera dernoetrá que
esteva a l'alearen de la del seu
contrincant, en els moments
efectius amb prou feines existí.
•No ~Aya gnire per al fi
nal, quan Mata rebé una passa
da matemátien 1 la transforma
en
el segon gol per al Saba
dell.

Que En Giner, el
revolucionanesta'
tninant el terreny per a do

nar-li

que

Deis rnigs, el suplent Salan
guera millor que no pah els
titulars Grácia i Costa, i la de
fensa j porta, bé, cona de cos
tum.
L'Iluro ja beta dit que no
s'esforlá gaire per a aconse
guir el triomf, igual que si ja
es consideres veneut per ende
vant. Unicament a mitjans del
segons temph pressioná de va
lent, perb no en tragué cap pro
Íd. Bis que més van bregar
foren Mas, Blanes, Bonet 1
Pret.
Camba, que dirigí l'encontre,
he féu molt meticutnsament,
perb tingué l'encert de saber:
evitar,que el joc degeneyée,„
Feia poca estona que s'havia
comeneat la Iluita quan una
combinado del Sabadell fou
traduida en gol per mediació de
Sala.
El domini sabadellene conti-•
nue, i Ilaneá algun córner in
fructiós soase resultat. S'anta
vella després la Iluita, i d'a
questa manera s'arriba al mig

se.

Ji

remarcar

)41

0

vertida.

*

Que En Graells.
jugador també
de

l'Horta,

eje

El Manresa obtlngué un gol,
a °arreo de Peguero.
A la segona
part, l'Harta
aconseguí un nou gol, obra
d'Aliart, 1 el partit s'acaba amb
el resultat de tres gols a un
a favor de l'Harta.
Arbitrá el colleglat Blanch,
assistit per Castarlenes i Palo

h

*

Que el capitá de la
fort" ha estat eliminat
per

SANT H1LAR1
HOTEL MART1N

e

Guixi també vesteix

tones

disputaven

temps.

Que aquest andt de Beetit porta

desesperat

es

-

poca die s el "jambo", que és el
ball popular suec.
*

• *

*

aprendre's

va

en

Que abta

e

Que dcmada la moka feina que
aquests 'van ocasione:el{ va ter-se
ajudar pel benjam: Lorén.

*•

Que Tomás Bestit

*

Que el petit "Oanapia", en el seu
viatge de tornada, va facturar dos
formosos "bultos" de Sevilla.

•

,

qui

.

seus

*

a

l'escolta.

*

e

castissos halls anda
lusos, deis guata és magnífic intar
pret, seat
mil'« remei per a l'ene
nyorarnent que comenten de sentir
airares exceireionIstes.

Que

•

•

Que aixf almenys he diu sil
*

*

Que "Manolin",
trem

banquet

un

Que qui ele ha donat forma és
l'actual President del Sana, eenyor
Borria, al s seu taller d'escultor.

rinsal 1.

de Classifica

just.

ofensiva.

nal

Torneig
el qual
equips,

I

NóVES

condonetes

terreny de l'Horta,

ta

Tot just finides les elección, por
la Directiva del F. C. Barcelona, els
electors futbolistics han comeneat els
&tus
troballs admirables Per a fer
fríanlas els seus Ido!: en la candida
tura per al Contell directiu de la Fe
deració Catalana de Ftabol. Hom dits
que aqueo any les eleccions seran
més disputades que ntai.
Per a la presidéncia sonen una pila
de flOMS. Els //u* ttnen més partida
fías ara, el senYor JoSep
ni sóu,
Plantada, a:tual vire-presida:4, i 01
senyor Soler-Bru, ex-directiu del F.
C. Barcelona. Pcr a altres arrees
s'ho faran, segons dines, els stnyors
Costa, illassoni, Vilo, Pons Cubillo.,
Tríes, Escoda, Toldrd i Figuerola.
una
liuda di
Tal plegar

Noves

la

per Ilur pun
tuado, l'ecce& al grup supe
rior.
Per aquest motiu l'interés
era molt gran, i la lluita en el
terreny fou fidel reflex de la
importencia de l'encontre, ja
que existí la nervisiotat en alt
grau, el joc dur en alguns mo
ments i l'expulsió de jugadors,
tot aixb coronat amb bellos
combinacions de la davantera
de l'Horta, les excellents pare
des del seu portera la gran ac
tuado de Martí II, en el mig
centre del Manresa, emparat
per la del seu germá, foren les
característiques d'aquest par
tit.
A la primera part, Vilorta
marcá dos gola, per mediacld
de Capmany i Graells; el pri
mer d'aquest, de penalty, in

que fa alguns
el Sabadell dóna
poo joe a l'ala esquerra, 1
creiern que alxb va en perjudici
de la tima ja migrada potencia
Cal

-nadita

se.

amic Costa.

*

a man

e*

*

*

•

Que *ml aquest rnotiu el &reo
tiu de boas costurna va deefer-se en
obsequie que dehtaren •ed:sietes' a
les "nenes" i contentíssima a Mada

e

seu

Tibérghiert

en

ambdós

Com gempre, el cerote del
Valles estigué força més en
certat a la defensa que no pas
tttacant.
Donat el frachs de Roure oom
a davanter centre, ahlr s'erren
glerk Sexo, 1 la Inolusió d'a
quin done. una empenta a la
davantera, peyó quant a efecti
vitat, no es guanyb gran cosa.

desptés d'un partit

Que nomas va trobar-a'hi
car la "111111e boye",

ció,

d'equip complet.

eensacló

en

l

el

celebrá l'encontre correspo

nent al

en gola.
De totes maneres, cal dir que,
donat el cas d'haver-hi un ven
cedor, aquest mereixia ésser el
Sabadell, el qual doná més la

•

guanyar al

per set a dos,
molt ben jugat.

e

Que abd queda explicada la seva
anada a Galicia, on fará populars
els seus desitjos del peleen. peixet,
segons diu el

e

se

clasifica

1

it

Aarromb Isi
IIISPANO

calegoéia preferent

al

mar

C*.

me
*

*

Que el debut de les "nenes" del
basket dé l'Europa al carnp del Gui
nardo fou un éxit.

*

Que Migué molt d'inserte a ter
saber ala tiene directius que una de
dele..
lee condicione primeras que ele
gats u iraposaven ere que ell acom

panyés l'equin•

e

e

Que

*

•

Que es pretén fer-il ofrena d'un
"Manuel del perfecte entrenador".

abans atleta del cerda

independent

e

Que ara
iniciat una altra sube
cripció amb filie melt ?leed elevats.

*

*

és

e

la

es

&enana

cap

Que

3

la rambla de Catalunya

ffi

Princesa, 1

Granja Orient,

BARCELONA

Bar Canaletes, Casino Restaurant de Sant Sebaatik,
Bar Brement (Muntaner, 41), Café Restaurant Riera (Paeseig de
Grácia), i Coq d'Or
Café Restaurant (Plaça d'Urquinaona).
-

WALSHEINI

Ageat

per

a

Catalupya ;Josep Llobera, Co', 50, Tjükfou 3t07:

•
?

28 de jubl de
1930

la rambla de Catalunva

4

babor amatelW

ues

f.,-;m1,124"»17

200, r
¦•••¦••¦¦¦•

Tirrega catan indignata
suspensió arbitraria del fes
a

per la
tival pro-presos

que havia de

teni...t

Uoc divendres.
•

Que
el

• •

esperaven amb tnolta

noatre

de parlar

amic Aiguader que bavfa
en la festa.
•

•

•

Que el Sabadell

es

campionat vinent,

amb

presentara, el
forSa

rnodificat
•

Que la

:tova

vol reatablir en
dintre el cercle.

•

•

•

palamosins, aznb radqui

ele

sició d'En Goiri estan rnés contenta
que una criatura amb un caratnel...
•

*

Que ja és defiinitiu que Zarrauz,
Flix, ha signat per rEuropa. Ju
tari en el 'loe d'Altés.
•

no

amb la cur
lloc al camp
té a vetare,

tenen res a veure

tingué
aquell cexcle. Qui hi

>y de braus que

•

el

estat

•

•

Catalunya Nova,

de Reus,

honorat amb la confiança

Lliga Amateur encarregant-li
zorganització del Campionat de l'es
mentada Lliga en la "provincia" de
Tarragona.
•

Que creiem

•

•

i esperen que

es

fa

creditors d'aquesta confiansia ja
tenen donades praves en aquest
sentir.
:en

que

•

•

•

Que el Reus Esportiu escriu in
vitacions en castelli i catali. Que no
pot ésser tot en catali?
•

•

•

Que de l'arrendament del filmó:
Estadi de Reus per a Emite, Gleich,
Tir de colom i curses de braus
n'han fet grana millores que no

se
es

vetterl.
•

•

•

Que veurfern ansb gust que el
C N. Reus (conegut per "ploma")
organitsés els campionats locals de
natació i no ea mantingués inactiu
zara

aía.
• •

Que

•

sk

partit Reus Esportiu-Tar
un axit,
ja que és en homenatge 1 henefici
deis jugadori del primar equip del
el

!agosta F. C. promet éste:

Rens.
*

•

s

Que reiluip careció de Catalunya
amateur, U. E. Figueres, la propera
temporada sera defensat pela juga
dora mateixas que aguce any tan
brillantraent han posat els colora

fignerencs.

1-

.

,

—

so

• •

Qua "aegoitil 5embla, re-01p figue
comptarl amb valucazos au
Iplents que, en caz de convenir, he
-reno

fosan tan 'sé

ele titulara.

cm

I e

Que al el Palarn6s no s'hi oposa
arob el formidable equip de profes
cionals que posseeix, l'equip figue
renc tornara a conquerir el tito] de

campi6 provincial.
•

Que els figuerencs quedaren amb
pana de

un

boca oberta

en

veure

que els de Tarrega vo/íen jugar un
partit a l'Estadi amb el seu equip.
e

Que

es

segons sembla la Secció At

lética de la U. E. de Figueres va
per molt bou camí i que -rocí a molt

tindrem alguna

poo

asos,

grades

a

Pellicer.
s

*

Que acjuests atletes tenen ganes
de fer la seva presentació al públic
figuerenc per tal que vegi els sena
progressoa. Assegurem un veritable
értit.
•

*

•

.1 Que el Torneig

de Primavera s'es
ta acabant i encara no ha sortit cap
equip destacat deis que hi prenen
pan i ignorem qui sera el guanya
dor.
*

Que tarunateix
figuerenc

reserva

la

formidable del

Vilafránca, que domine, gairebé
tot el tempS.

L'arbitre es comporta excel
lentment, i no hi bague inci
dents de cap mena.
Búscal.
A SABADELL

El Sabadell veng el MartIneno
per als gola a un
Cap el'aquests dos equips no
es
preeenta complet, perb el
un

onze, la

característica principal nata qual
fou l'entusiasme i la neellitat,
aqui radica la causa principal

gran victbria

sabade

l'enea.
Ele elements que •integrazell
la davantera del Sabadell de
mostraren que a foro de molt

Deis jugador que ahir prová
el cercle local, un destaca en
gran manera, 1 aquest fou l'in
terior esquerre, Garrete, en el

qual creiem veure un jugador
d'excellents !pernees perfora
dores.
Ehl fou, sense dubte, el que
forja el triamf sabadellenc, en
marcar en poca estona tres gols
esplendids a la primera part. El
seguiren en ordre de mérit Sa
languerá, Mata 1 Julia.
El Mediano tingué un mal
tija, ja que amb tot i no pre
sentár recital) complet no era
d'esperar que perdés de la for
ma que ho féu. Cases' i Serrano
foren els mlors.
Ele equips es presentaren
aixf:
SABADELL.—Cirera, Rúbies,
Maranges, Salanguera. Julia,
Codina, Mata, Coetales, Montas,
Garrete i Sala.

MARTINENC.—Pasqual,

Ser

Rius, Altée, Benedicto,
Climent, Cases, Taran, Xoni
joan, Piara 1 Creixelle.
Ja ée .veié de seguida que el
Sabadell tenia ganes de bregar
de aalent, 1 no es limita a cór
rer, sinó que sabe aprontar el
seu

dorainl;

Inaugura

el marcador Garre

te, 1 ala pocs moments el ma
telx jugador entreve el segon.
Cases aconsegua l'alele gol
del Martinenc, cense que el
portar del Sabadell fas absoin
tament res.
Garrete Marca él teacee, 1
Mata el quart per al Sabadell.
rl'ot aixb al primer temps
Despees e joc perdé tot In
terés, i el Sabadell encara en
tra des ols més, deguts a Cos
tales Â Sala, respeotivament.
L'arbitre, senyoa Mariné, u
tigu0 ale erta t.

•

hom espera que el
a la fi Bonita amb

seva.

J. D. Fila, O

A FLIX
F. C.
.

Rludóms,

2

Divendres pasSat, dia 25, es
desplaeá un equIp mixt de la
J, D. 4e FUX a Riudonas, on va
combatre contra el primer
equip, ja que era festa mejor.
El GOStre equip va perdre per
dos

gola

a

C. E. Europa (reserva),
OLOR' F. C., 2
El dia 20 tingué lloc aquest
encontre, que era esperat, amb
torea interés per l'afició oloti
na, degut a la válua del con
trincant, el qual ens obsequia
ami) un joc rápid, encara que
no gaire práctic davant de por
ta, puix el primer temps pot
dir-se que sempre portaven la
iniciativa del joc, no podent fer
fOlot altra cosa que defensar
se de les escomeses que de pri
mer antuvi semblaven perillo
ses.

A la segona part el joc fou
més anivellat: fou jugada amb
un tren force rapid per tots dos
equipe, la qual cosa féu inter
venir repetides vegades els por
tera.
Els equipe foren castigats
amb un penalty per bando!, des
aprofitant l'Olot l'ocasi6 per, a
anivellar el tanteig.
L'rbitratge, a cárrec del loe
cal Aulina, Irregular,
Ola /7

Apolo F.

cap.

malgrat

C. de

Badalona, 3

Olot F. C., 1

se

tes.

S

•

com

rano,

•

Que ven dignes de lloança eh s di
ferents salvaments portats a cap per
diferents socia deis Ploma que han
aalvat alguna negats a les platges do
Salon.
•

aguanta

reanadevinen,
per, cert que n'encartaren mol

la

le

pogué l'empenta

xutaralgunes

.N.•ycs?

Que

•junt.

de la

•

Que els di:cetina del Reus Espor
2z

puix que ju
gá u npartit magnific.
Es distingiren tots en con

Sabadell arrenglerá

•

o

ria del concurs.
Fou merescuda,

• *

Que amb Madriles, Colomer, Goi
ri i Rosalenc, l'equip del Palamós
sernbla capaç de sortir-se'n bé fins
amb el mateix campi6.

A OLOT

El. allafranoa Aconseguí diu
raenge passat la primera victb

El Gimnastas

•

Junta del Sabadell
abaolut la disciplina

•

Que

nANCA
Glanneeleiced: Tirrigona,
ir, o, If!ta'_.rdo.a, 3
A VIL

El dia excessivament calaras
motiva que eta jugadores no po,
guessin posar resforg necessa
ri per fer una bella partida, la
qual es descabdella dintre una
enonotonia i pesadesa
preepia
del temps, i deixa l'afició ande
les ganes de gaudir del joo que
ens tenia acostumat en les al
tres dues visites que ens fu
l'equip badaloní.
Aquests portaren, perb, mi
llor conjunt, la qual cosa ola
valgué el tanteig al seu fa
favor.
En l'Olot es deis& sentir la
manca d'algun titular.
Els seus componente no tro
baren la cohesió necessaria,
influint-hi, seas 'elubte, les
constants provee que es fan
per a la composició definitiva
de l'equip.
Tarnbé en aquest partit fou
fallat un penalty amb qué fo
ren castigats ele de
l'Apolo, í
es comerla a remarcar la
man
ca d'encert en una guante par
tits consecutius dele que pro
vea de tirar aquella folta.
De l'arbitratge
en
tingué
cura
el local pagés, que se'n
sortf força bé.
Del partit pro presos cele
brat al camp de l'Olot, ha que
dat un líquid de 381'15 pesse
tes, que han passat a engrulxir
la subicalpció oberta per aquest
-

perlódic.

Molts deis nostres correspon
isals forans es queixen perqua
no publiquen
les informacions
envien.
Eta recordem
que ens
no podem
una vegada més que
respondre de la publicació de
cap original que no sigui a la
nostra
ti 13,

Manresa,

següents

les

normes:

Primera. Escriure curt, es
talviont sobretot eU adjectius.

Segona.

les

Dir

coses

amb

ordre. Primer ?'una i després
l'altra.
Tercera. Escriure ciar —de
i a una
lletra i de reclaceió
sola cara del paper.
També ons permotem de reco
manar-los que procurin escriure
en catald correcto. Es una obli
gació moral quanl'escrit
des
tinat a la pub/izad/5e
—

dina; i
Pallares, Condet,
Llorene, Mir,
Agustí, Sabater, :roe
Via, Soler,
Arvanat.
res i

TARRAGONA
Granollere, 1
diven
.Aquest partit e juga criteri

Glmnástic,

paseat, i contra el fácil
en una
general que creia Granollers,
el
de
edels
victória
Presentar
Gimnastic, malgrat
equip eeguerrat,
un
amb

mereseudament

s'emporta

la

victória.

Gin-intui
A la primera par.t el
valer
1 s'a
va
do dominá com
tres
l'altea
darrera
punta un
gola, per mitjá d'Alvarez, Pi
nyol i Tarragon. El •Granollers
marcá el primer 1 únic gol per
obra de Garí.
be el
A la segona part, si
mée
tasca
una
Gimnástio féu
aviat defensiva, bou reeixida del
tot, 1, encara, de penalty, mar
ca el quart gol per abra de Lan

transformar un penalty.
Granollers
no se'l velé per,
El
bulbo. Del Gimnastic sobre
da

en

sortiren Pinyol, Barbará 1 Weri
ceslao, si bé tots es-contporati

admirablernent:

ren

Se

salvaren del desastre el
centre 1 a (latones el de
fensa Mir; el porter ens sem
bla que algun gol el podía molt
ben evitar.
Malgrat el gros resultat ob
rez.
tIngut, el Manreva no féu cap
Granollerse Gallofeé, López,
menys.
gran partida ni molt
•/vIiralles, Marte Navarro, Ortu
Amb tot 1 jugar acuse contrin
fice Arribas. •Saura. Garí, Lledó
caut la aova
actuada peca
duna glasee. extraordinaria. El
porter, defenses 1 mig compli
TARRAGONA
ren, per?) els davanters juga
categoila
(I
j'II]
de
la
ren rnolt malament
teL 1
ele
Lliga
..-Jur)
gola
obtinguts;
el
at.
N'un
tulament
gran ancert de Serra en el xut
C. D. America,
féu que el Manresa obtingués
C. D. Aqramunt, 2
un resultat tan contundent.
Al camp del Ginmástic slia
Pel comeneament no es po
jugat
aqUesta final, que ha re
dia esperar el resultat. El VI
sultat
forea interessant, puix
lafranca ho feia malament, pe
que l'escore no reflecteix pas el
lea els davanters del
Manresa
partit, ja quo si be l'Americá
nc ho feien menys. Dos, penals
ha demostrat pos.seir una més
contra el vilafranca Tort els
gran técnica, l'entusiasme deis
convertí en gola. Codina marca
d'Agramunt ha estat gran, 1
el tercer i Balaguer el quart,
d'haver sabut aprofitar-se de
i aixl acaba ia primera part,
A la segona part Serra es des
dos penaltysi el resultat bauria
estat mé.s igualat.
tecle xutant 1 aconseguí quatre
La primera part doná avan
gola, un d'ells molt ben fet,
Arbitrá el col•egiat Gispert, -tatge a l'Americá per 3 a h A
torea malarnent per cert. Els -la segena part duplica el re
equipe eran: pg1 Manresa, Ga
eultat.
Els gola foren marcatá per
part de l'Americá, per Manuel

mig

MANRESA
8

-

Vilafranca,

O

RIERA

Passelg de Gratcla, 100
COBERT RECLAM A 5 PTES.
Menú setznanal:
-

•

Avul, dilluns,
portits raes Riere
nao a la Pescadora
Toro a la cats:ana.

Ous

Dimarts,
de pilota
BulIlt casole
a la Bella
molinera

Escudella

Lluç

(3), Santiago (1), Portugués
(1 i Jiménez (1)',
Ele gols de lategramubt elš
marca bonet.
De l'Americá, bis del centre
de l'atac han palesat sser els
millors.
Pel que fa als: Ileidatans, el
poner i el mig centre.
L'arbitratge ha anat a cárrec

Entrecotte amb

kvar

PASSEIG DE SANTJOAN 17
BARCELONA

Ze

la

carta
Preue

lee provincles
de Girona

1

FLOTATS

JOAN
Tamarit, 95

i 97

TI. 31509
BARCELONA
-

BOXA.

—

Dilluns:

Hotel
per Pola

MI
`1111

Iffia

•

MI

Mis

la

wal

se.

BOXA: Dijeus. Cerollas, r1ix i Ros.
ARENES.

CONSTRUCCIÓNES

Coticen Moore.

per

II:

Dijous:

Ism•

Ala s

El séptimo cielo

econernies

yen
lee famosas
"WALSHEIM" de Baviera.

Verdaguer
Brook.
per Lois Wilson i Clive
Dijous:

VeLdaguer

•

Paramount
Clara Bow
Richard Arlen
Charles Roger s.

Fox

Preckler

Janet Gayror Charles Fartell.

Un¦versitat .14. BARCELONA

El príncipe estudiante

PREMIER
Rond?

-

-

Quimera del

Metro

per

Negri i james Hall.

Ráfagas parisinas

zimowa.

Oh, marquesa!

••••10:.

Impe-rial

Paramount

per Rodulf Valentino i Alla Na

Ramon Novarro i Eleanor
Boardman.

oro

Artistes Associats
per Charles Chaplin.

•
••

,
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"la rambla de
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E
subsc
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••
•

Dilluns:

A PA LABIOS
Divendres es jugá al camp
local un interessant partit en
tre l'almilla.
Acaba arel) u ernpat a zero.
Per l'entusiasme que desple
faren els petits coatendents,
ens óferiren una lluita emocio
nant,
qual tingué la irtut
d'erigaescar el nombras públic
que hi assistí.

Girones-Poutrain

setmana...

Catalunya

).

participants

<eRENES: Dijous,

Dona catalana:
eseriu en catalá;
educa els fills en catalá.

veure una

1~

,

(r

Slirs

Mataró, 7
C. E. Santpolenc, O (Reserva)
Dia 26. —En un partit des
igual L'Ateneu guanera el re
serva del C. E. Santpolenc per
l'esclatant resultat de 7 a O. Cal

A UMONINIBUS

a

Es

F. C. Ateneu de

per a fer triom
lar els sexis companys.

Concessionarl per
de Barcelona

F. C. Martinenc.
El local no jugá coral albas
vegades; les emocions d'aquests
dies anornials de fe.2.ta major.
devien tenir desooncertades les
facultats físiques deis juga
dors.
Amb tot, varen demostrar
nir Voluntat per prosseguir el
cerní victoriós que amb torea
fortuna han emprés.
La selecceó de la U. A.
estava composta per Eertran
(Grá.cia F. C.), Ribera (F. C.
Martinenc), Toni (C. E. Ear)pa), Cendra, Donate, Pérez
(U. A. d'Horta), Vallespir, aern•
panv (U. A. d'Horta), Plazuela
(C. E. Sabadell), Crespo (R. B
Sevilla), López (U. A. d'Horte
111
: pe
Marcaren els g
3)1
roca
C. E, Santpolenc,,
•ilá. (1), j per, a l'Hada, erespo (1).

Selecciona Capitolio

/1/1

el primer

gol, que fau per al C. E. Sent
polenc, semblava que portessia
una bona combinació, perb des
prés d'aquest gol no bou possi
ble veure cap jugada de cate
gorja com ens 4eneostrá el

Ferrando.

Aquesta

ABb.aC.

el

Marcaren els gols: Surroca
'(3), Roure (1 la^ Santpolenc,
i Pesalba (2), pel Martinenc,

DREU5 REDUIT5

Diumenge,

e

La U. A. d'alerta presenta una
selecció composta d'elements de
diferents, clubs, la qual sucum
bí per la diferencia de tres gols
davant l'ame que juga emita

to', Hauger, Bachs, Vilá, Güe
ra, Roure, afergés, Surroca, Tar

Dissabte.

semi

-

La Dama de las
Camelias

Arrobe de pele
Filets de...
Caesoulet eoutousatos

Esplandid

Borrell, Snaata
Carbol'
N<
adal
Penya Convenauts: Yen, Cal
tel, CC'S 1, Manbradet Xaubet'
Pepet 1 1
ola go1s Pel C.
Santpoleno, Serra (3), pera (3)
Carbonell (a), per la Penya
Convenieuts, Codina (2) 1 aoja
rent (2), Castella (2,
0„ E. Santpoleno U. A. d'Hasta

Orpí, Bartumeus, Penalba, Ruiz,
Marcellf, Guas..ch, Peralba, Pra

de pele especial Riere
Sarsuela de petx
Pota de zat a la Jardinera

gADID

Eas equipo. s'arrenglerarn
C. E. Santpolenc: Vila,
quet, Coll, Mana, Forte, be;

tusiasme fins al final de la par
C. E.
Santpelenc per les seves opor
tunadíssimes' arrencades,
que
posaven en conátant perill la
porta de Munoz.
El F. C. Martinene no s'en
tengué en xutar a porta; de no
ésser així, probablement no hau
ria estat el res4tat la diferén
cía de dos' gols.
A les cedros del Sényor Cas
tellá, que fu un arbitratge en
certadíssim, s'arrengleraren els
equips de la següent manera:
F. C. Martinew Munoz, Ponc

Sepa

Canelonts floseln1
Filete de Ilenguado Marouery
Pollastre a la Cocotte

.2

tida, la qual guanyá el

Divendres,

;

nada per l'Ajuntaraent.
Les. variacions que hora notava en els resultats en el
transcurs del partit nc deixaven
pre.
veure, quin seria el vencedor<
En acabar l'encontre, els lo
cale guanyaren per la mínima
diferénola d'un gol, peró sena
mereixien per ilur superioritat,

altea serie de famoses pellícules mudes!
veritables obres de meren sancionades per la crítina 1
aclamades per tats eta públics:
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En aquest partit de futbol 'es
disputa la copa Festa, Major,
1930, de l'Ajuntament.
Fou un partit bonic; els dos
contrincants jugaren amb en

rides 1

pen y%

.

Dia. 27,
Un parta, bonic
i
emecionant result áaquest,
le el
qual s disputava la copa

F. C. Mar

Serra,

7

Calella,
.(Infantils),

Unenc, 2

des i Genís:
C. E. Santpolenc:

Santpolenc,

Oonvenguts, de

(4)'.
-

entusiasme,

C. E.

Marcaren els puntsa pel a E.
Santpolenc, Guasch (7), Vives
(4). Roig, 2; 1 pel Penya Jazz,
Bonet (3), DIAz ,(5)] i Morral

jiII

alacarrons a la
Napolltan,
Calamare Portuguesa
Contra/1kt amb petates

seu

ao, Ballet, Morral.

podreu

escarzotee

defalliren, i a estoneslocals
baren a daminer, malgrat arri
can
els. cuntrares hi posaren lot

-

4

la

no

Jazz, de Mataró, 12

Santpolenc,

lo-

a un

Superoritat
deis forastera els

pat.El dia 25 es juga aquest
disputa
basket-ball.
Es
tit de
espléndides.i medalles re
ren set
galades per l'Ajuntament local.
fent
La Penya Jazz, que está
en el tor
actuació
una brillant
neig de la Copa Parlophon, ha
sucumbit per la mínima dife
rencia en un partit fonea anive
lo
llat davant deis equipiers
prome
dia
guate
cada
cals, els
entu
ten més grácies al 014
siasme.
tavell lee:Maja
Els equipsi
ale la següent manerai
C. E. Santpolenc: Boaet, Baea;
Guasch, Vives 1 Rolg.
Penya Jazz: Berga, Carajetee
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Dijous,

remarcar que Sol 1

llenita de festa mal«
Panya
Santpoleno, 13

C. E.

Deportivo

atea) grapet

ceee~eee¦eeeeeeeee„n,,eam.i.

MAR
A san. POL DE
C. E.

ace,hat

Aclaelta
l'anuneiat
l'Espanyol; de
el

gol.

te

Santesmases, Parten
Bonet, Lluellee i Farrela

d'Armengcl, regularment.

Trulta hortelana
Salmonete orilleis staonesi

estat ela

han

ver,

Dimecres,

clons en el
campionat d'en
guany. Dublem malt que aquest
equlp sigui el titular del Vila
franca, ja que en cap moment
'donaren la semejó d'hitelli
génela ni afecta:Rete

cal. Ha

Vallvé, Cen
C. D. América:
Pallas, Garcia,
Vilardell,
dra,
Santiago,
Martínez, llamen,
Jiménez.
a
Portugués
Manuel,
AgramUnt Villai,ta, Jo
C. D.
Codina, Soler, Adell; Mar

4

Ceerunya, 27,
s'ha jugat

partit entre
Barcelona, i

equips

Es

dres

se

La
tarda

güents:

n'emportá una magnífica Copa,
donatiu fiel senyor alcalde.
Des d'aquestes ratlles tinc ti
guet de felicitar a Tubau (el
corredor de primera categoria)
per posar-se en una carrera
que nórhés ea per a neófits
principiante. i destorbar tots
els

gol arao el
Depor,
ayo de la Corunya

s,

L'arbitratge a careo del 'se
nyer Armengol, regularment.
Els equips.s'arrengleraren:
Gimnástic: •Sanahuja, Wen
ceslao, Bordes, Burderes, Pi
nyol, afartorell, Barbará, Tarra
gona, Landa, Espanyol 1 Alva

RESTAURANT

(Pramoció categoria preferent)
El partit fou jugat al
camp
del Pujolet, i poca cosa podem
dir-ne. 1Tot el partit ea descab
dellá dintre una neta superio
ritat del Manresa, que marca
vult gol s com n'hauria pogut
marcar setze, ja que el desba
liestat equip que presenta el
Vilafranca no va pas estar a
l'alçaria de les anees actua

-

La de bicicletes la va gua
nyar un xicot de Mora d'Ebre
(ignoro el nom; a casa seva el
coneixerfn que com a premi se

11

Barcelona— ABANS DE
LES ONZE DEL MA.TI DEL
DILLUNS tot al més tard. Els
corresponsals ..han ..d'enviar,
dones, les ressenyes amb timbre
..d'urgencia o bé per recader.
Preguem també als corres
ponsals l'observança estricta de

de do

polsera:

impremta .—Barbar,

Tela,
nós, Martí II,
Balaguer i Co
Pequerul, Sara,
Pedro',
Vilafranca,
pel

•

A

minar tota la segona part.
Sebresorel per damuntle
tots Nebot.
A la porteaia juaava un Ser
vidor. de •ostés. per a mes se
n•es 'Serenet i Cia.".
El rnateix dia, a Flix, 'arnle
metal de les festes de barri, es
varen celebrar earreres a peu
i d bicicleta. La de peu la va
guanyar Jover. El varen obse
quiar amb un valuós rellotge de

corresponsala

Avía ah

I, Are
Delgado, Martí
Gamisane,

misans,

empatar

va

a un

de-tel comtuniteA

,
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Preus de subscripció:

anys.

Trimestre, 2'50;
any, 9

'soles-ira, ítV;
Pessetej
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