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Un (el transcendent
Ho ha istat, .amb 'enorme transcendOncia
por a la .Catalunya de 1930—que ha superal
la de 1917 i la de 1923, definitivament-- la•
reunió celebrada, en data recent,:a- Sent Se
nestiú. El que no havia estat poSsible ni en
1917 ni en 1919, nt en l'assemblea de. Par
'amentaris ni en. l'assemblea de Municipis,
estat possible avui, amb l'alt sentit ciu
`ada ti liberal d'aquests homes que es rema
ren a
DonOstia per tractar de la ilibertat
deis pobles. En aquesta hora greu els re
presentants de les democracies catalanes i
espanyoles, amb dramática cordialitat, han

interf

de Barcelona

.

No hem sabut res t.tés, dissortada
enea, de la informació ordenada arnb
motiu d'une gravíssims fets ocorreguts.
fa uns me:os, en una ciutat catala
fets dels quals bague de
nissima
protestar severarnent el nostre frater
nal collega desaparegut La Rambla.
No hem sabut, ni nosaltres ni l'opi
/nO catalana, res més. Tanmateix, les
conseqiiancies d'aquells fets f oren do
lorosíssimes: un home mort i un poble

revoltat.
Avui, després de MOitli TIICSOS, Tt'S
suciteno el record d'aquells fets, no
tan

que per preguntar aix6
i tan 16gic:

cosa

simple

?A quina conclusió

s'arribá després
de la informaci6 que les autoritats
competents ordenaren incoar?

Catalunya 1, especialment,

una

digna

elutat de Catalunya, voldrien saber-ho.

sabut ajuntar les mans en una encaixada
t'indicativa i ambiciosa
En aquest tnoment greu, definittivament greu, dos pobles han
volgut i han sabut oblidar tots els temors i toles les desconfianees
que el curs deis esdeveniments havien acunvulat —potser contra
la voluntat deis homes— en el camí d'Europa. Espanya, aquesta
Espanya europea que han creat, amb un esforç vital, la majoria
d'aquests homes que han anal a Sant Sebastia, ha acceptat i s'ha

compromes
1930.

a defensar, en un compromís solemne, la Catalunya de
Catalunya, aquesta Catalunya iliberal d'avui, aquesta Cata

lunya

Per

gran

a un

festival

pro-presos
La nostra iniciativa de celebrar a
Barcelona un grandibs festival pro
presos, digna demostració de l'efecte
que sent el poble, la Metrbpolis, pels
ha
seus persegults polítics i socials,
trobat--com saben els lectors— un
acollíment falaguer. Les nombroses
valuoses adhesions de qué donávem
compte en l'edici6 anterior han "aug
mentat encara en nombre i en .repre
sentació. Per aix6 considerem arribat
ja el rnoment de preparar l'acte, de
coordinar resforl de tots a fi d'en
llestir
del Festival.
Corivoquetn, avui, donas, els nos
tres colIegues—La Fabridgrt, -La Velo,
L'Esquella de la Torrat.va, La COM..
pana de Gracia, L'Opinió,Treball "Ac
ción", 1_,a Terra, "La Batalla" i tots
els altres--a la r'eurti6 que tindrá lloc
dijous. dia 28, a les deu del vespre,
a
la nostra redacció. La premsa té.
per éssIncia í per deure, l'honor de
la responsabilitat máxima en aquest
afer honrds. I a ella ens adreeAvem
preferentment 1 ene dirigim amb pre
ferencia ara, perqd &ella serk—ba
estat, és—la labor més dura.
al, per?), l'aportaci6 de tots. La col
laboració en iniciativas, en oferiments,
en
suggestions, de tots. Les entitats
i els hornea, dones, que ens han pro

que no ha frustrat una assemblea que era una revolució per
donar dos ministres a la .corona ni s'ha taucat, en una lamentable
regressió de la histaria, dintre la frontera limitada i hostil d'un
sovinisme absurd;" aquesta Catalunya liberal que ha planlejai fran
cament el seu problema, ha sabia, també, comprometre's, per l'Es
panya de 1930. Per una Espanya que, com ha dit Eduard Ortega
Gasset„' preferiria el dolor de veure Catalunya definitivament
allunyada a saber-la dolorosament.vexada dintre un Estat que no
l'hauria sabuda escollar ni entendre.

Un triomf catala? Un trionef .e.spanyol? No: un triomf de les
democrc'iCies europees. Un triomf del liberalisnte qu.e, a trav?s d'una
Espanya desolada i vasta i d'una Catalunya vexada i afanyosa, ha
estat sincer i prou intens per a encaixar cordialment, solemnentent,
en
un compronas de llibertat. Més que uns honres, els que han
panal a Sant Sebastia han estat uns pobles; Inés que teories po
litigues, han estat fets vius del correr, de dos pobles afanyosas de
redrepaments, de llibertat. Afanyosos d'una Europa que no hoviu
passat mai del Pireneu.
l. plet
es al. carrer. I caldra resoldre'l„
Carrasco, Atiguadersi Hacia Mallol. han obtingut per a id Ca
talunya liberal, denióertitica i republicana que nosaltres estimcm
tot alta que

es

mereixtia.
no

bastia.

ElS honres de LA RAMBLA DE CATALUNVA estem satisfets,
plenament satisfets ti orgullosos del resultat de la gestió _portada a
cap pels 'representants d'Acció Cata lana, Acció RepublIcana i •Amies
d'En

M9cia..

Liegiu

desig,

farem segurament una cosa
de Barcelona, de Catalunya
deis persegulta, cap solidaritat ansli
quals no serk «cenia*.

,

'fe! viu, aquesta petita guspira que ha
pertat l'a..ganclament deis nostres esportius hau,ria eítat endebades.

o
e
e

,-/r<

1
1

1

No és hora de cantar victária. Estem

totjust

.

esportiu.lš

esportius catalans— els ciutadans espor
tius
donen activalment exemple a molts altres
cstantelis pairals. I rnolt especialment a aquells
altres estaments de ciuta.dans "selectes" que
eso.cardaven de cua d'un despectivament

'J

Per. quarta

•

L'esdevenidor, pera, es presenta
a mi(/
optionista, malgrat que hi hagin encara reyidors
de Barceióna que neguin el fet

4,11

—

vegada,
Senyor pre

—

esportiu.
L'esport

Cáralunya és avui

a

un

sident de

factor impor

joventut esportiva joventut
Jantissim de la cva
!qui havia cITe
mateixee
cosa—
ha
esclevingut
és
una
esport
dtir-hol ---la més ferma esperança d'aquells als quals preocupa el
vitalitat. I la

l'Audiéneia:

•

—

vi

Jaume Comte ha afirmat
públicament
des de les
columnes
mateixes
nostres
—

•

esperançador l'esforç,. el .desig de superar-se, deis
esportius <de Catalunya, que d'un quant temps ença, especialment des
de la caiguda del govern Primo de Rivera, donen els esporttius de
Catalunya. Espiritualrnent, culturalment, ere esporttiu,s catalans
embranticla vigorosa—en el lloc
s'han situat d'una embranzida
que els .pertocava. Aquest segutit de conferOncies i altres Inanifesta

tada

a

la Presó de

,ione culturals que les socidats esportives de la nostra terra orga
'1' amb una febre admirable i Un entusiasme encoratjador, n'és
prova 'Inés palesa. Azud, esportiu és JA sinanim de dedada, més
encara, de ciutada conscient deis seus drets escarnits, amant de
les seves llibertat.s perdudes i ferm puntal de la pcitria nova que
'

Barce

lona havia formulat dues
greus denúncies sobre els
tractaments a qué fou sot
més pel director de l'esta

s'estit bastint.

ningú —les

nos/res societats
cspOrticts en general no es preocupen tan solament d'alió que
.algunes intetliOncies selectes quatificaven de conreu de la força
bruta amb menyspreu de la intelligIncia. Anta, ésser esportiU vol
dir queleom més que ésser ficionat a un esport determinat; avui,
esser esportiu eignifica ésser un cintada al qua/ abelleix de fertse un
heme, un home complet, un !torne físicant-ent fort i intellectucilment
preparat per a les !bates de la vida.
Avui—ja

no

és

un

secret- per

o.

—

---

•

bliment i pels funcionaris
Tri-,
a les SeVeS ordres. El
bunal de l'Audilncia, se
gons

cárrec

l'interes.sat,

es

féu

(?) de les

seves

de

nuncies.
Fins ara,
ha
nima

peró (i fi Prop

JauturCottite

de Os

obtingut

la tués mí

satisfaczió. .!.No es
podria ,conéixer, _í.seityror
President de l'Audiéncia,
el CRIS que seguiren:aques
tes denúncies i les..conclu
,

arribá? Car,

sions a ,qué s
hem .dé:Creure que-la Jus
ticia está molt per damunt
d'un director de presons

No ha estat fallat ni

altre

un

ano

l'esportitt

—

en

general

—

ja

company,

penó

no

pogué

Catalunya•triomfat d'una

guanyqt, dones, alguna cosa,
No és vio ens fem exagerade&-illitSions idué crehueen que tots
els esportius d'ama día ja són d'aduesta mena. Si ens ho creguéssini
no hauriern (lit, en contenear aquestsdontentaris, que.. totjust estent
a onig eant.í, que encara hi I:,o feina a fr. La feílla feta, per?, ens
autoritza a creare que antb una mica de. persisancia, de bona
volyntat, no Item de trigar
veure aeonseguida una perfecció
gairebé general
,.

pcitHatica que- les

La ~ponla cultural i

nostres Societats
les, de les com. arques,
realitzen, inspirades en el desig d'entioblir l'esport fins alla 013
sigui possible. mereix una mica d'aten- ció Pet- pan t dels hornes que
representen Pl raper d'endegadors del poble. Fa una temporada que
ossisteiie u més conferIncies,que freqüenta més bibliateques, que
adquireix més llibres i ilegeiz més periadics un soci qualsevol d'una
societat esportiva que molts socia de males altres societats la fina
principal i gairebé única de les gorals -és conrear la cultura
intellectual deis seus socia.

esPortives, especialment, remareablement,,

.

L'esport és, en definitiva, la. fornal en es forgen els hornes
de dona. Avui d'aixa gairebé ja ningú no en dubta. Llevat d'algun
ciurael(?, encara que sigui regidor de la otiutat de Barcelona.

manera

Artigues,

del C. N. Atletic ha estat la

figura

eampio

llogarets—de

EL BUN HUMOR DELS
NOUS FEDERATIUS
L nitre día En Costa i En Vila van
a En Plantada que reunir-se sense
fumar un cigar i sense un bon café
al davant era molt sospitós, i En

dir

Plantada

oferir-se

va

a

gars si En Vila pagaya

pagar els ci
el café i En

Costa les copes.
Dit i fet.
4 la primera reunió el senyor Plan
tada va comPareixer amb una capsa
.de cigars havans sota el brac i la posá,
tot satisfet, damunt la taula.
—Ja he complert la paraula. Ara
que vingui el café i les copes.
En Vira va treure's un paquetet mi
núscul i el posa, :combé, damunt la
!aula.
—Aci tenis. el café.
(Hi havra quatre gran: de caté, un
per cadascun deis federatius que es
—Homet—va dio. En Plantada—.
Arzc) no és gaire serids! I les copes"
En Costa, amb malta ganseria, es
fica la mcl a /a but.raea i diu:
—Ací van les copes.
(Un quatre de copes com una casa.)
El senyor Plantada, d'aquella feta,
ja no esta per bromes.
Els cigars, Pera, sels van fuman/.

eulminant

partas

de

futhjl

éllaluir

a

CataInnya

it

MOTIUS DE L'ESPANYOL:
ens referint ras als motius
que
té l'Espanyol per a vendre's En Za
mora. Volem div els motius que tenen
alguns deis seas jugadors, motius que,
naturalment, no tenen altre abast que
el purantent íntint.
A En Zamora
diuen ras". En
Tena, el "duque" i a En Portes, ra
yar".
L'únic que s'enfada és En Portes,
perqué din que l'ésser 'un honre mo
rigerat no és censurable.

•••¦••¦••«,....«,.....e",,,wwwwwwweatrowasman :per usra~marram.

No

i

altres ac
tes: a
etc. Flom
en
prepara i en celebra actualnient
dotzenes i dotzenes, a tetes les lo
o

ee j

"

Els

assis

a

absoluta en els
Sant Sebastía

llagué també ahir
Vilanova, a Valls,

calitats—rapitals

NO

•

Ultra els de Barcelona i de ;Ma

els pobles

—

•

,

Aquest darrer va arribar a darrera
hora; acabava de. prendre pare en
un altre míting a Mataró.
hi

Lleialment i amb tota noblesa ad
e I s
interessats e n
tor
temps antics—no n'hi ha cap
nar als
que torna part de l'actual Cometí
que si persisteixen amb Ilur actitud,
LA RAMBLA DE CATALUNYA
els combatra amb el ntateix entusi
°40.
i
igual valentict que ha com
Eraclio.
batid a don
veran;

és aquel/ home bruse que
esportives; l'esportiu que
esportiu, perfecte. Ja hern

r. AYMAMI BAUDINA.

nats de natízhcia$ celebra&

a

taró,

quiaveliques per fer imperar novament
els procediments "a la antigua usan
za" que després d'una Iluita de tres
anys s'havia aconseguit foragitar d'a
quella casa.

no

nonas pensa en its cosrs estrictament
encara hi -pensa, ja no és. considerat un

L'ACTUALITAT ESPORTIVA

l'acte pesqué era fora); tarn
bé parlaren els advocats Eladi Gar
dó, Jean Casanoves i Abel Velilla.

tir

ADVERT1.11ET LLEIAL
Ens dinen que la Federació de Fut
bol ha comenot les maniobres ma

reuniere.)

tenle Boa, al tea

obús. El local sobreeixia. Unk
multitud fervorosa, entusiasta, s'ata
pela per tots els recons i s'aplegava
en part al defora. Era el millor
ar
gument: l'adhesió palesa de la mul
titud als seus homes, l'homenatge del
poble als caiguts.
Sota la presidáncia de Felíp Alaiz,
parlaren, per la Confederació Nado
nal del Treball, Asín i Llibertat
Ródenas (havia de parlar també LIJI

.1110'

—

que durant la seva es

—

sol "cas" deis presos

un grandlás mítiog
amnistia, organitzat pels sindi

pro
cato

AL F. C. BARCELONA
El F. C. Barcelona ha lliurat un
telegrama al cap del govern espanyol,
demanant—en nom de io.000 socis
que restableixi l'imperi de la justicia
al Centre de DePendents.
No cal di,- com és de gran la nos
tra satisfacció
en constatar
que el:
aires d'esport i ciutadania han arribat
al club campió de Catalunya. Felici
ten& la
Directiva blau-grana i espe
cialment el seis president senyor Gas
Par Rosés.
!I pensar si que en: va costar l'any
passat perqué /a Directiva barcelonis
ta se sumés a
la campanya pro am
ploació amnistia!

Realment és

Per l'amnistia
Ahfr al usad
1;s del Dos;

ESPORT I CIUTADANIA

denla del nostre poble.-

menats socials.

,

to,

74

a

—

i propagueu

I: Ä. RAMBLA DE CATALUNYA

.1 ciutadania
.

qualsevol...

adhesib, sdn convocadas també
semblea. Tots plegats, amb el millor

11 a iej

Si'la4erra és xorca, sobren adobs i cope d'aixafruitara. Si- l'esport no
da. Agite. sta' terra

no

fer bé els partits republieans calolanisles (le
sifinar
un pacte la finalitat cóncreta del qual no era proa c,.'arament. ex
pressada. Han fet bé d'acudir i d'actuar a la reunió de San I Se
Varen

tul s llur ajut entusiástic, que ens han
donat penyora de civísme amb
lltu

digna

ee

•

—

per altra

ESPORT

C1UTADANIA

tots

J'Espanya.

Catalunya

nostra secunda amb ca
i secundará mes encara, aques
ta abironcla nova de la campanya
incansable. Tots, ToTs, exigim i
ex'gi7em amb dignitat la Ilibertat re
paradora deis perseguits, l'aninistia
imprescindible com a penyora de la
treva momentánia.

lor,

;41
A

Les injustícies que exposen els ad
que coneix tothem. faran
inevitab'e, tard o d'hora, una repa
ració de justicia. Que no trigui,

Els madrilenys

vocats, lcs

el

govern

(lamer nacional
(loe

a

JIADRID S'EA'GRES

QUE.V
no

en

temen

Prou

l'adquisició d'En Zamora, que
fins ja diuen qiit tindran E1k Fadron.
Així, almenys, ho ha dit un collega
amb

atorgar-l'a-bi:

de la "villa y corle
Si aixa, es confirtnés—que no ho
creiens—i es confirntés," també, la fu
gida d'En Ventoldra cap o América,
.

no

cessa.

El puble,

cm;eix hé aquestes injustícies,
quc cone:x els bornes que les han so
fer.c, sentirá una•fiblada cada minut
que tzrdará a assolir-'a. I cal no
prod.gar la Ilavor de rodi, prójiga
en collites
roges.

Des

partits de oategoria

LS

van

jugar,

ahir,

a

ELS PARTITS DE FUTBOL ESTIUENCS
la nostra ciutat. L'un, a Sant Martí a honor, del jugador Fandos; l'altre,
mena de finitas en época canicularren
les característiques d'aquesta

a

Sana,

com

a

entrenament. L'un i

l'ajtre tingue

seria qiiestió de comencar a pensar
cap a on aniran els Tenes, i En Soler,
i 2s Basch... 1 l'Espanyol.

.

•
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Zasaas

Campionats peninsulars

Els

ATLETISME
EL PROGRAMA DE PREPARACIO OL1M
PICA DE LA R. C. E. A., PRESENTAT PER
Per la Reial Confederadó Espa
nyola d'Atletisme ens ha eStat en
viat, aprovat, el programa de pre
parara?, pre-olímpica, confeccionat
per l'entrenador nacional,
senyor
Lltels Meléndez.
La seva extraordinaria extensió
ens priva de poder-lo publicar, earn
haursa estat el nostre desig. Peró
eran sarui que inclou cases alteres
santa, en par:arem un xic, esmen
una

de l'entrenador, en ia eral
recalca la importancia cabrial dé l'at
letisme com a miaja d'estfortiment de
Ja joventut, i explica la forma que
ell, l'entrenador, considera més ade.
girada 1 eficaç per a treure'n, de
la preparacía projectada, els má
xime beneficie moral i físics.
En el programa de referéncia, im
portantissim f molt complet, hl cons
ten una gran quasititat d'organitza
dona ade tata mena, entre les guata
no manquen els campionats
pen
insular de "cross", atletisrne, "ara
rathon", manta, i la telebració per
primera vacada d'un <ondas de

"decathlon'a Hi figuren, igualment,
gran
nino pes

quantitat, concursos
a junior* i escalara

feme
i di

lere.nts intents de récard; carreras i
reunan» internacional* a l'aire lliure
i sobre piste* cobertes; desplace.
mente d'atletas espanyols a les pro
vea més importants
de l'estranger;
projecció de pellícules, celebrado de
conferéneies de técnica atlética, vi
saa d'atletas estrangers, etc., etc.
laactivitat de !'entrenador nacio
nal, amb la cooperació d'altres en
trenadors mis:Mara pendents de no
menament, s'estén per arreu de la
Península, arnb visites periadiques
a aquellas ciutats on l'atletisme es
practica arnb tnés o mensa intensa
tat.

Per

a

cada

de les

tina

diverges

especialitats atlétiques, l'entrenador
compta amb un programa de prepa
ració progressiva, que precedira,
con)
és natural, tota competició
oficial.
Entre les organitzaciona de tisú
importancia que té en projecte la
acial Confederació Espanyola d'At
Ietisme i que formen part del pro
grama que comentem, cal fer es.
ment de les segúents:
1930.

Setembre,

28: Reunió
r.acional per intents de récords.
Se1embre, 31 O 28: Carrera nacio
nal daina hora, a l'Ettadi de la nos
tra ciutat, intent de récord i pre
parada, per a la "Marathon". En
una
de les dues dates esrnentades,
prova nacional de znarsca atlética,
intent de récord.
Octubre, 5: Desplaçament a Pa
rís, per a prendre part en una reunió
d'atletisme internacional en les se
rieras provee: too, aoo, 400 i 1.500
naetrea i
metres obstacles.
Octubre, :8 i ta: Campionats
d'Espanya del "Decatalon".
Desembre, 28: Campionat d'Espa
nya de "Marathon" i prova nado
nal de marxa sobre la mateixa dis
tancia de la carrera anterior (42 qua
lametres i zoo rnetres).
i931. Ganar, 25: Campionats regio.
nals de "croes".
Febrer, 8; Campionat d'Espanya
21

Saragossa

Mara

Match

Italia-Espanya

Campionat

d'Espanya

Marea,

a Barcelona, sobre
so
19: Campionats regionals
dat:etisme per a "juraras".
Abril, 26: Campionais regional%

de

Abril,

Maig,

o

quilómetres.

3:

d'atletisme

Campionats d'Espanya
universitaris,

a

Barce

lona.

Maig,

Campionats d'Espanya
d'atletisme per a "juniors" en una
regió a designar.
Juny, 7 1 14: Campionats regio
so:

d'atletisme.
Juny, 28: Match internacional
d'atletisme a Barcelona, entre les
seleccions italiana i espanyola.
Juliol, 3 i 4: Participació en ele
campionats d'atietisme d'Angla
nal&

terra.

Julio!, IV Match d'atletisme Bél
gica-Espanya a Tolosa.
Juliol, 25 i 26: Campionats d'Es
panya d'atletisme

a

Barcelona.

Agost, 16: Campionats d'Espanya
d'atletisme

Agost,

23:

f en: enins.

Camplonate d'Espanya

d'atletisme femenins.
Altres dates del mateix mes es
deixen per a nn match d'atletistne
entre Espanya i Portugal i parti
cipació en provee estrangeres.
Setembre, 73: Reunió internacio
nal femenina, amb participació d'at
letes d'Anglaterra, Italia, Franca 3

Alemanya.
Octubre: 4: Participació en una
reunió a celebrar a París.
Desembre, za: Reunió a Barce
lona, sobre pista coberta, femenina
í masculina.
1932. Genes, 3 o lo: Carnpionats
d'Espanya de "cross".
Gener, 17 o 24: Match internacio
nal de "cross" Espanya-Italia en
aquesta darrera
Febrer, 14: Prova internacional de
manta sobre 40 quilbmetres, carre
tera, a Barcelona.
Encara que nosaltres hem Jet es.
ment de les provee mas impor
tante, cal anotar que, des de la pri
mera activitat, no hi ha durnenge
o
fasta que no sigui aprofitada, ja
sigui per a reunions d'entrenaments
o
competicions oficials.
Repetirn que el programa de pre
paració olímpica és una cosa &aras
eis 1 digna de respectar-se.
L'entrenador nacional ha cemplert
en
la primera part, o sigui en la
redacció del programa, que caldra,

s'han

abano de comprar

Pa
L'excursió d'ahir
larnós.
Un altre éxit
a

--

d'organazació
Si no fos que 'a temporada per a
realitzar viatges d'espiai amb vaixell
está pa molt avançada, ene perme
triem ?e recomanar a "Viatges Blaus"
que en 'loe d'una nau en noliegi dues
puix que el púbrc cada dia
o
tres
més nonsbrós és la millor propaganda,
que aguaste viatges es van
portant a cap creix l'entusiasme, i per
ailant a quantitat dels concurrente.

a

a

mesura

El que ahir realitza la magnífica
motonau "Infante Don Jaime" por
tava vuit-cents vint-i-cinc passatgers, i
podem assegurar que tots ella queda
ren encisats de la meravellosa excur
sió. Mai no parirá. dir-se amb més
propietat que la mar estava com una
"bassa d'oli".
Amb els excursionistas hi anava el
chor Escota Choral de Terrassa, el
(dual en arribar a Palamós visita l'A
iuntament i canta davant la Casa Con
slstorial "El cant de la Senyera",
"L'harca Riera" i "Sota de l'om".
L'arribada a la talla ciutat de la
rosta Brava fou quelcom amara-nata
l'entusiasme que al mol' :agra
er
retre home
va. Mig Palamós acudí a
riatge als seus visitaras, i en atracar
el vaixell aplaudí sorollosament. La
majar part aels .passatgers, després de
trasIladaren
recórrer la vila,
es
a les platres vainas, especialment a la
incomparable Fosca, on sembla que
naturalesa hí ha abocat tata la seva
gama de color per tal de fer d'aquell
recé una de les platges més admiradas
de la nostra costa.
A dos quarts de set de la tarda ini
cia la sortida cap a Barcelona el va:mil noliejat per "Viatges Blaus".
.

esp:éndida i esmerça un temps
digne del millor doga
Sapés, del Sabadell, vencé molt
rera

facilmant

lona, format per Sabata, Palatxí, Pe
rcal i Brull, en ro ni. 43 s. 3-5.
2.-Equip del Esportiu Fortuna, ea

en

7

ta

en

13

14

t

en

m.

ro

m.

e.

Fortuna,

N.

Fargé, C. N.

Fortuna.

200
matra$ braga de pit
Campió: Ramon Sapés, C. N. Sa
badell, en 3 m. 8 a.
2.
Sierra, C. N. Atlétic, 3 111. 20 s.
3. M. Pastor, Fotuna, 3 m. 35 s.
F. Pastor, Fortuna, 3 ni. 42 5.
4.
5. Arambum, Fortuna.

metres

llame femenf

esta

Campiona: Senyoreta Maria Llui
Vigo, C. N. 13., x m. 27 s.
2.
Senyoreta Ganzalvo, Fortuna,
m. 46 e.
3. Senyoreta Wilner, fortuna.
Salte de trampolí
Campió: Artal, del C. N. B.
2.
Montanci, Fortuna.
3.
Iriarte, Fortuna.
4. Alonso, Fortuna.
5. Cano, Fortuna.
SEGONA JORNADA
Ele resultats varan éssera

sa

espectadora
jornada,

l'hora
d'escrittre aquestes ratlles, e.ns diuen
que el defender (a. l'Atlétic va batre
el récord deis stoa metres esta Barre,
i el rebaixá de 5 segons.
No cal dir com desitgem que
aquesta nova es confirma
Ele altres concurrente ala cam
pionats, tot i no ésser de la talla
deis catalana, palesaren un entusias
me inusitat.
Gómez Acebo, que ja coneixiem
de l'any passat. bu el que dona mar
segona

a

45

en

2-5.

m.

3-5.

trampolí:

no va

poder

DEMANEU .ARREU

MILLOR

CERVESA ALEMANYA

WALSHEIM

\A
•\.1 \

ARRIBADA DE BAVIERA A BASE DE FRED

\

WÁLIHEIM

NI

Agent

per

a

PASTEURITZADA,

NI ALCOHOLITZADA

Catalunya: Josep Llobera, Corts,

concurs públic
de servei
puix que han transcorregut ja
quaranta-cine dies d'enea que acaba el
termini de presentació de les proposi

resoldre el

creure

que ele encarregats de

"atia

cooperar en aquell santa a l'obra
de la Confederació d'Atletisme po
saran
tot el seu interés parqué la

transformació en realitat sigai
fet.
MURpHY.

saya

-

Oonsuiteu praus

a

Llausits
Si hem da que a l'arribada hi ha
vía al moll la meitat deis habitante de
Palamós, podem assegurar que a aco

miadar ele excureionistes s'hi despla
ça
el acaba Una orquestra-cobla
sanstalla davant el vaixell i deixa
santa- les harmonioses notes de la nos
tra popular i estimada dansa fins que
la motonau hagué abandonat el port.
L'Escota Choral de Terrassa obse

quia els passatgers amb diverses can
lons populars, molt ajustament can
tadas, les quals eren premiarles pels
oients amb entusiásfcs aplaudiments.
A dos quarts de deu de la nit l'"In
fante Don Jaime" atracava al mol!
d'Espanya, a la Barceloneta.Podem dir que si tots els vlatges
que durant aquest estiu ha organitzat

"Viatges Blaus" han estat un éxit, el
d'ahir depassá els nitres, puix que a
les encisadores emocions que Óesperta
sempre la contemplació de la magní
fica Costa Brava hom pot afegir-hi
l'entusiasme delirant que durant tot
el viatge impera entre els passatgers.
Poden, dones, estar orgullosos els
organitzadors de "Viatges Biza" i
ens plan moltíssim de poder fer cons
tar que les Unces que tothom els
adreçava nó aren de compliment, sinó
sinceres. Entre els hornee d'aquesta
empresa que més han conteluit als
axits asselits hem de posar al davant
l'incansable "causeur" i bon amic nos
tre senyor Marill, el qual ami) la saya
bonhornia característica durara els
viatges no reposa un instant per tal
de complaure i servir tothom.
Per al diumenge v'nent, día 31, hom
anuncia la repetició del viatge
les
meravelloses cales de Formentor. de la
qual tan grata records guarden ele que
hi anaren fa tres setnianes. Si aquell
dia varen elesplaear-s-ni 400 persones,
no
ene estranyaria gota que diumern e
vinent anessin amb el "complet" de
r

900

con

MilZaw

olímpica.
Cal

que

Amb la carrera que efectiva ahir
es presenta com un, formidable con
trincant del campió Artigues per a
la travessia del port de Barcelona.
LL. G.

s.

6

C. Natació Barce

seguidors.

ovacionat.
2.-Joan Gamper, del Natació Bar
celona, en 5 m. 38 s. 4-5.
3.-Gómez Acebo, de Santander, en
molt

4.-Palatxí,

5'

2-5'
3-5.

córrer ala campionats de Catalunya,
ahir demostri l'estol de nedadors
que posseeix en assolir eis llocs
d'honor.
Celedoní Fernández es presenta
ahir en excellent forma i porta tata
la carrera a un tren esbojarrat, que
no va poder ésser resistit pele seria

400 ~tres:

m.

5.

:

ecanbmiques

raons

La primera que s'ha celebrat és la
de 400 metres narres. El vencedor ha
estat Ramon Aragua, en 5 m. 25 O,
récord d'Espanya, que bat per 6 s. Fou

5

tu.

1

200

34
42

bu molt ovacionada.
Per acabar la reuraó se celebra un
partit de water-polo entre una comba
nats catalano-donostiarres.
Avui se celebrará la darrera prova,
la de 2.000 metres a la mar.
LA TRAVESSIA DEL PORT
DE SITGES
CELEDON/ FERNÁNDEZ, DEL
BARCELONETA AMATEUR,
VENCEDOR
Alar, :Lob motiu de la fasta ma
jar de Sitges, tingué bloc la traves
sia al port de Sitges.
Digna de remarcar va ésser la
magnífica victória azonseguida pel
Barceloneta Amateur en véncer per
equipe i en la classificació individual
grácies al seu formidable defender
Celdoni Fernández.
Aguces modest equip, que per

m.

segons.

roo

5.

m.

Vigo, carnpionat a'Espanya,

ea

r

x

in.

en

25.
31 5. 2-5.

5.

Vencí hrillantment Artal, del C.
Natació Barcelona.
Aizpuria,
2, Boyer, del Fortuna; 3,
del Club Mafia; 4, Caro, del Ralau
tic de Sant Sebastia,
A fi de donar més animació i al
gun interés a la reunió se celebraren
exhibicions pele corredora catalanes,
Lita
entre ellse la senyoreta Maria

5.

Guillén, C.

6.

2

m.

alts de

1

25

1

en

Venç l'equip del

m.

fbaa

r

s.

en

Rellsus 4

2-5.

5.

Iluita; abra no fou
va véncer sense
obstacle perqué assolís el magnífic
temps d'r minut 27 segons.
També el campió catalá Artal
s'endugué el campionat de salta que
per cert foren molt del gust dele
la

7

m.

5.-Sabata,

en

26

Angel Sabata, C. N. B.,

der,

La senyoreta Maria L'urea Vigo,
els roo metres astil Iliure fernení,

En

m.

S.

carrera

especialitat.

Fortuna,

del

1

4.-Guillem,

3. Salvador París, C. N. C.,
7 segons.
4. Gómes Acebo, C. N. Santan

braga de pit,

tres

1

2.

deis 200 me
i demostrá que
avui dia és el rnillor borne en aqueo
en

la

d'Espanya.
Joan Gamper, C. N. B.,
2.

en

2.-Ciarrper, ea
3.-Pere Méndca

Banoso, del Fortuna.
:cío
~tres astil lliare
Carnpió: Ricard Brull, C. N. B.,

ele tres detenders del Cnb de
Natació Barcelona, Brull-Sabata i

París, efectuaren una carera formi
dable. Sorti vencedor Ricard Brull,
que es va treure l'espina de Banya
les, encara que el tempo emprat uo
és el que ens té acostumat.
Sabata, en canvi, efectua una car

na,

4-

qual

Sense aquest metall no será pos.
elle la projecció de la preparació

sis ~tres NEUMATICS?
Tetaron número 74755

YIATGES BLAUS

ti-a les seves grane qualitats per a
distancies de mig i gran fons, i el
temps que esmerça el colioca com
el nostre primer nedador espanyol.
Una carrera emocionant va éster
ele zoo metres astil !Hure, en la

18

ELS RESULTATS FOREN
PRIMERA JORNADA
1.500 metrea astil lliure
Campió: Ramon Atignes, del Club
de Natació Atlitic, en 23 minuts 22
segons i 3-5. 1-la batut el récord

24 m. 51 S.
3. Méndez,
29 segons.

récords nacionals: ele deis 800, i.000
i 1.500 metres astil 'hure.
Artigues, una vegada més, demos

clorf:
C. Natació Barcelo

metrts

zoo

a-Brull, del

Zamora, Tena, Bosch, Kaiser t. Larrosa són
baixes segures, segons diuen

novetats

com a
A l'"Hcaa Oficial" d'aquest
mata lleglm una informació re
lativa ala jugadora de FEspa
nyol, segons una conversa que
d'aquell peribdic
un redactor
ha tingut amb el senyor Canye
lles, secretad del Club reialista.
En copiem a continuació els
parágrafs més interessants:
"Puede usted afirmar rotun
damente que es una mera fan
tasía el traspase de Vantoldrá
al Huracán de Buenos Aires.
Como es sabido, los clubs de la
Argentina no tienen
el profesionalisma, y for
la Asociación Amateur
man
Argentina de Futbol, que de
pende de la F. E F. A. Y en
estas condiciones no es posible
el traspaso de un jugadcr pro
fesional, por cuanto la propia
Federación Internacional exige
la recalificación amateur que
requiere un ano por lo menos
sin jugar. Ya puede usted su
pcner que en estas. condiciones
es imposible que se produzct
un traspaso de esta naturaleza,
que obligaría al club adquirente
a no servirse del jugador hasta
transcurrido un ano. Y puede
anadir que por nuestra parte
no nes opondríamos a un tras
paso de Vantoldrá, que enten
diasemos beneficioso para el
mismo.
-Desde luego Padrón no ha
estampado su firma per el Es
panol. Y puede afirmar que
nosotros no admitimos imposi
ción de clase alguna. Lo único
que estamas dispuestos a ha
es, siguiendo el convenio,
cer

reglamentado

organizar
cio

partido

benefi
del internacional canario,
un

a

asegurándole

20.000 pesetas.
Por le demás, no cederemos a
prescindir de este jugador si

persiste

en

su

actitud de

re

beldía.
-En cuanto a Bosch, 1s casi
seguro su traspaso. Hemos re
cibido una oferta excelente, y es
muy probable, repite, que el ex
terior internacional defienda, la
temporada uqe se avecina, los
colores de un club cuyo nom
bre no puede indicarle, per
cuanto no están cerrados los
tratos.
-Desde luego qua no des
cuidamos las adquisiciones. Pa
sada manana parto para Ma
drid, al objeto de hacerme car
go de Loaada, el excelente in
terior del Celta de Vigo, que
tenemos ya adquirido. Por lo
demás, mi estancia en la Coruna

la aprovecharé para
del
ingreso de Hilarlo, nabiar
el

jugador,

famoso

nuestras filas,
cuyas
andan

a

gestiones

por tan
buen
camino que espero
antee
de regresar a ésta. errar
Y,
siento no poder dar el además,
de un delantero canteo nombre
verda
derament formidable, que

gará

Bilbao,

a

en

lle

donde

me
reunié con él,
procedente de
allende los marse, por mas que
carro por sus venas
es-.
patota. No fuese casi sangre
que mien_
tras yo aguardo mi vapor en la

playa,

anticipase alguien
remolcador, y el
jugader, que causará

se me

tomando
mentado

un

sensación, vistiese otro
maillot.
-Sí, senor. La adquisición
este jugador, cuyo nombre de
no
puedo darle, está en
directa cen el traspaso relación
de eTna
al Sabadell, hasta el punto que
yo regreso con el

si

jugador, puede darsemencionado
por seguro
que Tena II reingresará en
su
antiguo club.
-Aparte de le que llevo in
y de la de
Zamora, no
hemos tenido muchas bajas.
Puede usted anotar, como
re
alardee, la de Kaiser, que le di
mos de baja ayer, y la de
Lar
rosa, que la haremos en
breve,
a los cuales dejamos en
libertad
absoluta.
-Aunque as cierto que hea.

dicado,

recibido

mos

una

proposición

exceleate

para ello, na lo es
que, en moment alguno,

menos

pensado

hemos'

Aznar, quo

en

traspasar

a

defenderá nuestra

meta
la
próxima temporada.
El senyor ernández Coronado,
que opina que sólo aventajan a

nuestro joven jugador Zamora
i Blasco, atraca por su ficha la
bonita suma de 30.000 pese
tas. A pesar de ello, ni por un
momento hemos. pensado en
deshacernos de él.
--También voy a centestar a

pregunta.

traspamoura hproducidod
habráráe2

"

s?

El

Zamoran beneficio
a0
5

Espanol

mil pesetas, si bien para perci
birlas necesitamos por lo me
nas
quince meses. En el mo
mento de la firma del contrato,.
cosa que se hará en cuanto Za
mora regrese de su excursión

Elche,

ehl

el único requisito que
se un hecho el
traspaso más sensacional de
esta temporada y de muchas."
Este

es

basta para que

515. Telafon 31 67 2
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Ma.liMmiza

ele preus deis neumática.

iiaAlalllE8, número 126

ments.
No sortiren defraudats eh s que
espelaven amb anaa la presentada
de l'equip catalá, en el qual és dig
na de remarcar .a proesa del "crack"
de l'Atlétic, que en la carrera deis
1.500 metres astil lliure baté tres

bon

un

cornpliren be.

JUGADOR
.

SUCO.

López

J.

Sant Sebastil hi havia molta
expectació per admlrar els "asus"
catalans, sobeetot Ramon Artigues,
que era la figura máxima i el que
produí mes sensació en els entrena
A

seguir al peu de la lletra., res
aectant, pepa, aquellas rectificacions
que s'irnposin en la práctica.
Manca ara el més essencial parqué
tota aquesta tasca, llarga i difícil,
pugui portar-se a terme com seria
el desig de tots ele esportius: pes

un

apujat

camplonats peninsulars d'enguany.

ésser

a

nedsdor. Els altres

ara,

AUT05110111ILISTA
Ja

seasació d'arribar

bloc

22:

15:

Dissabte passat 1 ahir ungueren
a
la capita! de Guipúscoa els

Barce

o

de "cross" a Bilbao, i selecció si
multania per al "Cross de les Deu
Nacions".

ex

posició

en

Febrer,

a

d'at'etarne universitaris.

els punts més essencials.

Precedeix el progrartsa

de "cross"
lona.

L'ESPANYOL I ELS SEUS

la jornada

C. N. Atlétic, l'heroi de

FUTBOL

Nataeló

de

Ramon Artigues, del

Els catalans vencedors de totes les provea.

L'ENTRENADOR NACIONAL

tant

d'agost de '1930

la rambla de Catalunya

places.

NOVA ENTITAT
A BADALONA
A la veina ciutat de Badalona, i
sota
el nom de "Badalona Lawn
Tenias Club", s'ha format una en
titat esportiva, l'objecte de la qual
titat

esportiva, l'objecte principal

el gran entusiasme que hi ha entre
els amants d'aquest esport.
Sabem que per a la inauguració
oficial es projecta un festival al qual

convidats els millors tennistes
barcelonins. Hom di:: que aquesta
data ja és molt pron.
Els organitzadors d'aquest club es
seran

mereixen tota mena de lloances, cae'
amb Ilur entusiasme vénen a om
plir un buit que desdeia molt d'una

ciutat

tan

esportiva

com

Badalona.

cions i encara no s'ha fallas aquest
Concurs. Confien que sense mía dila
eions es fara justicia en aguan as
sumpte de tanta itnportáncia per a tots
ele habitants d'aquest sector de la
ciutat.
Barcelona, 25 d'agost ase 1930.
Unió de Propietaris de la Vall
Ho r t a, Cooperativa Vanguardia
Obrera, Guinardó Instructiu Recrea
tiu, Comissió del Foment del Guinar
dó, Societat de Caç,adors "La Armo
nía", Associació de Propietaris de
Santa Eulália, Penya Ciclista, Frater
nitat Repubiicana d'Horta, Fotnenf
Hortenc Club Popular, Associació de

Propietaria

del

Lligabé

i

Casanoves,

Associació de Propietaris de les bar
riades de Fargues i Mulassa, Coope
rativa de Consum "La Esperanza",

I

Restaurant
......_

_..._

Ca:a!unya

--

glda clientela

1 al

públi

c

en

der:

4-Barcelona

•

dstingeneral, la insuperable

SOPA DELS PESCADORS .14

mIu.io
rrieSsAMs-N0

Plat creació de la casa

CROS.
a

ELS AUTOMNIBUS

Llegiu

D'HORTA

representants de

Els

les

Butlletí de

en

cantims

pet

dit

Esport
En
subscriu

:

111.i!

Setwanarl entalla

4

SO

a

número

carrer

pis
Desitja ter el pagament

per

(2)

de

de 193

(Signatura
(x)
(2)

sa

sentir-se a les
nostres barriletes per la tardanla en

IIti

1 ciutad nia

setmanari LA RAMBLA DE CATALUNYA, que
d'ésser
tramls a (1)
ji haurá

Podtaern
ereure notig ente aquesta rebaixa s'ha
frt anal bien de sostenir-la si la ma
teixa Companyia rebnixés els preus de
tas altaes línies, i esnecialment les de
Sant Andreu a Marqués del Duero,
Sans a Sant Martí, Badalona a piala
de la Universitat i Santa Coloma de
Gramanet a placa de fa Universitat,
que són línies de carácter similar a
la nostra.
Serson: Que es vayan en la imperio

obligarla de criclar l'atenció de les
dignes autoritats municipals sobre el

eatalunya"

I11111111111111111a

tr'ajecte.

a

hfocseec (luz
er_

Al% de cada tempo

subscripció

"la rambla de

el

Pelayo-Belmes que
recentment ha establert la Companyia
'que presta el servei provisional, per
qué les veritables intencions d'aquesta
Companyia quedaren patentadas quan
•inaugura el servei cobrant quaranta
a

1

Nom de la ciutat

o

poble.

de

l'interessat.)

La setmana passada ens oblidárem
d'incloure a la 'lista de canvis de
Club, alguns trasllats ja consumats.
Entre altres, el de Pellicer, de l'Eu
ropa, que ha passat al Badalona;

Sangüesa,

del Badalona, que ha
Sabadell; Sola, el portee
del Barcelona, que ha
estat cedit al
Racing de Santander; Bassot, del
Barcelona, que ha passat al Júpiter;
Casanoves, del Sana, que ha signat
pel Badalona; Segura, del Sans,
que

tornat al

també ha passat al
Badalona. Tots
aquests canvis no són
cap novetat
per ala nostres lectors„

car
ja fa
dies que han estat fets pública.
Els
esmentem, paró, per tal de fer com
pleta la nostra
informad&
Avui, podem afegir-ne de nous.
Es din- quan ho escrivim
no en
tenim encara confirmació
que Pe
dret, l'ex-portee del
Valane:a i del
Sans, será cedit per
aquest darrer
chas a- l'Espanyol; que
l'Espanyol
ha adquirit, també, un
jugador
an
clalús -Josep Munoz -el
qual ac
-

Trimestres,

semestres

lom

o

Preus de subscriPeió:

anys.

Trimesfre, 2'so;

joves. jo

ara

este

Vols dir?
de
Ja

rada...

societats

la rebaixa de vint cantims

trajecte Harta

-

-

encara

.

mora

ha dit que

i propagueu

LA RAMBLA DE CATALUNYA

d'aquestes barriadas f a n constar:
Primer: Que nearat prendre's formal
ment

pr

perqua

ara es

coençará
m

(Per Castanys)

l'opinió pública

malestar que cotnenea
GAFI

de

la qual és la práctica del lawn-ten
ale. S'estan ja construint les pistes
i vestuaris, i san molt visitadas les
obres per nombrosos socia de la no
vena entitat, la qual cosa evidencia

Associació de Propietaris del Carnp
d'En Grassot, Cooperativa de Carre
gadors de Cató, Ateneu Obrer Hor
tenc, Societat d'Obren i Auxiliare
"La Estrella", Acadamia de Sant
Lluís, Casino Auxiliar
Eulalienc.
Coaperativa de Consum i Producció
"La Armonía",
Unió Gremial "La
Armonía", Parróquia de Sant Joan
d'Horta, Societat Choral "La Rosa
Hortense", Centre de Cultura Social,
Tinença Parroquial de Nostra Dona
de Montserrat, Societat de Socorsos
Mútua de Paletas d'Horta, La Lira
Hortenca, Tinença Parroquial de Sant
Antoni de Padua, Societat Choral "La
Estrella del Monte Carmelo", "Con
vento de los Mínimos", Centre Moral
Euialienc, Parraquia de Santa Eulália
de Vilapiscina, Lawn-Tennis Club
d'Horta, Unió Atlética d'Horta, Casal
Federal del Guinardó.

SCM

t

any, 9 pessetes

re.

4' 50 ;

tuá, fins ara, al Córdova; és davan
ter. Roca, ha signas
pel Sabadell
Benet, de l'Iluro, ha passat al Jú
piter; Virgili, l'ex-gimnástic i ex
espanyolista, ha passat al R. Múrcia
Duran, del Sans, ha signat pel San:
Andreu, i com a nota sensaciona:
es din,
aquests dies que Ventoldta
el notabilíssim jugador de l'Espa
nyol, ha rebut immillorables proPo

Bueno
mil
Pe
Aires, i es parla de
d'un contracte
sos, d'un arree,
per un any i d'un son tneesual de
duce mil cinc censes pessetes... Pro
certes o no- dona
pos'cions que
Espanyoi.
ran una mica de feina a I
que
reportará
car ja se sap el que
sicions

de

de

l'Huracan,

quinze

-

dar-se amb l'esmentat jugador: un
augment de sou... d'alguna anpor
táncia.

Hotel
Maiestic
RESTAURANT
I

preu fix i
Orquestra Salona

Coberta

a

a

-

Bodes, banqueta

la

carta

aspecials
1

fastos

e

•

•

de 1930
25 d'a.gost

la rambla de Catalunya

BOXA

Campal°, postre de
toe de Jacte Shar
key? Així seudela
indicar-ho

aquest

nament. Fall era el
to' per disputar el

assenyalerá tothom

designa* novement,

al

York. ~kv« havie contestas, sem
pre que hom U seoppouva Una finita,
ene no estava disposa,t a ficar-se
lee les carde* d'un rime contra albee
púgil que el teutó Uax Schmeling,
que 1ou Proeiamat carepió
ment per
cop leain

la

Que alza de les gestione pareiene
jars éz alló de tant

Sant Andreu, amb lea guaeatisfaccions emprades per
tee
Sanchez, pensen conal traspas de
vertir el seu camp en la sucursal del
a

*

*

Que

*

ahir a Sane, va tenir lloc
partís de veritable Peste Major.

*

*

re:lee:sed«

*

*

Que a més d'altres satisfacceons ha
ehtingut de la Junta del Barcelona
le conceasio de l'arrendarnent dele
anuncis.

mateix Sana i ele aitres d'un eerele
del Valles.
*

*

Que ara hauran vist l'Espanyol,
Badalona, etc., etc., con el viu
Sagi ele feia perdre el temps.
*

*

*

*

de

can

ter

el flamant

Que, a mes a mes de jugador in
ternacional, és el técnit financiar de
la Federad&

Rábia, Canyelles,

del Club

torna

a

*

radquisici6

gestionant

ara

d'un davanter centre.
*

*

*

*

*

Que ja veurem el resultas de
tea "compres i vendes".
*

seu nou

*

*

*

Que per evitar despeses aprofita
els dos passís de l'Estadi com un
condenasen
*

*

*

Que

el

uns

clics está de retorn del

Que ja son

tres les votations por
tadea a cap per a resoldre com ha
de jugar-se el campionat de 'regona

categoria preferent.

quants

seu

llarg

*

*4*

Que

ara

comengará l'enrenou
fer

no

*

*

a

Que

res.

*

*

una

no

club

va

anar

de l'Espanyol,
l'excursió del seu

en

simular

*

arnb tot i ajad avui tindrá lloc
reunió.

a

Que

*

*

aquesta

*

Que

a

ler Bru anirá

celona.

el

BOL
A SANT MARTI

aprofitant

a

Fandos

3
Sant Andreu, 1

Ahir a la tarda, els dos equips
esmentats celebraren un encoutre
amistós en homenatge a Fandos,
del Martinenc. L'acte va comenear
ansb un altre partit entre veterans
del Martinenc i del Sans, empatat a
molt animat.
Per a' partit d'homenatge, els
equiPs, sota les ordres de Planell,
s'arrengleraren així:
Martinenc.
Pesque!, Serrano,
Vinyes, Altés, Pujals, Creixells. Ca-

Tonijoan, Costa, Morrajas
Fandos.

i

Notario, López,

Soler, Pelau, Ferrer (J.), I nglan,
Esteve, Besolí, Ferrer, Aliart i eloralea.

sorpréa que l'apro
hagi esecilla Huat

adversazi del negre, amb tea
que l'actual campi6 d'Europa és
catalá Flix. Jeff Dioleson ha po

BOXA
combats

5

dtreeeres

al

mucvo IMINPO
ARILLA, e ampió de Castella,
contra IVIAGLIOZI, italilt

PEREZ
CHAMORRO SANS
LARA

-

250

eampió de Catalugya
ptes. entrada ganeral,

250

com

1
el
eta de manifest en més duna oca
sió que el que li interessa són ele
dinero, damunt tata altra cosa. es
portivitat inclusite EU cap tan bé
qualsevol técnic i qualsevol crí
com
tic. que les poesibilitats de Huat da
vant el panarneny son poe menys

!tulles. Pera sil sap que ele
francesos, per tal de poder veure
un deis seto idols davant la
negra, tan popular a la veina
república, pagaran el que s'els de
mani, i en canvi un Combat
Broven només interessaria a
Bareelone, i és de crture que co
rnercialtnent resultaba un fracks.
que

meravella

El balang de l'excursió

de l'Europa
Dimecres al Metí, a les vuit, arri
baren a la nostra ciutat els braus
jugador, de l'Europa que tan excel
lent campanya han efectuat pel Con
fine:le, durant Une excureió que ha
durat dos .meeos.
L'hora, una mica intempestiva
mes que res el no haver-se anunciat
l'arribada, féu que la rebuda sso tin
gués les proporciona que mereixien
els jugadora graciencs. Amb tot,
foren alguns centenars els entu
siastes que acudiren a rebeele, entre
els quals hi havien significades per
eonalitats del nostre futbol.
L'Europa, segons declaracions del
se.0 president senyor Mates— el qual
ha fet de cap de l'expedició— ha
fet un mal negad amb aquesta ex
cu.rsió, per informalitat deis cuga
nitzadors d'Estónia, Lituánia i FO
le,nia, el cas deis quals ha estat
sottnés a la F. I. F. A. En canvi,
a
Dinamarca, Suecia i Txecoslová
quia, han complert rigorosatnent
Ilurs eontractes. L'afer, fins que
hagi estat resolt per la F. I. F. A.,
no
es pot donar per liquidat.
De
totes maneres, anant les coses molt
bé, el bertefici económic que batirá
reportas aquesta "tournée" será nul.

..e114.11•11
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Francesc

.ampiú

Ros, el
peninsular

welters, que
avia preseptat la
candidatura
e y a
Per tal d'ésser de
signat per la I. B.
U. per disputar el
títol europeu d'a
questa categoria, no ha estas degig
nat pel Cosetite d'urgencia de l'es
mentat organisme, el qual ha fet
objecte de les seves preferéricies el
belga Gustave Roth i el francéa Ai
mé Raphael. Quant al primer, no
tenim res a objectar del sea nome
"cls

•-•°;,CUÁLLAA'i-I-L.I.`ii-I

nostre campee deis
mosquee (1) per ptints en zis re
preses. També se sap que Tejeiro ha
combatut a Waterleury i ha obtingut

triomf dernunt Rocky Rayo. 1
també Si ha netícies de Reman
Barbens, el qual ha batut per fora
de combat en tres represes un tal
Francisco, de Rio de Janeiro, per
fecte desconegut, corte els 11U-es dos
púgils que hern esrnentat com a ad
versarie deis nostrea púglis. Aques
tes són les noticies que tenim deis
putellistes catalana que sdn a Amé
rica. Ni d'Alís ni d'Oroz no sens
sap gran cosa. Un empresari de Ma
drid ha anuncias que presentará
preximantent al Jai-Alai, l'exeearn
pió d'Espete» deis mitjos. I d'Oroz,
deePrée que els diabe havien anun
dat que ja era cansí de Barcelona,
i que el* seas familiars havien anat
al moll a rebre'l, a'ha comprovat
que per ara no torna, i s'ignoren en
absolut les seves intencions per a
l'esdeveniclor.
un

es

res.

base deis més

cian.ata

lhina de Velluda.

Empala:y, que sao els haa
tenen ja segur P"aso".

a

un

veure si seguint el mateix proce
disueno tiedwaa aviat el "mora"

es

les begudes

a

se
'UNA

CE,S'SARIA

Per

ment

U»: seseyors de ia costo, 4404 wits
boas intents, pera asnb usolt pac ess
cert, intenten crear una federagiú de
BasYkt-Bgll ami) la P(.41/4-516 gae
que san
s'inscriguin tots els clubs
crfass
41-1 ría
moits
darr<ranslut
llers Pobles del Litoral. Ignoren& quis
concepte eie etien del glo ha Gréaaer
una
Federació, aquests set9or3. Per()
estens segurs que l'autor d'aquella nota

més garantia deis

a

consumidors
en

única

es ven

—

—

ampolles

i ampo

Iletes individuals; aques
tes darreres contenen
les

cápsules

seves

en

aiguns diaris publicare,t deseostei
xen perfeciamens 44 resPotssabilitais
i representació que malojo. una Fe
1,118

gran

deració.
Es lamentable que

nombre de M ON EDES

D'OR
en

1

PLATA, tal

tvesenestfa

aetembre. Cal remarcar que, com
que són sis el s equipo de primera
categoria i ea consegilanela eón tres
els partas que ?han de jugar cada
jornada, hom ha decidit jugarene un,
el diseabte, un el ditnneage al ma
ti i un altre, el diumenge o la lerda
A Madrid, pel que es Vea, no sdn
tan valents corte nosaltres,

—

Una memória
interessant
Hem rebut la membria de la
temporada te2a-3e, editada per la

a o a Praga, contra el Bohemians,
reforeat amb quatre iugadors de
l'Slávia, i l'empat a tres gols, contra
el. Nacht, darrer partit de l'excur

2

Federació Biscaina de Futbol.
Es mólt interessant i está molt
ben presentada.
Agraim la finesa.

sió.
Renovern la nostra feticitació al
cercle gracienc i ele desitgem una
continuació d'aquests éxits en l'im
minent campionat.
I que la qüestió económica sigui
resalta aviat, d'acord amb la justi
cia.

De la final de Montjuic,
encara

com

Segons ha dit la premsa, la
R. F. E. ha imposat vuit i quinze
dies de suspensió, respectivament,
sis jugadtars Rousse 1 Que.sada, pele
incidents ocorreguts a l'Estadi de
Montjuic, amb ocasió del partit fi
nal del Campionat d'Espanya.
Aquestes suspensions comenearan
a regir el dia primer de setembre.

El Campionat del
Centre

•

Ha estat confeccionat el calendar
del Campionat del Centre, que co
meneara a disputar-se el dia 54 de

Coco
blanco Mate)

(aperltlu

dtgeatIU)

tonlo

UNA INZUSTA 1;t$NZIG-4-

A més, aquests produc

tes, així

C.10
Una empresa, is da :Water que es
trangera, Va fer du.s entera ti.#tt de
manda o l'Ajuntament per tal que els
fas cedit rEezacii per celebrar-hi les
famosas carrera á llebrers. darrera
liebre mecdnica.
Tothom„ él clar, després de la sim
,

l'embotellat

con

VERMOUTH CINZANO,
donen dret per cada con
sumació i fins al 81 de de
sembre de 1930,

a un

de participació

en

patía

bitllet

de 25.000

regiidors

curses de ilebrers domin
es liebre mecánica és duna sapo
tat quelcom més eniairada que • d
track. En les curses do Liebres
poden donar a entend.re a caP gas
iba de perdre o guanyar. Per tant Kv:pro vsng el de mis facultats "lis:per Sane també tesdoix
ques".
crear una raca de "gossos"
sis resultais de la quet veuriem d'aquí
a pocs anys atnb l'abarotiment de la
cursi de liebre i de conill.
D'aquest aspecto trobem Mgic quf
el regidor eurat de Proveiments
prengui Una mica d'interes; aire) si
bé al pot acreditar que d'esPort no en
cap usa borrall, l'acreditard a 1.1 effle

pesetas

un en

sera

testar. Les

per valor de

(entre ells

a

L'Ajuntansent aquesta vegoda, desfases
un
grapa criklusions, ha denegat el
perras de cslebrar-hi aquesat curses.
d'aquesta denegació n'U» de pra,

el

amb riquíssims premis

170.000

que ha merescut

el dirt-track, esteva tionvesseui que
tEstadi !Ora cedit. Perd no, 'ovos%

GRAN CONCURS CINZANO
1930

metitHic

PESSETES

autombbils de grans valor,
etcétera).

rano.

11.11.N••••¦•¦¦¦¦•¦•••••=Mwdm

Les ampolletes amb
es

mo

distingeixen

per una arandela color de
suro

esmaltada damunt la

vora

del coll.

1

EXIG1U sempre el bit
llet de participació

en

el

CAFES TORRATS

Concurs; pot representar

11444114:111Itineltaittl

una

1.1,LiaddilithaMINULLITIAillinatiELLIIITIIVI!Itiill

molt agradable

sor

presa, i fins 1 tot una pe
tita

o

fortuna, el dia de

l'assignació deis presents,
a

primers de gener de 1931.

HISTORICS
Sembla que l'Ola cUrbitre sigui in
arar, que solameitt esugui e.rercirpse
per veritable recoció, com us sacer
doci. Tot ai.ra nonsh ha semblo, ear
el jet és que cada día hs ha loses as
pirants, més gent ben disposada a!
i a les pessotes que &Sisa.
De taxi cia tan!, perd, surtes "ama
teturS" purs, g ..t incapae de jugar
eres
uno mala Paseada a cap dels

contrincante, que tisis testen 1511 con
cepte tan ample de l'equitat que no po
den sofrir que en un partís !taja* per
cus

pagwi

Oficines

i

magatzern:

HOMERO,
SANT

56

No

corbat

aneu

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

zeu

GERVASI

"

per

a

nene,

se

i

se.

m'ores
nyors.

TELEFON

71964

1PUIRIMPIRARAIVI

RAM

nostre

adrecador
PRYNCE ",

flater. 1.

De pes

haver-hi ventas ni

vence

dors.

D'arbitres aixi no se'n troben cada
dic. Surten excepcionalnums. 1 Inan
iterors veis que desPrés de !sajar vn

partir

seo

warna'-'711EREMIE

sets

(apastsiv• tánico digestiva)

no

RECLAM A CINC
PESSETES TOT COMPRES
Esplendid servei a la carta.
Preus econemics. Se serveixen
les famnses serveses WALS
HEIM de Baviera

al

Oluinado Onhono

neda d'or

—

Gracia,

Basket

editen j posen

(verrnouth blano dolo)

Cri=torr

"

So
la directiva del Bar

de

el

giest 101.5 artietee
el fle
a la venda amb
inunt advertiment de "Aprovats per
federacid Catalana".
iOulaa solvéneia técnica pode* me
réixer aquests senyorst
'ILlástima d'entu.,iasme tan barsoe
raill,etts esmercat!

,iquen

to...1.••••••

a

Passeig

ga

Sal, hom desrobreixi indivicius tos eg
'toree/s.
de més ipioraisee 1iic»4
que es permetin el luxe de copiar $015
regiaments de jan e,ditats Per ki Fe
deració Catalana, en sis véala raal

contenen els ja famosos

Ainco

que el eenyor

Restaurant Riera

FEL),E124_,10 INffe

(Caricatures de J. Bale 1 Bofill)

roe

bon centre, entra

proases

res,
A

ques.

QUENSBERRY

*

cae

jugador, i tos piegat no era
DesprOs de prometre
i" oro y él moro'', es 04440710* a la
i l'alire

sec)

vermouth ideal per ala afi

Víctor Ferrand. el
boxador catalá que
mes viatges ha fet
jora de la Penín
sula, ha combatut
l'hongarls
ara amb
Anatol Kocsis, el
qual ha triomfat del

cataiá en bou lloc.
Cal remarcar
es nostres lectors
ja han seguit ele resultats a mesura
coas
ele
que s'anexen produint
resultats mes impegtants de la
"tournée", la victoria aconseguida a
Estoeolm, sobre l'A. /. K., per 3 a
2; i les aconseguides a Txecosiová
quia, en els dos únics partits jugats:

I 1.4

Cada comencannent de tensPorada, ei
Barcelona deia que contractaria aquest

nats.

Menys mal pecó, que l'Iris es
portiu no es pot negar i ha estas in
discutible. De eatorze partits, l'Eu
ropa n'ha guanyat set, lila culpases
cinc i n'ha perdut, notnés, dos. Un
bon 'salarle, que ha deixat el futbol

-1

Re$ULT..

VERITAT

collits vins rancis, és el

la challenge per dis
putar el títel al que resulti vence
dor deis dos adversaris ara desig

desengany de

Notario.
Després del descans, alguues ir
regularitats del jutge del camp do
naren 'loe á etté el joc s'enduris.
Quatre minuts abans d'acabar,
Costa marca el tercer, en una equi
vocada sortida de Notario; i tres
rninuts després Besoli apunta el
N.
primer ner ale seus.
vament

Martinenc,

—

El cornbat Huat
MI. Begurr4 que el
Proznotoz Jeff Dic

,

A L'UL1r131 1144

ZANO. Aperitiu incompa
a

'71

*X.

creació de la Casa CIN

rable,

7:141,

"

_

deliciosa

darrera

la

és

sigui concedida

tete con

El joc va ésser generelment mo
'gut, amb igualtat de force.
Als disset rninuts, Cases aprofita
un centre per enviar la pilota a Cos
ta, el qual remata fortament ais peus
d'Inglan i aquest marca involuntá
riament el primer gol Martinenc. I
després, Tonijoan,
dino uminuts

ork

Sant Andreu.

celtic de :laxa del "New York Sua",
aconseguir en el plebiscit del
va
darrer any una superiositat de mes
de cent cinquanta vote de majoria
damunt ti en seguidor, que era el
polonés-americá Leo Lornski.
ls
aficionats americans eemlela que
aquesta vegada han encertat en la
classificació d'aquesta categoria. La
crítica recorteix unanitnement que
Rossernbloom 4s l'home indicas per
ostentar la SUpremacia dele "light
heavyweight* de tot el mena i en
al:set-el 'espera que surti vencedor
de la seva topada amb efickey

tente Vaesall al títol europeu (Mar
sella, 44 d'abril de ig.29) va sucum
bie Per puate thevaltt el leelle SY
bille. A més, el seu récord carn
welter no está a l'aleária del del
nostre representaut. Per aix6 la per
constar 14 neetra discon
quo
farmitat amb aquest acord de la
I. B. U. I quent a Ros, creiern que
lógicament ha de demaner que li

ívermouth blanc

•

114

s

Que s'insisteix

lars.

ses,

*

si el

veure

*

espera li

Homenatge

i

te".x.

notifiquin
resultas d'aquelles gestione particuencara

soluc.id dele

les

rengleres del club de Les Corta no
ha estas per falta de ganes de fer-he.

Que

*

tra tots va prevenir el
Trias en la reelecció.

*

haeanat

promotor

Okun

*cc

la combinació no E ha valgut pes, ja que hom cap les veritablee causes de la seva rebeldía.
no

*

com la
Que
d'aquel' Comite de competida, de
triste recordanga.

Que

Que si Zamora

*

*

*

*

*

htet

Yak

quan bu decla
vacant per no haver-sc disputat
en el tevniini que la I. B. U. llaves
assenyalat. Peró del campió francés
parlar-no en els matei
no padent
xos termes. Raphael era un bon pes
lleuger, cartipió de Franca prap de
dos anys seguits, peret que gean in
ras

cal recordar votacions

malaltia.

una

*

e

nova

Que En Bosch,
per

*

Que per ara sempre han guanyat
els partidaris de teta contra tote.

viatge.

l'Institut del

Madrid.

a

*

*4*

*

Ganápia ja fa

*

Que la Federado Catalana de
Futbol está convertida en una ofi
cina electoral.

*

*

*

*

al emitan de Zamora

Que quan
encarreguen alguna
ressenya els passis li fan nasa, ja
que no vol aleshores anar-hi ni per
reme'.
*

*

Que entre els equipa femenins de
basket en la prexima temporada hi
haurá sensacionals canvis similars

amor.

*

*

Que és molt probable que l'excel
lent jugadora del Club Femení i
d'Esports, senyoreta Paseó reforci el
Laieta.

tan-

Que En Benjamín Loren ja fa
bracet per la Plaga de la Universitat
areb el

*

Que diumenge vinent, a Cente
llee, se celebrará un gran partit de
basket-ball /exilenf entre els dos
equipo Europa i Laieta.

es-

*

Que sembla está

Jinuny Slatervy,
boxará ara antb elickey Walker pel
eampionat arnerieá de la categoría.
Rossembloone en el coneurs que
organitza anualment Wilbur Wood,
ki,

*

de viatge.•
*

•

llorarnent del camp, tosa vegada que
en ella no hi té res a acure l'inter
nacional Guix,

*

secretan i

*

*

de

Que aquesta nota oficiosa perte
ha repercutít en res per al mi

Que potser ara el Barcelona donará també a coneixer el contingut
d'aquell celebre i encara ignorat telegrama pro-amnistia.
Que

*

no

e

*

e

Basket-ball
encara que tan! ha donat fe de vida
en la publicació d'urxa nota oficiosa.

Que és d'esperar seguiran l'exernpie ele altres clubs de futbol.

*

de

*

Que la Federado

*

cc

e

partit

un

cal deeitjaz al Sana un n'aloe
éxit en la próxima "becerrada".

*

*

e

Que

Que hom está més que satisfet
del telegrama pro Centre de Dependents, enviat per la directiva del
cacle hlau-grana.
*

*

Que si aire no és
Festa Mejor ni mal.

el

*

*

Que va fletar format l'equip con
trari, de aamarreta vermella, anea
un del
un jugador del Badalona,

elernent dele

*

tatt sois hi ha

ésser

ció atetes Leo Loms

organitza pel
campiona del món
-tela bantams, se
zelebrará el die 4
factidere. No ens

*

a

campió
lel linón deis mig
forte, en campeti

eson
*

Que del Badalona
via el jugador Roe.

*

*

ju

el Sana amb el lita
*

badea

no

partit

*

Que Sagi-Barba é«
que

liá, i que avul co:n avui etuicerneut
eeceptará els contrincapts que ala
sliseon Square Garden consideri
obligatoris per a iteribar a ta revenja
amb l'actual campió.

clalona.

*

*

invite deien ele anuncia
un

fi de compe

aqueet combat ha estat su'aati
tul% gel que hem esmeatat i cebe
meneameut. El watiager de Shar
key Ita (lit —en referir-se al t egant
Cernera que sernpre hi será *
temps, a apear el sets poulain

,

Que
gava

tira de cigarrera.
*

un

a

tes

*4*

una

dena l'abast a oferitalj
encara Mr. Plantada no

no

*

Que

debilitat exprealdens
de la
pe
l
nou
toordiniria
Federació Catalana de Futbol.

Que

el

*

*

sent

*

primer direetiu °embestis
te que seguirá el camí del senyor
Cedó será al aenyor Valentí.

Que de rnoment han estat encar:egos tusa guandos *d'arbres fruiters.
Que Monjo

ne

dono.

Feradis terrenal.

*

yull, tant

en

Real/1U

eedeeeterrtbre, peró

.

Que

Feia dies que

verei,91 Poleat d'uta aoeel
ala Saaelsay,Caruera, a calebrer

Per Canaletes diu en***
*$

culpa d'agua disserket

l'horne m.ls in

dicat per
proclarnat

que

bre

a

com

cornhat entre el
púgil argentí i l'ex
marines de Boston,
bao, anuncia
per el 33 de mitent
ankee Stadium de Nova

posseidor del ti
qual ara ha estat

xie
Rossem
eloone que qn dia
el

SECO
CINZANO

setmanall

Panorámica

¦¦1'

drit

sena

estor,'

o:gimieses,

serese

Por, sena !protestes de minen' 095/?n
els equips els conviden a café, copa
i Puro, no pos menso que enternir-3e
fer-los l'humil Preteras del a414144
arbitral.
Els seny-rs Sunyol i
bitres puríssims i encartadíssims dita
Partit Athletic de Bilbao-Europa que
guerden casi
Pas.rera a la histdria
un
tresor, días d'un estoig de vente',
el xiulet que va servir-los per adm;
nistrar justicia futbolística.
Per molts cuy:!

mínIm 50 grams

1 de volurn redteit, el

seo

ús

no

oca

siona cap molestia en portar-se fácil
teent sota de ia roba. Demaneu opus
cles
el—STITUT ORTOPEDIC
Sabaté i Alemany, Canuda, 7. Bar

Dona catalana:

Educa els fills
Ilengua.

en

la teva

?
•

(pago,

25

babor aincWw

ue

•

i;ir~
pirajisr
Que els sabadellencs estan pre
'ocupaba parqué temen que l'herba

A SANT BOI

Diada del Santboiá

que han sembrat al terreny de la
Creu Alta fi faci perdrc la condi

venç

per

*

un

Que Martí-Gracia-Codina será una
mitjana de respecte per al

a

partit de futbol contra el

.5*

Que l'Iluro, de Mataró, ha "reca
la" els jugadora Tries i Vidal, del
Farnés F. C.

reser

de l'Espanyol.
A dos quarts de

va

sis, Capellades
equips, eta
quals ho fan de la següent manera:
Espanyol.—Aznar, Martínez, Gon
zález, Ribes, Itarte, Pauses, Folch,
Llobera, Petera, Mateu i juncosa.
Santboia.
Ramoneda, Puig, Mía
Cifuentes, Barratxina,
González,
Vallet, Franco, Xifreu, Galtés, Ven
ordena l'alineació

,Sabadell.

a

Un dala números del programa
que el Santboiá havia confeccionat
per celebrar la seva diada 1, natu
ralment, el de més importancia, era

Que Tena II vol jugar de totes
passades amb el Sabadell, i que l'Es
panyol no li vol donar la baixa.

ratlla

El Santboift

l'Espanyol (reserva)

ci6 de "fatídic".

*

::

deis

—

*

Que

*

Bonfill,

*

Girona,

la Fe
derada 11 ha posat una multa per
haver signat dues llicéncies i l'obli
ga a jugar amb el Palairugell.
a

del

*

Que requip
F. C.,

*

*

presentara

que

successor

el Gi
de la difunta

Unió Esportiva, la praxinaa tempo
rada, fari forrolla.
«

Que per ara la cosa més bona que
tenen és la Junta, que si no es des
infla fara coroll.

Que

per la Volts
preparen:

Catalunya si
l'opina:S, clutadana, no
no
hl haurá ningt a rebre els ciclistas.
*

a

*

-

Que el* atletes ae Girona repo
ten, pera els de Figueres encara han
de començar-se

a

Que

cansar.

*

*

inaugurada oficial del
F. C. °lona hl prendran part ele
en

la

atletas.
*5*

Que aaueat
"dri lloc

a

festival esaortiu tin
mes vinent

mitjans del
*

Que al camp
troben boleta.
Que

en

*

*

del Gualba ja no s'hl

canal s'hi troba cada fas

ta una quantitat extraordinaria
nenes boniques.

de

55

Que

totes

desitgen

tornar

a

veure

l'arbitre Finet, de Sant Celoni, ar
bitrant amb aquen bé de Déu de
coll i punys

planxats.
*

Que
manen

a

*

comarca

Que els elements infatigables que
formen la Junta del Figueres estan
contentissirns que els seus equipiers
es prenguin amb
tant d'entusiasme
eh s partíts de Fasta Major.
prenen amb tant d'en

parqué la subvenci6 va
d'alla més bé; principalrnant per a
la radia mitjana, cosa que fina i tot
provoca renveja dele altres compo
nents de requip.
tusiasnae és

555

Que Peló, del Figueres, entrenat
degudarnent, encara posarla més de
quatre a rotllo.
*

*

Que aviat els ent-enarnents del
primer equip figuerenc començaran
al rnat1; veurern si seran gaires.
*

Que a Figueres no s'ha parlat
anés, ra en broma, d'aguan jugador
de rAgullana qua el dia del seu de
but ho féu bastant bé.
555

:Tárrega han .format
Que
Directiva Tacnica d'Esports.
a

Que sembla
isament

a

profit

per

a

una

completa i els
a

prova.

.

Mir, ja el coneixfem, i amb Puig

al costat, no es ressentirá la solide
ša de la defensa. González, un mig
dur i que jup amb el cap, també

él

bona adquisició.
Galtés és el davanter que més
sensació ha causat. Es un gran ele
ment per al Santboiá. Després, Xi
freu i VentoIrá han agradat. A
Franco se li han vist coses, i Va
Ilet és l'únic que no ha convençut.
No partem de Puig, Cifuentes i
Barratxina, perqué ja sabem que la
seva ciasse
és de qualitat superior.
L'arbitre ho ha fet bé, i el públic,
molt, nombrós, ha sortit esperançat
i satisfet.
Rossiryol.
Altea í bajaes
Al Santboiá s'han registrat les
báixes que segueixen:
Lacal, que ha passat a l'Espanyola
Guardia, al Sana.
Ganar, al Gracia.
Cambra, al Barcelona. "•
Ahir signaren fitxa Mir, del Vi
lafranca; Galtés, de l'Euro; Gonzá
lez, del Júpiter; Ventoirá, de l'Es
p-anyol, i Franco, del Barcelona.
Han renovat la llícéncia, Puig,
Marly, Avellanet, aBrratxina, Ci
fuentes i Ramoneda. Es resisteixen,
Elles, Minan i Castanera.
Quan aquestes ratlles vegin la
Ilum potser aura signat un gran
davanter-centre.

de l'esport catala,
*

una

ARENYS DE MAR
El día de l'Assumpció

*

estan preparant grana
la propera fasta rnajor.
a,

Que l'ex-jugador Bonastre, del
Tárrega, estava disposat a tornar a
jugar si el seu llost hagués estat
vacant.
*

*

Que les jugadas de Serio], del Tár
raga, de tant en tant donen un en
surt al portar Pont II. que si no
asta collocat es veu entrar els gola
pela del propi equip.
*

*

*

Que després d'haver guanyat
ro de Mataró,
el Palamós es veu
amb cor de guanyar el campionat.
*5*

Que, veritablement, els preus del
partit jugat diumenge al camp pa
lamosí eren baratíssims (?). Oimés,
essent un partit de torna-visita.
*5*

amb raons els arbitres de
datanes.
*

*

farras

llei

*

Que encara els han de saldar els
paran& del passat campionat "pro
vincial".
*

*

se

celebra

la reobertura oficial del camp d'es
ports de la U. E. Arenys, davant
d'un públic entusiasta per la sig

nificació de l'acta.
Contendiren una selecció de la
U. E. Arenys i el primer equip de
la U. E. de Vilassar. Aquest fou
l'últim partit concertat per la Unió
Esportiva Arenys abans de la seva
clausura, el qual no pagué efectuar
se per imposició dictatorial. Es
dis
putaren la copa "La Fraternal",
oferta per un grup de ferms ciuta
"dans, que també havia de disputar
se aquella
ocas:ó. No cal dir que
tothom elogia el bon encert del Con
sell directiu en Forganització de la
fasta.
S'adjudica la victoria, ben meres

cudament, l'equip vilassanés, pel

re

sultat de sis a quatre.
El conglomerat local ja féu prou
en

socombir per

un

resultat

tan

honorable.

Que els senyors de la Federada
Collegi de Barcelona fan passar

*

Que, després de ramificar-se com
tan, la Federada) bé podria mirar
rubvencionar-los per les despeses.

(

eren

El partit fou brillant i disputat
arnb molt d'entusiasme. Correspon
gué la victoria a l'equip llobregatí
per 2 gola a /. Aquesta victoria
s'adiu molt a la realitat, puix en
conjunt, i encara que sembli impos
aible, parqué eta jugadora que ves
tien el maillot vermell no havien
jugat mai junta), el Santboiá ho ha
tret znés net que l'Espany-ol.
D'aquest equip han fluixejat la
defensa i la davantera, les guata no
han estat, ni de molt, al nivell d'Az
nar ni de la ratlla mitja.
Globalrnent ha dominat Inés el
club local, el qual ha marcat a la
primera part els dos gola, obra de
Ventolra. i Galtés.
Per l'Espanyol l'ha aconseguit }i
bes, rematant un córner a la segona
part
Aznar ha ídemostrat en unes guan
tes paradas que la confiança
que
d'Espanyol li té no és infundada. Es
tot un senyor portera
Després ha brillat extraordinaria
rnent Pauses, i Perer ai Ribes
també
han sobresortit.
Ramoneda creiem no exagerar si
diem que és el porter que necessita
el Santboiá.
En aquests darrers partits en qua
ha hagut d'actuar suplint el titular,
s'ha guanyat el !loc. El temps que
da per testirnoni per a pregonar el

del futbol.
*

partits

era

jugadora

que treballara inten

particularment
Que també

La davantera

restants

—

'

*

va.

ja l'ano

l'arbitre de l'elegancia.

Que si els

oue el Santboiá sois
presentava tres titulara dala que han
jugat el campionat i el portar reser

que avui pregonera.

*

tota la

tolrá II.
Cal remarcar

•

Ca,auestrina Jazz-Band GATZ-HA
RA. J. laeynés: _Tal-afilaría, 35, Ler

Diumenge vinent, dia

17, rebérem
visita d'una forta selecció del
F. C. Barcelona, la qual contendí
amb el primer equip de la U. Espor
tiva Arenys. L'encontre c'onstituí
una bella exhibido de joc de l'equip
la

blau-grana, particularmens a la
gona part, en qué no trobaren

se

re

sisténcia per part dala nostres, es
gotats per l'esforç efectuat durant
la primera meitat; brodaren un se
guit de combinacions precises, que
desbordaren l'entusiasme del 'total
brós isn'iblic allí congrega:. No cal
dir que la victoria els correspongué
pe! resultat de 7 a cap.

Excelliren en llur actuació, Ra
García i Burguete.
Els nostres Ilui,aren tots amb
gran entusiasme i coratge, encara

mon.

poc bregats, i donaren mostres
d'esgotament al final de rencontre.
Bo será que la jornada els sigui pro
que

fitosa.

L'arbitre,
exigent amb

encertat, pero rnassa
els de casa. El públic
sortí satisfet de l'interés que po
saren

en

tot

moment

en

la lluita

els equipiers blau-grana.
Fou Mimada a l'equip guanyador
una
copa cedida pel Centre Regio
nalista per a aquest encontre.
Abans de donar començ al partit
el capita de la U. E. Arenys féu
°frena al capita del F. C. Barcelo
na d'un
banderí arnb ela colora del
Club.
Després del partit, i al local del
Centre Regionalista, se celebra un
lunch d'obsequi ala jugadora i dele
gasa de l'equip visitant.
Fou molt ben acollida i apreciada
l'assisténcia a aquest encontre del
president del Barcelona, senyor Gas
nyors Josep Vila, membre de la
par Rosés, aixt com també dala se
Federació Catalana, i Joan Draper,
benvolguts amics nostres.—J. P.
•

els del Racing,

rient la porta jupiteriana, on Manyar
comença a veure's penjat.
Segueix dnminant el Badalona, i
Castro marca el segon.
L'árbitre—per cert imparcialíssim
del
toca final quinze minuta abans

de B. B.
de Mataró, exposaren el

el resultat de 2 a
mera part amb
favor del local. Durant el descans
a
la poca
els jugadora es queixaven de
serietat del Racing i la mala pensada
d'haver enviat un equip tan mediocre.
reaparéixer
A la segona part torna a

major.—Font-Vella.

A VILAFRANCA
Dilluns passat,

en

la reunó de

el que havien expulsat. A remarcar
tota
uns moments que el !oc reaccioná,
la resta de l'encontre fou mancada

de

de la segona categoria preferent
celebrada en el local de la F. C. F. A.
es va acordar
per unanimitat admetre

legats

d'entusiasme.

elogiar la tasca del
portar N. Serra, del C. E., el qual,
amb una naturalitat gens afectada,
féu unes parades magnifiques gua
nyant-se les ovaciona generals.
L'arbitratge aná a cárrec del senyor
Castellá, que Migué una tarda irre
gular.
Malgrat

el F. C. Vilafranca, reconeixent-li els
mateixos drets que el Manresa i el
Gimnástic de Tarragona, també re
centment ascendits.
Els campionats començaran el dia
14 de setembre. A tal objecte, la di
rectiva del F. C. Vilafranca está pre
parant-se per formar un equip que el
pugui representar dignament en grup.
En el partit qeu ens proporcio
na ahir veiérem un equip completa

FLIX

es

desplaçá

a

Fai6,

on va

reformat, essent la gairebé
talitat deis jugadora completament
nous. El partit era contra una forta

batre contra el F. C. Faió.
El partit acabá amb el
:sultat de cinc gols a un, a
vor del Nacional.
L'equip vencedor 'estava
tegrat per Bagés, Prades,

La totalitat dala assistents

iri
Sa

Per la propera fasta major el
Vilafranca ha contractat en ferm el
primer equip de l'Espanyol, format a

IGUALADA
Badalona, 2
Júpiter, o
En la diada esportiva de fasta zna
jor organitzada per l'Ateneu Iguala
di S. E., ahir, diumenge, s'enfronta
ren el Júpiter
el Badalona.
—

L'interés per l'encontre fou máxim.
El camp de l'Ateneu fou emplenat de
gom a gom, fina el seients suplemen
taris posats dintre el camp.
Els dos equips vingueren per tal de
disputar-se una copa cedida per l'A
juntament.
la sortida

deis

equipa fou remarcable l'interés del
públic per saber si el Badlona fóra
el primer complet, tota vegada que la
premsa

barcelonina,

l'edició del
altre equip pri
mer badaloní, que
s'enfrontaria el ma
teix dlumenge contra el Sana.
El cronista, atentament rebut pels
dirigents d'ambdós bándols, anota tes
següents composicions:
Badalona: Casanoves, Borras. Or

dissabte,

anunciava

nos

fa

Joven
Ele 'del Faió 'són taxi amables
que el directiu del Nacional sé
les va veure negras per cobrar,
i no en va sortir.•
Amb mota: de la festivitat de l'As
sumpció de N'ostra Dona, els dies ras,
15, 16 i 17 se celebraen. junt ami;
altres actes de fasta majar, els se
güents actea esportius:
El da 15, carrera pedreste de trea
quilómetres, que fou guanyada per
Josep Riba, Josep Estopa i Doménec
Segarra, que foren premiats amb 25
15 i :o pessetes, respectivament; el
znateix día, a les cinc de la tarda, in
teresaant partit de futlaol a cárrec de
la Ti. E. de Vilafranca i E. de Flix,
disputant-se tina valuosa copa d'ar
gent, "Fasta .Major 1930", clonatiu del
senyor alcalde. La copa va ésser dis
putada a base de dos partits, i els dos
foren guanyats per la Joventut pel re
sultat de 3a liga 2. L'equip vence
dor fou arrenglerat així: Sanc; Guits,
Sentís; Mani, Vergés, Margalef ; Ra
nis, Mur, Larrosa, Catada i Jover.

a

tres per 7

re

les, Mc.ntaner, Jardf, Vinyoles,
Cases, Ventura, Sánchez, Guiu i

Sal esmentar que

selecció del Sans, i guanyaren els

4.
Feia temps que l'afició no havia
gaudit tant veient un partit de futbol.

com

en

un

riols, Mota, Font, Pasqual, Traiter,
Castro, Forgues, Rodó i egura.
Júpiter: .fanyer. Rodríguez, Bu
sot, Pueyo, Rosalene, Pairo, Bonet,
Barceló. Carbonen, Virgili i Guix.

L'arbitratge

aná a carree del colla
senyor Casterlenaa, gin dona co
menç a dos quarts i mig de sis a l'er
contra que sols duraria
setanta-cine

giat

minuta.
Res en simptoma ha estat el match
disputat entre els costeny-s i barcelo
rans. La primera part ha estat d'un
domini amb tota naturalitat igualat per
una i ultra
força. Veiem que el Júpi
ter és lleugerament dominador
del
Badalona i surt d'aqueas la bona tas
ca
emprada per la banda esquerra
atacant que són Guix i Virgili. Perú
l'encert de Boorras i Orriols no per
meten que Casanoves estigui molestat.
En canvi la tasca de l'atac badalo
nf fa que Castro i Forgues
s'escorrin
pel centre, i aquest últim prova for
tuna enviant carta trets al marc
de
Manyar, que és el portar que ha tocat
més pilotes. La més seriosa a un xut
ras i a l'angle de
Forgues; la salva
en una bella estirada,
que per cert fou
premiada arnb una fortíssima °vació.
De l'atac del Badalona n'han sor
tit a favor d'aquests tres vorners.
que
no
donaren resultat per al marcador.
La segona part fou
iniciada amb
forces ganes. Al cap de poca estona de
comenear, el Júpiter obté dos córners
tambl tense resultan El joc és viu
notable, í tnés perqué és correcte. El
Badalona va refermant-se, í a poc a
poc es fa lamo del canto. atacant fu

a

abrí

ho

proclamaren.

pressió.

moreta, Padron i Boyen
També ens diuen que s'está gestio
nant la vinguda del potent equi F. O.
Badalona, que avni s'está posant en
Iloc

envejable.

Es din que la Un;6 Esportiva llut
tara contra el Santboia.—Buscal.
A SANT POL DE TAAN
La setmana passada ens fou
impossible de donar la infor
mació deis partits celebrats du
rant els dies 15 1 17. La manca
d'espai ens obliga a ésser breus,
i per ,tal 'de posar els nostres
lectors al cerrént del curs que

segueix l'esportivitat

Resumínt: aquest partit bu del grat
del públic, ja que va ésser jugat aitáb
tota correcció.
L'árbitre coHegiat, influenciat per
la gualitat de l'aguija del Sabadell, es
decanta per aquest.
Els equipa es presentaren d'aguas
ta

E. C. de

Mataró,

de futbol fnu

mancat

del més esseneial: l'interés. Tot i el
resultat, el C. E. Santpolenc és molt
superior a l'onze que defensaven
el
Racing, motiu sobrer per desanimar
els jugadora, com ahir
resultá.
Explicarem el factor que ahir fu
desanimar els jugadora i el públic.
Des de la inauguració del camp d'es
porta, el C. E. Santpolenc encara no
ha estat batut per cap
equip, motiu
que indueix els socis i públic a
de
manar a fa Junta del Club
que procuri
a.
coi
.-tar un equip de més
vaina i
amb la seguretat de perdre, per
així
poder veure fins on arriba el joc deis
equipiers locals. La Penya Racing era
aquest equip, ja que dl elements
que
va anunciar tots havien
estat jugadora
de l'Iluro F. C. En arribar
al camp
eis jwsadors del Racing resuftaven
ésser desconeguts gairebé tots, la qual
cosa motiva una protesta per
part del
públic, i lamentant-ho el C. E. Sant
polenc. Mentrestant s'acabava el par
tit de basquet-ball, i poca moments
abans els forastera declaren, que na
han portat porter, que tan sois són deu
jugadora i diuen que ho diran a
Guasch, jugador de( C. E. Santpo
lene de B.-B., Factuació del qual en
l'equip de l'Iris F. C. de Mataró, ju
gant-se la copa amb l'equip local, com
eis nostres lectora poden recordar, fou
censurat

per la

majoria

dei

públic

La Directiva, interpretant el sentir
d'una part deis sena socia, protestas-a
que jugués aquest. Acabat el partit

manera:

Pel Sabadell: Massip, Morral, Gi
ner, Martí II, GrIcia, Codina, Mata,
'Sangüesa, Mas, Garreta i Pérez.
El Sant Cugat fou: Ribes, Sitges
•

III, Sitges II, Matifoll, Doménec,
Lapel, Castellví, Tarrés, Munoz, Ma

—

cing de l'Iluro
Aquest partit

per

gol.

santpo

lenca anotareni els resultats:.
Día 15: C. E. Santpolenc (re
serva), 2; Penya Bestit. de Mal
grat (primer equiP), 6.
Dia 17.
Basquet:ball: C. E.
Santpolenc, 29; .Avena N'aria, de
Caleila, 20.
C. E. Santpolenc, 5; Unió E.
Esperança, de Barcelona, 3.
Ahir e.s van celebrar dos 'en
rontres de baSquet-ball i de
futbol.
Primer, el C. E. SantpclInc
de B. 13. contra. els Intrépids
(reserva) de Calella. Començá
la primera part amb un dorriini
a favor deis visitants, que
'dura
tot el partit, amb Ileugeres
oscillacions. El resultat fou de
33 a 16 a favor deis Intrépids.
Els guanyadors feren una pri
mera part miller que l'altra, i
demostraren la seva superiori
tat amb unes encertades com
binacions. Val a dir, perb, que
posats a fer jugadas els Intré
pids en fan un gra massa, so
bretot aquella jugada en qué
passen la pilota per entremig
les camas cap endarrera, ja que
monas vegades llur eficácia és
nulla, puix que la pilota en lloe
de passar-la a un cempany va
a parar a un contrari o
bé surt
fora del canip.
C. E. Santpolenc, 2
Penya Ra

primer gol obtingut

El

Pérez resulta brillant; el segon, ob
tingut en of f-side", provoca algunas
protestes. Amb aquest resultat finí la
primera part.
Al segon temps el Sant Cugat posá
diversas vegades en perill la porta de
Massip i efectuá 'una veritable ofensi
sabadellen
va. Tanmateix la. defensa
ca trenca
nata els intents de marcar.
Poca Moments abans d'acabar-se el
partit el Sabadell féu el seu tercer

base d'Aznar, Moliner, De Mur, Tra
ha!, Itarte, Tena, Prat, Gallard, Za

un

tot cal

A SANT CUGAT DEL VALLES
C. d'Esports de Sabadell, 3
Erant Cngat Esport F. C., o
Un partit ben interessant en el qual
es va posar de manifest la gran vo
luntat dala equipiers del Sant Cugat,
fou la característica d'aquest encon
tre. Malgrat presentar-se el Sabadell
amb el seu primer equip complet, el
Sant Cugat contraresta els atacs sa
badellenca i causa una magnífica Mi

—

ment

El día 10 d'aquest mes l'a
quip del C. D. Nacional, de Flix

cas

signi els
a Guasch,

pre
oh, paradoxal ja tenia el vestit
parat. Confirmant-se la intervenció de
a
Guasch s'accentua, la protesta i...
par
petició deis jugadOrs comença el
interessant, ja que
tit.. Aquest ao fou
després d'haver marcat el primer gol
tocata i-d'haver expulsat
a favor deis
per haver in
un jugador del Racing
del C. E.
jugadors
els
sultat l'arbitre,
perderen tot •l'interes, i acaba la pri

temps reglamentan, degut a la fosca
regnant.
La tasca deis dos equipa, repetim,
en tot igualada. Al nostre pacer, so
bresortí Forguer, Castro, Borras
Orriols a la defensa. 1 en l'equip del
Poble Nou l'ala esquerra, Guix, Vir
gili i arboneIl.
La tarda, magnífica. amb un ple de
fasta

o

grans i Ventós.

ESPLUGA

DE

FRANCOLt
ti. E. Espluga, o Constantí S. C., 4
Al camp local contendiren aqnests
dos equips en partit amist6s, que ven
cé el Constantí per quatre a cap.
Comença el parta amb un atac del
Constantí. A poc, en una bona jugada,
Ros marca el primer gol. El partit
-

•

transcorregué

a

bou tren.

bou tren. Albial aprofita
una bona ocasió per a marcar el se
gen gol per al seu equip. Pocs minuts
abans d'acabar, Adzeries aconseguí el
terce gol. Amb el resultat de tres a
cap favorable al Constantí, acabá el
primer temps.
A la segona part, l'equip locaf can
transcorre

a

vía alguna deis sena jugadors
llanea a un fort atac, el qual és

i es
anul

lat brillantment per la defensa foras
tera, que es fa aplaudir pel seu encert.
Una pilota recollida per Adzeries bu
ef quart i darrer gol de la tarda, i
el
partit acabá favorable al Constantí
E. C. per quatre a cap.
Una de les coses bones i dignes de
lloanea d'aquest partit fou el joc net
emprat pela contrincants, i el públic,
nombrós i correcta. anlaudint
les bo
nes

jugades.

L'árbitre fou el senyor Bailo, que
ho va fer maiament per tots dos.
I.a composició deis equipa
era :
Espluga: Altarriba; Morcel, Zara

Martí, Vidal, Rossell; Xinelli,
Creixell, Monet, Acdena i Emeri.
Constantí: Sabater; F. Palau, P.
Palau; Cera I, Tardu, Andreu;
Cera II, Soler„Mzeries, Albial
i
goza;

Ros.
Per a fas festes vinents, el Club
loca; té contractats per a jugar
els
equipa F. C. Miravet i la U.
E. de
Flix.

L'ESCALA
L'Escala, F. C.,

3

G. A. A. V. (de Sant Feliu
de

Guixols),

2

Interesantissim i molt disputat
ha
estat el partit jugat
entre els estilen
tats equipa al camp d'esports
de L'Es

cala F. C.

L'equip del G. A. A. V., amb
reforl
(mig-centre del Cartage
na F. C. en la
temporada passada),
mostrat en asuren
temible, com
ha prova el que fins
quince minuts
abans d'acabar han tingut el
znarcador
de Palahí

al

seu favor.
La primera part ha
acabat amb el
resultat d'un a cap a favor
fo
rastera, marcat n sen ;carta:deis
asna,ra Sánchez.
Eis lecals. tot i haver
dominat la rnajnr part del
no
han aconseguit marcar, per temas.
la manea
d'encert de la davantera.

UNS

••
de

pilota rebutjada pel porter n
fluixament, marca ef segon gol, i un
minut abans d'acabar, Burset marca el
tercer, que és el de la victoria.
Sota l'encertat arbitratge del se
nyor Oviol, els equips s'han arrengle
rat aiscl:
C. A. A. V.: Caraac; Canyet, Gi
Armengol; Girona,
rona; Mas, Icart,
Masvidal, Palahí Sánchez i Pruja.

una

L'Escala:

Vilanova,

Masafont;

Carreras; Sala, Botella (a la segona
part), Poc, Paiaiií, Pellicer, Burset.
ros, Callol i Bardera.
LA GARRIGA
Penya Prat-Aznar del C. D. Espa
nyol, de Barcelona, contra Joventut

Garriguenca
que

lloc
acaba

neta victória de la

Penya

El ditunenge dia
amb

interessant

una

tingué

17

partit,

Arbitra Mas, anolt

espanyolista.

encer

Joventut Garriguenca, cotnposta

A MOLLET DEL VALLES
Dia 17
Fig-ueres U. S., r
Mollet S. C., I
Diumenge passat, primer dia de la
fasta majar d'aquesta vila, tingué
!loe, davant un nombrós públic,
aquest interessant encontre, el qual,
donada la valva dala visitants, era
esperat amb força interés pels afi
zionats molletans. En aquest partit
es disputava una formosa copa aire
es de rAjuntament. Va tirar el k.ick
off la gentil senyoreta Angelina
a
la qual bu obsequiada pela
pitans deis respectius equipa amb
dos formosos ramells de flors.
A les ordres de Várbitre senyor
Prat, els equips s'arrengleraren de

eCamp,

següent

manera:
—

Entre el cansí, d'herba
i
nous

I

elements,

la

marinada.

!loc.

en

d'estar atabalats
i pote.
clir-se d'haver acceptat
reu
el cárrec,
que

<?:Stan

vek,

més

Diuen que l'ésser a satisfets que mai.
la primera
cate.gria
i tenir
()t'asió
equiPs "asos", N val
els

d'acaparar

aigun

sacrifici,

guanyar

el Mollet per 3
geis al,
En resurn, podem
felicitar
la Jun
ta del S. C. Mollet per
la série d'as.
tes esportius que,
fent
celebrat al seu camp un esforl, ha
aquests
i perqué al matí
del primer diadies,
va
posar amb tota
solemnitat la ban
dera
va

catalana, sola,

catup.

l'entrada
Corresponsal.

—

a

del

STA. COLOMA DE
Santa Cabina, 3 S. de
Sabadell, r
El día 17 de •l'actual,
a la
simpa«
tica i riallera vila de
Santa.
Coloma
de Queralt, va tenir lloc
un
ente aquests dos
equips, que encolare
es dis.
putaren una copa °frena de
Ciub Santa Colonia. Aquesta rEsport
copa es

QIJERALT.

-

,eltIs

A les ordres de

per

elements nous, compta amb la simpa
i hom espera dies
tia de tota
de gibria per al futbol local. Tanma
teix, s'han adonat de la inaportáncia
de l'esport 1 s'han lliurat en cos i áni
ma al seu cultiu,

Mollet.

TRE.

Junta del
dell es rcuneix
sebo.
gairebé
moltes les reunions que cada dia. I 3,5,
no
a les tres de
acaben fila
la

ara

la

DIRECTIUS

BA LLADORS

segona part, els fo
En començar la
en
rasters obtenen el seu segon gol
prendre Palahí la pifota de les mana
del txgter. Ala trenta minuts, en un
córner, L'Escala obté el seu primer
gol en rematar-lo Poc. Als poca mo
ments, Pellicer, en recollir superatnent

aquest

unnual

Wat

coman!~
delo>

aaa

r,tona

d

la rambla de Catalunya

4

l'arbitre

senyor ea.

aren

E. C. Santa Coloma:

així:

Costa; Cobos,

Torrecleflot; Miguel, Degrácia, Ro
s,
sell; Segura (M.), Tomas
(R.),
Gar«
cia,
I
i

de

Sporting
Sabadell: Jo; Rjasei
Vilalta;
Estrada;
Andrevi, Crespo, Pastor, Raimundo
i
Vilaplana.
per
L'eqttip local va guanyar
tre4
gols a un.
L'arbitre, bé. Un pfe a venal
.

Segon partit
Santa Coloma, 3
S. Sabadell, o
Santa Coloma, 3 SPorting, o
Els locals feren un gran par.
Jugaren arnb encert i entusiasme. En
aquest partit jugá de davanter centre
Coromines. Aquest, junt amb Vila
nova, marcaren els gols per a l'Es
port Club Santa Coloma.
L'Sporting, masgrat fer un boa par
tit, no pegué fer cap gol. Tant el
porter com la defensa jugaren molt
i bé.
L. A.
-

-

—

Castellsegués. Gualt,

Busquets, Quintana, Rossell, Sanl.
Ros, Palomares, Ferrares, Grau i

A PALAMOS

Figi

Gord II. s.

En

Bru, Palomea Prats,
Medina, Bosch, Madeu, Bato, Pa
tricio, Felip, Pairo i Barnet.
Tot seg-uit comença el partit amb

lamós guanya

cert nerviosisme per part de tots,
da seguida hom va notar el
domini que els figuerencs. amb el
seu joc rápid, exercien sobre els
ju
gadors locals; amb tot i aixó no
pogueren acabar cap jugada, degut
a qué totes les anullava el defensa
Busquets, el "Kamilu", com Ii diuen
els socia, el qual estava insuperable.
Al cap de poes motnents la davan
tara del Mollet, atnb una bonica
un

pen",

arrancada, va aconseguir un mag
nífic gol, obra de Ferreres.
Amb aquest gol d'avantatge els
locals van agafar ánims i quedaren
amos del terreny. Atacaren
comí
la porta del Figueres, la
estava defcnsada amb
molt
d'encert. I amb el resultat d'un gol
a cap, a favor del
Mollet, va aca
bar la primera part.
nuament

un

encontre

emoaionant, el Pa.
de Matara per

gola

3

a

r

juga un interessantíssim
partit al cartita palamosí. Llástima que
el camp no s'omplís amb tanta de tu
ristes com vingueren a bord de la nau
"Infante don Jaime". Els preus per
aiscó eren molt reduits (?) a l'abast de
Ahir

es

totes les fortunas: 3 pessetea entrada

els socia.
Els equipa jugaren adnurablement
i es destaca la labor de Rosalenc, Vi
taita i Napoleon.
Arbitra Forns, no gaire encertat.
Els equipa: Tarrés, Garcia, Olin,
Llopis, Prats, Blanes, Pons, Mestres,
Soler, Rabell i Vida!, per l'Euro.
J. Barti, Tubert, Dispés, Barbes,
Rosalenc, Vilalta, Napoleó, Goiri, Gi
2

Ribes, pel Palamós..

Tono, Bueso i

qual

Amb molta menys empenta que la
va comenear la
segona, fins
que per culpa duna falta conle,;z1
per
un jugador del
Mollet dintre l'árna
de gol, l'arbitre va castigar
els lo
cals arnb un penalty, que els de Fi
guares van convertir en
gol, i acon
seguiren així l'empat a un gol.
Per adjudicar-se la copa hom diu
que havien de jugar un
altre partit,
ja que no havien tractat res en cas

primera

d'empatar.
Els naillors durant tot el partit
foren: pels locals, "Kamilu", que
cada partit ho fa millar, i
pel Fi
guares, Bru i Palomar. Els altres
jugaren forea bé, encara que no so
bresortiren.
EI públic tingué rnoments de tot.
el tercer equip del Mollet i la Pe
Abatís d'aquest partit, havien jugat
ova Font, de
Badalona. Van quedar
empatats.

Dia III
Mollet S. C. (primer), 3
F. C. Badalona (reserva), z
Amb una calor aclaparadora
i
moltes ganes de descansar per
part
dels locals, va jugar-se
aquest se
gon parta' de fasta
major, el qual
va resultar forqa
animat, i fins hi
va haver algun
rnoment interessant,
en el qual la
davantera local,
com

pletament diferent de la del
dia
abans, va fer alguna jugada
bonica,

ELS PARTITS DE FESTA
MAJOR A GRANO LLERS
Amb motiu de la fasta majar de
Granollers, que tindra lloc els dies
31 d'aquest mes, el cerda
granollerí ha concertat uns interesfortament
santa partits que han cridat
1'
i6.
l'Es
El día 28 a primer equip de
i es
local
l'onzé
panyol juga.á contra
dialutará una magnífica copa de l'es
portman Francesa Asmarats.
qual
En l'equip de l'Espanyol, en el
Veninternacionals
hi figuraras els
•

meEr 219el
dova.

Granollers s'enfrontará contra el
com

ja tothorn comenea

a

L'arbitre,

que es
i6 de Valencia,notables
presentará complet i amb les
proadquisicions que ha fet per a la

temporada.
partit

En aquest

cop

El
la

a

voluntat

per

en

Rossi

ha

recenunent ingressat
tindra ocasie
segona preferent,
válua
la seva
de manifestar
a el diper
i
interessants

aquests

fícils

l'equip local alineara

en

eisra lli

la

el qual

va
a

posar I

fer-ho

ment.

El día 19,

dimarts, 'van jugar el
equip del Mollet i el
Santa

Colora.

D'aquest

i

or

en

aconseguir-ho. El públic,
nornbrós i rnolt correcta en tot mo
segon

disputará nrlque la iluPorla''t

es

MÍ'aartiní

d

estar

senyor Prat,

primer

contra

cansat
de tot.
El Mollet va adjudicar-se la vic
tória per tres gols a un.

tota la seva
be, i va

lodecall

a

badalonins feien tot el possible
En resum, fou un bon
partit per
f
r-see.sta
major,

del

pri-

dissabfi de programa, el lluita
rs. dia3o, el
te,
I

i els

a

selecció

partit sols podern 'dir que

rorreu de fora
enviar,

Podeu
Solsona.
Oerlerals:
normes
atenint-vos a les
imparciai
amb
ciar
curt,
escriure
Dora

litat.
F. R.

—

Acceptat

en

Mollet.
da
principi. Poden passar
de set a
(1:Huna,
feiner, excepte els
noú del vespre.
C.

—
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