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Nosaltree diem...

CIUTADANIA

Luíés que

La cacera del

periodista

que seria inútil cercar, en aquesta ho
poble.
ra, en els cites de cap abre
Un espectaele únic, la introducció al
qual la fan, arab gran remor de trom
petea i timbala, uns auténtics pallas
sos mai vistos:
—Pasen, aelloree, pasea
Quin és l'espeetaele? Aqueat: la ca
cera del periodista.
La cacera de
l'home que caería i de l'horne que par
la i que, per aquellea desgracies que
devegades passem, encara no s'ba posat
dacord atnb els pallassos auténtics que
guarden !'entrada del &c. Es rnolt
divertit. Tan divertit que, si la qües
ti6 no fas d'un cut orclre, el més prac
tic seria probablement que tots ple
gats eni elavéssim a riure.
Per() no sabem fina a quin punt ar
riben, a despit del velnatge deis pa
Ilusos, les ganes de riure deis nostres
collegues periodistes.
De nosaltres
podem dir que ja les hem acabades.
Es una mica fort qu en deu dies ha
gin estat denunciats pel fiscal i en
jora processats més de vint perio
istes barcelonins—concretant d cas a
:arcelona.
Es una mica fort. Tan fort que
.otser será qiiestió de pensar que aixó
•:, pot artar.
o potanar.
Per a aquel« viatge, general Barata
guer, no calien alforgea.
*

Fiscals, jutges, policía... Fa molt
bonic. Tots s'afanyen a atendre-us, a
estar per ves,
a
explicar-vos tota
mena de cosos.
La policia, sobretot,
actua amb una diligencia enternidora,
que va des de la incautac;i5 de les
ques de corren del periedic fina a

sa
un

delicat saqueig ("registros", en diuen
ells) a les redacciona i a les imprein
tes. Els ben assegurem que els "le
gionarios", pobrete, no ha fan pas
millor.

Una parella de policía comparegué
a la redacció de LA RAMBLA el di
mana passat, en una hora que no es
trobava present cap redactor, I bé:
tires/rada de la senyoreta ence.rrede l'adrninistració—sense cap in
venció a la redaeció—la policia
•

-

'brigada 'ociar—procedí

•reoll

a

un

.egut a qualsevol persona que no ha
:ués estat policia. Dones, no, no. Quan
o van tenir tot ben
remenat, els dos
-ieents van acordar que
alló no es tro
e va. i axf
mateix van aixecar acta.
Una simple suposició del fiscal és

perqué un domicili privat quedi
merca de la policia i aquesta pugui
impunement allá dintre. El cas
ha repetit a La Publicitat, a La Nau.
Solidaridad Obre)a i •pot repetir-se
ada dia. Com si una redacció fos un
au de baedolers
o una timba
de quin
enaires.

e-0u

iment la Mutual Esportiva de Catalunya.
Cal creure que per les persones nomenadee
,er

NORMALITAT!
Mitings

suspeses.

Periodiates proeesmts.
Segreskament de chita

Htab
ment

d/me.

que?ava en aquestes altures.
Berengu,er ha parlat ciar. I ha invocaa la Llei, per acusar de
greuges sistematics dele preceptes d'aquesta Llei. Després, les pre
sons s'han oraplert una altra vegada de
ciutadans...
Com sempre, com ahir, com abans d'ahir. Cont sempre. La dar
rera nota del Govern és idantica a les notes
de 1917, de 1919, de
1923. Els anys, a dalt, no passen.
Pero paseen a baix, alli,çonats per una clara experiencia de
•

Ametralladores

Berenguer ha invocat la Llei, per antenafar amb la Llei un
poble inquiet i neguitós. Com sempre. Quan en aquest país s'invo
ca la Llei des de dalt, és per amenagar amb la Llei, com si tos
una
tralla. Mai per a donar a la Llei una severa i cordial hospitalitat
de justicia popular. Mai per a adaptar la Llei a la ciuladania que
pugna

perqua

la Llei deixi d'ésser

una

tralla per

a

convertir-la

a

talitat.

pum*.

Algú observa: I les caixes deis clubs? Aquset, aquest és pre
oloament el gran error de la gent i el que fa mis obligada la ins
titució de la afútua.
El futbol, que aparentment fa vana vida de río, en el fans es
traba a punt de ter fallida. Les arques dele clubs salan buidas i en

Escores" elemieillaris.
Deteadons

en masa«.

contratemps no saben per quin costal girar-se.
pagant el jugador (i amb guante retarde!) 111811t e aquest arria; pera, ai d'ell si cau malalt o victima d'un d'aquests
acaidents no molt freqüents, per() que es rsperteixen sovint, des
graoiadament massa sovint.

arribar-los

Es pot

NORMALITAT!!
,

Por() !do que Irerengttar podio, en aquttsta no, iníiocar la
Llol por acusar ele "revolucionaris" d'estar fora de /a Dei?
gisi és que esta lora de la Lleif ?És que Berenguer alta„ per
la Lleit

categoriee diversa, pera

en

?Qui ha dit que no anern
té? La "normalitat" és ab
.oluta. Només falta que
guantes metrallado

siguin destinades

'ornamentació
arrers.

a

de places i

la

práctica

vida tnisera.
En aquectss circumstancies no pot continuar la nta.noa de la
Mu4ualitat, que ve a resoldre el paorós problema del jugador me:dest en cas d'esacident. Nosaltres mateixos, els d'aquest diari, que
chr que ene hagim mortrat refractaria a tot el que
no poelsm
hagi eanstiinett fas- ambient per a obres a benefici de futbolistas,
som ele pritners a la/mentar-nos d'haver-hi Zutana d'arribar, prsci
sament per la manca d'un organirnte adequat a l'ata finalitat que
he de te-nir la Mútua, ara en projecte.
Cal un estora de tots, un veritable esforsp al oomençamont por
a *Ma• la bario de la Mutualitat Esportiva de Cataltanya i por a
asoogurar-h una vida praspera i ben.estant.
Deeprée del forniós exemple que han donett les nostres multi
tuds Niboilstiques en assoaiar-se amb tant d'entusiasme a l'obra
de ciutadania i encapaalant i engruixint llistes de donatius per als
presos polítics i socials, !és que se'ns tara creure que si ele ara
posionts de la futura Mútua s'h,o propasen, no arribaran a assolir
fin,alitat que han estat encarregats de portar a termo?
Si ella per dcanunt deis petits egoismes deis clubs hi posen el
cae d'humanitat, de conscilneia i fins l'enfoquen exclusivament al
fular del fu,tbol com a esport, estem segurs que eixiran b‘ de ilur
comas.
Tata al‘ra cosa seria, per ab futbolistas, una negaai6 ta litera
stadimenés eam a esportius i com a hotnes de a«.
V. B.
gas-

?És

que el Govern que ha expulsat Ma
acollir-se a la Llei-- pot ~alar allí

Per tal de demostrar epte
a Barcelona i a tet arrea
?l'e que el Govern que ha &mal estat de vandesa al
hi ha tranquillitat política
Codi Pa
nal dictat per un Poder faaciós pot acusar algú
cl'haver-se posat i social, que no pasea res,
foro de la Dei,
que vivint en el millor deis
?lis que el Govern que ha aprofitat aquest Cadí per clestroçar
mona;
el Oovern sita de
la Premsa liberal d'un país, i ha llançat la policía
a la cacera del
cidit a empreseetar gent i
periodista i de l'orador, pot acusar algú d'haver-se posat
fora da
la LUYO'
a fer servir els artnaments
?És que el Gavern que acaba d'ordenar la
fantástica que la Dictadura
detenció en massa
de aiutadans, sonso altr6 pretext qua
de Primo de Rivera havia
el ?'una llei inexistent, pot
acusas- alg4 d'haver-se posat foro cid
Za Lleit
adquirit per a nametenir
?Qui fa que ata fora de la Deil
Pereira.
cid, —un kome que venia a
d'kaver-se posat fora de la Lleil

tampoc el no mersys conegut espanyo
lista García.
Quan feia bona estoma que s'havia
comencat la partida i el resultat era
encara d'empat
a
sera gols,
Fonta
na i García, que presenciaven el
par
tit des de la tribuna, a certa distancia
has de ralo*, iniciaren una conversa
sense fils, pera en ven alta, tan
in
teres.sant com tatos les que poden és
ser de dos "istes"oposats, pera de re
presentació. En Fontana digué en un
mamen: oportú que els de rEsponyot
!soviets jet una jugada desgraciada cla
vara la porta de Florenca, poca es
toma després duna jugada desgracia
da tambj, deis de l'Europa, clavara de
Vilarodona.
"?DO le parece: toto a sato serd el
mejor resultado, no?"
Perb guara !'Europa va aconseguir
el desempat i mancaven pocs minlas
per acabar, cridava amb tota la força
deis

seas

putmons:

"Pilotes foro, pilotes

: 4-15,P.•

anar

Avui hi ha clubs de

en

Al partí, Europa Espanyol no hi
faltava !'as ti papuiar Fontanet. Ni
-

-

un

agualment empobrits, igualment minats per /a pertúria d'efectiu,
toes amb balanços que senyalen pardua i que ele obliga a arraso

indrunksat de defensa, de respansabaitat, de legalitert.

vantura, dintre de

qua fins

SI NO SABBSSIU, PON
TANET

•

integrar aquest Camita, la Mútua anird

han quedat escruixits.
Són pocs ele que han arribat a camprendre com efs possible que
si els camps de joc s'omplen, eh s íciols de la massa quedin a merca
deis sentiments caritatius o de l'ass-istancia pública, en l'eventua
Wat d'un cap de con,seqüancies.
No comprenem com fine ele propis jugadora puguin avenir-se
a un risc semblante sabent que
res no els protegeix contra la fa«.

Camisas Itlisidats.

•

en

a

ndavant i no quedara timplentent en el record
'els projectes bonics. Cal creure que l'egoisme
ue en aquests darrers temps han
doncel eta aer
'es no ofegara ele sentiments tan elevats que
,nclou la idea de la mutualitat. Que per damunt
'es tnesquineses materials que alguns vénen aRe
'ant "sollo yace", imperará el sentit hurnanitari
ae ha de portar a una reatittació la Mútua.
A alguns que viuen allunyats de la interio
quan se'ls ha parid de l'abandona,
af-a es trobaven els jugadors en ocasió d'una des

gracia,

Codi Penal de la Dic
tadura.

tragadies.

una

•~2!..

a

l'out!"
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UN NUMERO

FORA DE

PROGRAMA
A la sortida opoteasica de l'arbi
tre senyor Peguera, del partit Sara
Andreu A. de Sabadell, molls espec
tadors, a honor seu, es dedicaren amb
-

delit a arrencar barrots deis seientr
de la tribuna, per a guau passés Per
anar

a

la caseta.

Quan els

van
tenir arrencats, pera,
s'adonaren que aquell ja havia passat.

Malgrat ai.rb, pera, ene ternem que
al Clubr se'n resurgir& económica
meta.

41QUELL.

PARTIT

BE

NEFIC

?Es podría saber quirts han estat,
en
definitiva, els clubs que han re-,
nunciat "el tant per cent que els per
tocaya del partit Catahtnya -Centre?

Aquesies

Coses

saber-les.

sempre d;.9 bonic de

NOMES ELS MANCAVA

AIXO

Les referkncies del partit Madrid
Atlétíc celebrat ahír, ens donen la mo
ya de la fractura d'una clavícula
del
porter del R. Madrid.
Si és cert, montés els mancava ai.rd
als madrilenys. Si amb En Zamora ett
costova de yvanyor els partits, cense
En Zamora, encara els costara
La illusions deis madriknys d'aca
parar tots els campionats, trontollen.
-

COM PENSEN ELS /401111TRES ESPORTIUS

Mallan

fe4de

Canyardo

dona
la
cara que no ha Beascut

catalanitat,
Cataluoya

seva
a

ELS RECLOSOS A LA PRESO DE TARRAGONA DEDIQUEN UN HOMENATGE AL
CAMPIO INVENÇUT, PER LA SEVA VICTORIA EN LA VOLTA A
CATALUNYA

Amb el cai d'En Manan Canyardo I al primer corredor navarres, i
jo era
ha succeit enguany una cosa molt
catali.
curiosa, que no haurá escapat a la
Aquesta conversa, tinguda en un
vista deis que segucixen amb con
lloc on no es prestava a entaular
tinuitat els comentaris de la premsa
un
llarg interrogátori, va fer-me
esportiva forana. Quan el corredor decidir a visitar Canyardo a casa
ce Sant Andreu, a principis de tem
seva.
porada, no estava en plena forma
És una fábrica de géneres de
i perdia algunes cara-eres, Ilegiern en
punt al cor de Sant Andreu. En
•

es

periódica madrilenys,

donostiarres i ádhuc navarresos, que
"el corredor catalán ha sufrido una
sesera derrota".
Cas euriós: quan Canyardo co
meneé a guanyar etapas de la Volta
a Catalunya,
quan va veure's que la
seva
victoria anava assegurant-se.
Ilavors ja no era el corredor eatalá
el que guanyava. sinó "el fenome
nal corredor navarro". I no peirlern
del que succeí en la Volta al País
Base.

—Jo bé els ho deia—explicava Ca
nyardo
jo, senyors, no sóc nas
cut a Catalunya, perb sóc catalá.
D'Olite varen' trenre'm els metis pa
res a l'edat.de dos
mesos. Pero tot
era inútil:— cm deia
Canyardo.L-Al
dia següent continuava Ilegint "el
gran corredor navarro. el magnífico
exponente de la raza vasca". El més
curiós del cas és que a Olite hi
havia destinada una prima de tren
ta duros per al primer navarrés que
passés. •aig passar -jo, i no varen

dótar.; parqué; (paraules
textuals-dels organitzadors) 'era per

9

Per fi ha pogut arribar-se a tomar la po
'anda que ha d'estu,diar i reglamentar definiti

1

—

•

let?

un

desesperat

•

es

acaba de

será

es

de les noetres ofi
:nes, que duré des de dos quarts d'tnta
ins a pop de les dues de la tarda.
Buseava bombea, a la nostre redac
-.6. la perella de la "brigada social"?
as inolt possible.
Peró oficialment
va los originales del artículo.
Panal l'única cosa que havia de psi
r: no trobar ola or;ginals.
Sembla
•lie el mée blagie, no?, era tornar una
,Itra hora I entendre's amb el diree
or o
algun redactor que segurarnent
unen donat la raó dels
originals que
buscaven. Aix6 se Ii hauria ocor

nes

Esportiva

parlar ciar. Tan ciar
que ningú no pot allegar ja ignorancia; nin
qú no pot dubtar ja bis veritables objectius
Ite animen la gestió
de Berenguer i el seu
abinet en la suecessió d'aquella primera
i.ictadura que tingué per cap visible el ge
ieral Primo de Rivera, de desgraciada me
Ningú. Si fins fa dos dies podia ésser
lefensable des de certs punts de vista rae
nació governamental de Berenguer al Po
ler —que ja és ter concessions!— els dar
rers esdeveniments són
d'una gravetat tal
que trenquen amb iota possibilitat de belli
gerancia citstadana
si és que alguna en

cornphinent del que va prometre en
agafar el Poder—el govern Berenguer, el pala ha pogut presenciar un
espectaele euriosIssirn. Un espectacle
del que nornés han pogut gaudir, en
lores dec.sives de la seva história, els
ciutadans de Frailes de Lltus Felip
de l'Espanya de Fernando VII i d'Isa
bel II. Un espectacle únic al neón,
divertidissim i gratuit. Un espectacle

Preu: '15c,Intinas

Finahnent, la Mutual

actua lora

Berenguer

Teléfon 19603

ESPORT

de la Llei?

Aquestea dios, gráciea a la norma
litat que tu va proporcionant—ea

--

%•••••¦

empenyer

vidriares, varen sonar
unes campanetes. Vaig esperar que
sortís algú. Mentrestant, sentía el

•soroll

unes

acompassat

"intime, xminac..."

i continti de
de les maquines.

Semblava

com
si fregissin peix en
paiella descomunal.
Va sortir En Canyardo en mi
naguas de camisa, i en veure'm i

una

que volia, va dir
satísfet.
—Veras oportú; passa que ventas
el que acabo de rebre. Molt interes
sant, estic molt content, contentís
sim.
Entro en un menjador, seriosa
ment arreglat, i d'un paquet,de sobre
la tulla tren 'En Canyardo'una gran
cartólina en la qual es llegeix:
"A Mariano Cariardo".
—Aixó és un present que m'en
vien els presos de Tarragona. No
és pintat, ni brodat sobre el cartó.
Són, fils de seda enganxats..Un tre
ball molt d'fícil i de gran paciéncia.
-=És curiós. ?I tu 'coneixes als
que -t'han- fet aquest obsequie?.

assabentar-se del
me tot

•

-

—Almenys
Mira, aquí

no
els fine presents.
teas la carta que m'han

enviat acompanyant

el preseet.
Comerte° a Ilegir, i Ii demano per
rilla per fer-la pública. El que copiat
diu:
"Senyor En Marian Cany-ardo.
Molt senyor nostre. Després de salu
dar-lo respectuosament, hem de
demanar-li mil perdons per la mo
lestia que aquesta lletra pugui oca
sionar-li.
La vida és un continu cabdellar
i descabdellar, un mercat d'asm.bi
cions, "que ntoltes vegades cega els
bornes i els Ilenea per canijos de
desgracia. Per una d'elles ens tro
bem reclosos en aquesta preso de
Tarragona acabant de consumir la
joventut en aquestes Ilargucs i tris
tes hores de captiveri, i pensant en
el

moment

que escrivim aquestes

tat

Iles que segurament si nosaltres haguéssim estat hornea d'esport, hames
d'esperit com son vosaltres,
avui gaudiriem de la Ilibertat tan
somniada per aquell que no la pot
.

gaudir.
,E1-elia

7 de

setembre, serien apro
ximadament les sis del matí, várem

sentir un gran aldarull fora de la
finestra deis calabós. Várern aixe
car-nos i en pujar a les reixes del
nostre trist mirador várem veure
amb alegria com passaven allá Iluny
elo corredora cielistes de la Volta

a

Gatalunya. També nosaltres vi

paraules d'en
sonido del
cor, que l'home que sofreix com
nosaltres, clae estima la vida i es
morir, quan parla ha fa amb
ven
el cor.
La nostra mirada va seguir el
vostre grup fins que váreu per
ren-,

dedicar-vos

a

tots

coratjament, paraules

dre-us en l'infinit, sense defallir,
amb la idea del triomf final cada
vegada més aferrada, més ambicio
nada. !Quina cosa Inés bella, més

1
1

espiritual, és l'ambició d'un triomf
esportiu! Qui hagués apres d'am
bicionar aixi...1
En veure-us apartar de nosaltrea
volant sobre la bicicleta, !quin desig
de volar amb ella a la Ilibertat tan
somniada...!
Llegim cada dia eis periódico i
estem
assabentats de les vostres
gestes i de la gloria que esteu da
nant a la Catalunya estimada. Nos
altres, que sentim per vós gran ssim
patia, volem contribuir modestarnent
als homenatges que us ofrenen els

esportius catalans fent-vos lliurament
d'aquest record modest, peró que és
el producte del traba!' d'uns admi
radcrs

que cornentant
les vostres
gestes obliden les hores tristes que
passen
tancats
dIntre d'aquestcs
parets humides.

(Segueix

a

la

pág.
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la rambla de Catalunya

.

EL BARCELONA VA BATRE SOROLLOSA
MENT EL BADALONA PER CINC A UN
aquitat jugad« actui amb un
*video desencert 1 atad influí defi
eltivarnent en eactuacie de tot re
quip. La davantera badalonina, mar
cada per la tripleta mitja barcelo
nina, i sense ningú que s'encarte
guée de donar-los-hi pilotes anaren
de bólid, cora vulgarment ea diu, i no
donaren ter el rendiment que po
diem í devien ha.« donar. La gran
desee que hi ha en Forgues, corte
a retador, *hl no pagué donar ron
~ene pulir que Guzmán no el del
sombra.
xava ni a sol ni a
Pel que toca ale interiors. si vol
mitren joc hagueren d'aear a bus
car-Gel ello mateixoa. En Castro es

resulta% tan centundent
ton
e
d'abir; un resultat que no
debut lloc a dubtee, el Barcelor.s
sclarl una incagnita i tragué un pee
de sobre ale setas incondictonals.
La potencialitat actual del Bada
lona i si fet que atoe« club aneé
amb un sol punt de diferencia de
regule blau grana feren que l'en
eontee dimperté* un inusnat interés.
Xtust d'Iteré* (Supere', que fina
»sobe ataren el camp de lu Corta
ontb a dubte de si el Badalona,
donatat una •orpresa, o ntillor die.
(o:un:tia:u la ratea d'exite d'aqueo*
Antb

temporada, donares una
emule blof-grana.
Ammet U el dubte

supinas al

de pega 1 cada dos per tres
amb Castillo. i Reden, que en
comencar ~lava que fornia un
bon partit, perdé de anima i no fea
grua cosa de bo. Cristiá fea el mi

t'ami
tope

que s'edad

ski !pobre el veed ganen de Lec
Corte. Ele suporters barloo/1in, que
entraren.— ande molta rase-- al camp
amb eesperanes que les coses de
esquinen tan dretes cona fins ara,
~tiren amb la cara lana miqueta
merma alegre. El sol punt que ele
uparen del primer lloc *la con
~ti ara en tres 1 la marra trions
fal iba destriat una mica.
Si en: haeern d'atendre 41 dee
tabdellament material del partit, di
Mis que el resultat de cine a un
de ur fidel ralees de les variado**
sebe tiarté la BOU i un mereseut
pruni al damini que esertiren une i
alerte. Pote ene plan també fu
«testo que l'aducid del. brota ba.
dalonine no es mereixia una corree
cid tan oyera eom la que repte
uta aquest cinc a un, que, indub
tabletaeut será tus fort handicap
mana per ala Talento costenya que
taat brillante actuaclons han fornit
dea del comencament del campeenat.
Minuta non victaria representa
par al Barcelona un remareable oran
unge sobre ela une intrnediata se
don e en canee el Badalente ven
allentyaram Un4 míqueta lea seves
erobabilitats de continuar octrpant
el siegan ltoe de la elassificacies.
Ele barcelonins tingueren una d'a
qtelles tardes en qué tot *un -bé
encara que algun dement de la da
ventera no carbure com hom poca
esperar dell, hl Negué un borne que
salgué per tot i per beta. Ens refe
rir," a Golbstro; el n'yerres trebelle
ahir com un negra 1 se ten crediror
mbrean' aplaodiments amb qua
ale
cada doi per tres fou obsequio. Ele
dae gola que fém encara que en
hanor a la cuitar hem de dir que
Plera, foren
fusa '(sbricata
pe
una bella mocha de reporta:tina de
Goiburu. Arnau i Atocha tingueren
eatonee bona 1 satenes dolentele Pe
ra, r»n 1 l'Otee feren un gol 1 que.
-clarea bé. Fiera fou el que estigué

llar

jugar tnés

ben die cesen

en

con *more,

tot

el

que

va

o

de

mig

F.1

l'oblige a
i bague daban

centre

centrat

donar la seva taaca de rnareatge
per a deixar lloe a ta de servir pi
lotes ale

Bus

davanters.

Borras també actui amb encere
del
encara que abuse una miqueta
joe violent. Una miqueta. nomen
Contrutant ande lea seves anterior*
aducir:me Rafa no fou un salid
puntal de la defensa blava i el pe
nalty que fén amb mana dina de
que valgué el tinque „rol
era totalment ino
Barcelona
del
portó i extemporant. Casanova hur
c.I y primera
ra pogut defensa?' millor
dos gol, que li pasearen. ele <mala
ames nellor collocada hauria segur
rament evitan. Ele Otees do. (oren
imparables. ! el Penalty. exectitat d'a
curd amb lea novea regle* ja no cal
dir-ho.
L'actuante que promogué risée co
mentarle fiu la de reetetre. En afecte.
Mariner forni un partir amb tot ei
desencert que es pot &manar. Cal
—

en

el

seu

descárrec

no

que

be

neficie. amb les seves l'anadea, ni
l'un eguip ni l'altre. peró tingué una
tarda d'agudice que n'entren pa
gues en !hura 1 fon eontirtuament
obsequiat amb música de vent pele
nombrcsos espectadora.
A lu leves entres s'arrengleraren
ele equipa an la segúent forma:
Barcelona: Lloreng, Zahaln, Mas.
Marte Guarnen, Castillo, Piara, Goi
buru, Mocha. Arnau i Sasi.
Badalona! Casanoves, Rerrae, Ra
fe, Mena, Font. enrule. Tejedor.
Castro, Forgues. Rednn i Segura.
Els primera d'obtenir gol forera
ele barcelonins, duna bola capcina.
da d'Arochte Aqueo gol fou seguit
d'un abre marcat per l'Areau.
Despeé* d'aquista dos gola en
centra. eta badalonins s'espavilaren 1
apretaren de valent. En nna iteren
cada Rolen féu l'únie gol dele coe.
tenya. peró despees. novament do
mine el Barcelona. 1 nhtingué un
altre got per mitja d'un formidable
xut de Consorte
A la segona part un altea xut més
formidable encara que l'anterior. val.
gué el quart gol pu ale blau.grana
poc despees, unes mana de Rala
diem la regid dele ensilen' 44 con.
verti en penal i després en gol.
L'executor de la falta fon Salte
A. PINAZZO 8.

manys eteeertat per& alguno centres
etue feo n'ataren per una bona ac

tuad& En Sagi.

de

indubtablement.

tete,
detencert del

da

mée
tem

porada futbolística.
L'aunada de la radie maja no
fon ni pitjor ni millor que altres ve
gades. Goonin no feu aquells pea
les tari precisos que acomuna a (ele
pasa. ea canvi. reeixi completantent
en el que es va propasar; entallar
tiompletareent sI davanter centre

contrari. Forgnes
Ale balalonine el que ele falle
mes iou el mies centre !lona Mal
grat jugar amb tota la bona volun

wwwwwww~ww
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•

5-1
4-1
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Júpiter
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OLASBIFICACIÓ
J.
4

F. O. Bartelone
Centre d'rdsporta di Babaden
11. C. Badalona
C. D. Burops
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.

.
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•

.

Par Lita
G. E. P.
4

4
4

8
2

4

1
0
0

4
4

0
0

1
1
1
1
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C.

0
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4

8

1
1

11
10

5
9

6
5

2
3

4
7
5

8
13

1
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LLOC
ras

particiPants. I reo no ko
eleqüencia mis el«
sultats aconsteguito fine era. El Ba
dalona—a despit de la desteta d'ahir
—segsteis ddift "Te candidot perillds
al sigan i terco ;:oes. Engnan.v. el
comPronat és eurt 1 rovasti.9c °conseguit de bes I'.inciii vol mol*,
els catres
di» onth nsés
tos:

compellt
len parta bu energie
fou el reeputat alta al terreny de la
Creta-Alta entre el Sabadell i el Jó
Pa«.
No feo certament una. sonseen el
reeultat d'aqueu encontre, ja que en
general holle &nava per descompro el
t• orni eabadellene. Tal vegada tanu ao
ereia que íos per iant marge.
:so
assule
El conjunt eabadellene
ahir, rualgrát de /a vieren*, aquel'
acoblament i perieeció dele <terrero
partas. L'onze del Valles sortl al carne
com

alguna

ereien,

pas

no

la

prizr.era;

mes la
a
be.

u3illor, i afinaren quelcom
punteria. Max.p cornee cona

El Sabadell decidí el partit
a

mitjans

dassegurar-ho. Fin: ara no li han tu:JIU les coses prou M'erres, perii a la
segona volta pot fer la pan i donar
Lleva' del paras
més d'un disgust.

gable

el enl• isl04'411
ter, de transcend?ncia
tres darrcrs liocs.

de

amb el Barcelona, Sois ele que ha
jugar a lo segona volt(' eis ita de

ju

Concretant: persisteisot les Possibi
litats que la representació de Catalu
nyn al can:piano' cl'Espanya sigui en
guany radicalment modificada. A ho
gosem a os
res d'ara, perb, encara no

Aise, tractant-se d'un
es uno dada que
equip com
cal tenle ea coste. L'Europa, ea
apuntar-se els dos punts d'ahir, pot
esguardar Vesdevenidor ansb una mica
més d'optimismo. No !so té, per& en
care segur. Avuí va classificat a
quart lloc, 5 caldra que fati un esfor;
considerable por a ougnensior lo mes
tuació firis a eshcrrar l'avantotge que
~si Si porten el Sabadell i el Bada
gar

a

casa sean.

:figurar-ha.
LI PASSA A VESPA
NYOL?
L'octuació de !'es-equip do Zamora
és--fins al moment actual--una de les
campionot.
4t !SS flitiS Miel-os:Anís del
dedue
seguido
trote
gent,
que
de
La
cions de tot, gaguea cas el vesá dar con'
taigna. El 4010 de Zamora oda de
seguida a!: llavis de tothom. 1 hent de
reconeixer que els f.,ts no eón per
ermirt °lira cosa.
Després de les *dorado*: d'aigkei
ex-tompany de Weard Zamora, el: re
sultats fiar ara aeonseguíts tau l'efee•
te d'una Notada. En Zamora, (videos&
mena no era Yoqui/t. La son Presen
cia. pera, ajudavet a fer formidable
l'oquip. i si no era proa per a guanyar
el: portits, Pesava d'una manera 41,i.
den( Per no perdre'ls. A %ores d'ara,
l'Espanyol ja de: estar convenra

QUE

lona.

EL SABADELL, ENDAVANT
Ja temo; 11 Sabadell classificat en
sepan !loe. Mara do (amoscar el case
Psonat, n:nge no !so huiría día Les
cOn..reciditars Otomsegut.
tres victdries
!'Europa,
l'E,sPanyol i el Jú
des sobro
Pitee Si danés moltos probaldilifais

d'oconsegstir

'in

deis

tres

primus

a

favor

DRAL.

O

E""Pa 5 JI4Pi.
!'el que fa ale

!loes.

Contra el que ti ilusa a l'Espanyol,
Pera, cl Sabadell té la 1914j0144 de par
Uf: de !a segona volta foro de casa. 1
al:6 és una dada que cal tenir en
cffinfoll, sen.re que pulgui dir—ni re
motament—que pel simple fet dime,
de folgar foro de casa ltagi de resultar

d'haver

fet

Mal

un

jugadora espanyolistes unes vegades
i lee jugarles estrafolárie,a, pera afor

una mica, i el pri
tieigueren eisvial
vaitar Macip .l'aprefitit

Es. foc s'anivelia
la de

nutjar.s
fensa. El portee, regular.
Dirigí la !luna el coRegiat eeasterle
ama el qual no mitigué del tot encere
tat. Deace pulo ceno heme hen
Temibles, que !oren fortáraent protes
tlidet pel pbiic. Ceas que el cerc'e
que jugava mea dur era el Jiipeer,
es compren que en debor d'assenya
lar agneatee faltes perjudicase gene
ralment el Sehedell.
El públic, foru nombró* al bé no
tant eom en eta decreta encontrat
Eh eme>a es presentaren entre se

tante

Per

a

Climent per

que

amb el cap el seu

marear

gel.

únic

,

jec

oentinue rápid i energic tal
coro havia consermat, 1 ben -aovint hora
a tia que en marcador entrena. noma
ti nt en
funeions, pera en tota la
reata de la primera para a:rea no ate.
cd.
El segon teznps eomenqii tunb ulea
emeenta formidable del Júpiter, que
tingué la virtin d fer aliar de henil
per una tetona ele jaeadors sabade
llenes, de quals no donaven l'abad a
deturar l'envestida contreria. Cona
que tot dura tare coro pot, alee s'aca
bá, i comengaren ala da la CreueAlta
a fer de les seves.
Una ataca del Sabadell comprorne
teren fortament la porta contrieden

Bis esportius Unen un
a complir amb el
proiessor Blanco.
deure

El

veigue de poe que no acaben en gol.
Per?) no tarde gaire a func'onar no
varnent el marcador, deaut a una fa

Júpiter

llarle de la deiensa del

que

aprofita Garrete per iriarear el Mre
cer gol sabadellerie ?una manera irme
parable.
El deeconcert dele demente viisie
tanto fou evIdeut je que aquest gol
venia

Creu-Alts.
Ele' exteriors Pueyo 1 Guix foren
els que més bregaren del quintet ata
can( del Júpaer; Rosalene desead deis

tunado', de Vilarrodona aares, és
potser el que evitá un mejor nom
b're de gon a favor de l'Europa.
Ele equipa e4 presentaren inte
grate de la següent forma:
Europa: Florenea, Soligó, Alcod
Alrninyana, Loyola, Obtola, Gi
ronde Escrito, Croa, Miró 1 Al
cázar.
Espanyol: Vilarrodona, Trabal,
Orriols. Beeoli, Soler, Espino, Van
toldrá, Edelmiro, Tena II, Peedron
Bosch.
Llovera arbitrá i ho feu de la mi.
flor

PER resposta pelo esportillo.
a

magulle-e

punta. L'Europa, tot amb tot, va
palesar millor joc, millor equip que
contrincant. Guanyá
no pes el seo
justetament, peró mereixia guanyar
davanter opor
de molt mes. Amb un
tunista, decisiu, l'Europa anir podia
haver aconseguit la seva mes bri
llant victória damunt l'Espanyol.
Els davantera europostes combina
arnb malta
ren forna bé, atacaren
empenta, pera no foren deeisius en
ocasiona, que foren multes.
lee
A part d'aja& tal dir que la sort
L'esque
no ala acompanyá. tampoc.
moite
na i carnes proeidencials de

La gesta del professor
Blanco mereix ésser cor

Hurriet fu el irillor

aquella

proporcionaven

LEWIS

moment

és

clubs
poca puntuacie que tots dos
contendents portaven fina ahir, i
també a la manca de Zamora a la
porta de l'Espanyol.
jjustife
El partit d'abir serví per
la baera forma de tota
car novament
no
dos equipe. Espanyol i Europa
que
ens
ala
equips
eón actualment

nepod,

batid.

no

Guinardó bastava per
confirmar-he. El qüe anys enrera
havia °meten fins l'Estadi, enguany
aconseguia reunir arnb prou feinea
considerarlo
el públic justet per a
maja
entrada.
cera
Aixe ea en part explicable per la

decidir definitivament el par
te. Amen bra.6 que en tot l'encoutre
havien pon! en la Ilulta, s'eclipse en
a

gran manera en comprendre que ja
no hi havia res a
fer. Per torna, el

Sabadell no tarda laire en aconseguir
el quart gel en rematas Roca un ab
daru11 al mare contrari. Els pocs mi
nuts que maneaven por al final de
l'encontre !oren francement favora
bles ale tocals. els quah estigueren a
punt d'augmentar encara més el seu
resultat favorable,

la

puntuar 6, pere no ti Los' possible Cal
remarcar que el mateix entusiasme que
pose en la theta el meni a voltea a
empro un joe quelcons perillas.
El Júpiter es dedal la mejor part
del temes a desbaratar joc amb pre
ferencia a crear-ne. Perb aixó no vol
dir que quan eh contraria no eren
prou amatents, nimbé sablea criar per
Mina.
La millor thea del cerda del Pobie
Non es aetualment la davantera.
i
aquesta linfa era la que no deixava
estar tranquils eis sabadellenca. Pene
ahir tes demostrá una vegada mes eran
és eiVeit a tota davantera traspassar
es elemento defensius de l'orne de la

CeRC

theriaee ARCCLIeeet

no

segona part; i
despees euna ofensiva

de

fou pese sament
contriria molt pronunciada. En aquel'
motnent eta jugador* sabadellenes
bIa cona si es doneasin exacte come

TITUIENT GENCI1AL

Orint.fe•
4dheec, mol' probable que
gueixi classifkar-so per al ,ans;ouat
d'EsPatiya. Esas guardaron prou, pera.

saberen ees

marcar-be

tau

VENDA tm

com

suda:
sin6 tot al contrate Sorti ansia gansa
Sabadell: Macip, Morral. Roure,
d'aelegurateee bea' aviat el miente
Marte Grecia, Ten*, Sangficsa, Bar
peró tren tantea aquestes ganta que
tren, Garrea, Roca 1 Péren.
inaIgrat portar en tots moments avan
Júpiter: lerancás. ZIttinet, Ver:de
tatge e41 el marcador, hom note que
nde, Benin', RosaIene, Peir6. Pueyo,
la mejor part etls 'tus jugadora ea
ClimeM, Corornines, Barceló i Guíe.
buen paulas d'un nerv.osisrne ex
Els comeneaments ele la !tuba fr
trernat, que en tot el parta ala per
judice, i no poc.
res favorables al Sabadell, que pose
La defensa i la Iba majana. ande tot
ja en un compromís el nutre contrata.
S'allarge per una caten* el dolpini
í estar bé, no arribaren vas a lama
les ednerables actuadons a que ens
sabadellenc, perb no dota op reees de
resultat.
tenia aeosturnats. Tinguereu tul
Refets ala visitante de eurnmesa
feete, que bu iO marcar coot calla
ele exter ore contraríe. Aquiete ele
oentrária. també preraree aeen Perb
es trobaren en el mateix ces.
menta efectuaren, per la causa reunan
Per fi, uns atara del Sabadell aca
tads. una serie d'escapades perillosis
baren en cbrner, que molt ben tienten
almea que posaren en evidente perilla
el remate Grecia a la xarxa, i 1'044
la porta sabadellenca. De totes me
per tant. el primar gol sabadellene.
tieres. pot dIr-se que breearen sempre
Al cap de poca estona i en eeasió
omb gran entusiasme, malgrat que t'en
de dominar intensament el Sabadell.
cert no fu eacostuntat Ele davantera
tingueren nies encert a la segona part Bertran maree el segott gol.
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CO011ette•C

confita,

llena

no

que

1MENT CEPEEPAL
De L ASTbac 1 of
L'eSGOTAT—clECONS

Sabadell
Fitss al monten: actual, cl
del
rrociatid
Badalona
la
és anal' el
camPiolsat. I san Sij partiis que han
do jugar aquests dos equipe C.i més
insPortants ansb vistes a lo classifica
precisamos!,
rió. Diumenoe vinent,
1
Espanyol-Barcelono.
partit
s'escau el
jugar el Badalona
el mateix día han de
que, ittalgrat
i el Sabadell. Es evident
l'EsPanyol,
por
les actuado»: fornides
Rabia. E.!
el públic es llançara a can
transcendental
do
la jorna
partit més
da, pera, no será aquest, siná el que
jugaran badalunins 1 sabadellencs. I
ifssdra, 'atisbé. una importancia inne

ara—requip de
al /Otees- en
Rabia
fa
comPanyia
tau
el cierres ltec. Es innegable que l'Es
panyol té una maia temporain Fs.
1--ara

ja

lebrat ahir

cap
al camp del

mer

te que el que ele perjudican mes que
tot era la manca de serenitat, i en jan
posar-se trobaren et catre planee per
aconseguir la remarcable victória final.
El carde visitant Milite en tots mo
ments amb un coratee ben envejablet
es veu
que havia escollit
el pertit
d'abir per millorar la seise escasea

D'UNA AtitMIA

era

DOS PUNTS PER A L'EUROPA
Al Geleeraa—on halda de
disfrutaren ale:, t'Europa a Mí
panyol els dos More neo:arares pea a
fugir del darrer !loe. Va guattra- los

l'Europa,

enguany no és el que
atracl'any passat ni en joc ni en

L'Eepanyol

SABADELL BAT EL JUPITER
QUATRE GOLS A UN

EL

L'EUROPA GUANYA L'ESPANYOL,
CARA QUE JUSTET, PER DOS A UN

A Sahagiell

VOSTRES OCUPAGOtia

a

•e

•

110 -V01Grati CWE 113

te

aparrionani
fa referencia

r4411144t Gr04ir, o Los Corta ha
acabar cfaclarir l'horitstf. 1 ti heme
disjtr francs, he,» de contestar que
ea venir do nos'. La desfeta
no ou
del: badalonitis no llevo gens de
»u/Hl j Ilur eampanya portada a Ser
fine ara. El Barcelona, vencedor
me
en el partir d'ahir, s'afirma cola el ases
probabk canspió. 131 Badalona, batía.
perd les passibilitats de elassificar
L.'in
o por al comisionar d'Eepanye.
terls pu !adjudicada del primer lloc
SS ea es.firmarir de »tira en mica. Crrix,
manera
considerable
en convi. duna
!'interés pelo alero, Iloes, !'adjudica
d° definitiva deis 'mal: és, en aquests
mamona', »toa dificil d'endevirsar.
El reinkat dé L45 Corts—ropetim
ho—no ha rQrltr2S ningâ, Potser
/savia que opereta una /sideral mrays
voluminosa, pera la tildaría blaiepea
no l'esperan° tothotou
El Barcelona es ?roba ama on for
ouporuo, 4
ma fromamena m'antena

p

vi<

fa

gas...

NERVIOS
C E RA.

S.A.

.41~1.44

as.

otteinotsat está sesame1

d'abres anys— en el que
al primer (loc. !lauden de pasear coses
mole e.rtraurdirofrint /mego? ol Borce
latea no aconseguís--mem velada més
el tito: de campó. Resulta, evidem
incisa premorir prometticar lo viciada
del Barcelona, per.) a isoree d'ara sets
ele eseorrisu cuelan, n'oran conven

TQNIC

A

prévéisra

d'interés— aqueU alteres

111111111~,

adaesetesTMi»

coas

rero, aqmset

.

itITih4.

L'INTERÉS PER AL PRIMER

COtiVERT U et.VOSTRA CERVELL
frivuLriegaAtni AMEI

rwitem)keí

af

ííip

111

tat,

en

Al Guinardó

1

A Les Corts

driem dir que está ben desplomada,
Ni in.lividualment aconseguiren
lee
res de notable. L'únic de la
davante
ra espanyolista, i potser tarnbé
l'únie

de l'equip blau-blane, que
mostrar-se perales bu
Vantoldrá.
Ell tot sol acouse.gui donar amé& cran
cnsurt a Florenca i a tote ala !ate*

acoUsegu(

europeistes.

Malgrat d'al* pene,
massa joc. Ea pas
sá moltes estones coro 4 espectador,
a baix del camp. I U que Sole 1 eis

aludo ea veu que no tenen maese
confianea en Edetrniro, el company
dala de Vantoldrá i sí potser maese
en l'ex-internacional
Padcon-Bosch,
El nou davanter espanyolista Edels
miro va prover que si en atacar no
és l'home que necessitava
nyol, és un xutador forga respete,
table.
Soler, el mig-centre eapanyoliata,
estigué forea treballador i feu l'autor
del gol deis Sella, el primer de la
toda, als trenta-cinc minuta de joe.
La primera pan acabá amb el re
sultat favorable Per a rEsPanyol
d'un gola a cap. Al aegon temps,
tet eeguit d'iniciat el joc,
velérem
un equip de l'Europa que sernblava
canviat. Atoe arnb rnée ganes
geni dignes die ruma que aneen,
rem
ala dos minuta de eomenot
aquest segon tenses, en anoeseetee
el gol de l'empat. Malgrat qua el
gol provingués duna treta en fan
de ?rabel, hern de reconitixer que
l'Europa feia tetona que es merei
xia aquest gol. 1 a mes, Girones féu
una centrada tan perfecta, que per
aquesta sola jugada, acose la loe
venció de Trabal, ea podia donar el

que es podia fer en un
el d'ahir, de jugadora neto

metiera

partit com

viosos que iluitaven eferrissadament
davant
per desfer-se de la cua, 1
d'up públic alee nereiós encara.
El partit fou en general dolentet.
L'Europa. coro hem dit abans, loo
pote« el que aconsegui reeixir un
ale a proporcionar mornente de pa
tín.

Altrarnent, l'Espanyol ens presa::
porter, Vilarrodora, (meleras
un
deeentrenat i per tant Inés propici a
complicar els mornents perillosos
per al seo equip. Deis sena com
panya, pare, també pece ea mostea
u

ren

masas

segurs.

De T'ala

INFORMACIO TELEGRAFICA
A SARAGOSSA .COMEteelaN
LES ELIMINATORIES 2 EL
r
—.P/ON/
eNYOL
DE VELOCITAT EN P. A

talan: Vázquez
rer a Maure.

Saragossa,
Al veledront de
Torrero come:meren ahir les elimina
trines del caretionat Manee' rae ee
locitat en pista, amb eta segiitients re
sultats:
Primera eirie d'eliminataria.—Mau
re venh Sencher; Verques a Pella:
Espanyoi a Giner; Oliver a Ricard
Catalan: Ferró a Abat, i enaste' Fer
rer a 01 ver.
Primerarepesca: ea clessiliquen Ca
tete, Sánchez i Pena. i queden eli
minats Abat i anea
inenstbria.— Cebra
Seeona S'ér
Ferrer veril) Farth; J. Catann a Mota
re; Vergeez a R. Catelan; Sanehea a
Oliver, iEspanyol a Pella.
Segone repesca : es elassi f amen
Farró. Pene í Maure, 1 queden elimi
náis '014er 1 it Catalán.
Es
Tercera serie alimanteria.
panyól nene a Sánchez; Pena a J Ca

DIPOSITARIS

DE FORA

—

—

a

Farree Cebrial

Fer

Tereerarepesca: es classifiquen Par.
re, i J. CataIan. i queden ellminats
Saechez 1 efaure,
Quena serie eleninateries.—Cebrie.
Ferrer cene Pena; Espany-ol a Váz
quez, i Ferró a Catalan.
Querta reputa: ea claudiquen Vez
quez. Pena 1 J. Catalan, 1 queden eta
minats els des darrers.
Amb aquest resultat es dassifiquen
per a le: setnienals que se celebraran
dem3 a les onse, F2spanyol.
Cebriá
Ferrer i

Vazquez.

CAEMP/ONAT GUIPUSCOA
EL

LOGRONO,
vziktc

-

PER

Logrcrayo.

AL SEU cAme,

A
13

--TEDAD.
4

A

o

Al done de les
Gaunas, amb uu temes magnific
bona entrada. te celebre .aler el partit
de CamPlenal .DePottivo, de Logrono
Real SocIdard.
A les ordees del collegiat autptenee
--

gol.
La resta del partit seguí amb un
atac dele euro/renca
fina als trenta minuta d'aquest par:
l'Europa no aronsegul el gol de la
victória. Fou aqueo grecies a una
intelligent jugada de Miró. que fée
una precisa pasuda a Alcázar, l'iba
que es trobava en condicione de mi
tar. Ho fea i tan justet que el zut
toa el pal
de rebot entre a la

persistent

zarza.

sense

que

Vilarrodena

gues

evitar.ho. El* espanyolistes ir
tentaren amb tata eta sena eaforeos
l'empat. Pera l'Europa enrara els
supera i aeonsegui arribar al final
orth el resulta: qu u atorgava la
primera vieteria del carnpiarat.
Ja hem parlat métl *muto de la
&ventera de l'Europa. De !a enie
majaste. Loyola bu el mea efeetiu,
cense, pene, que Alminyana i Obiols
estessin menya segura. Ele alisas,
Florenda. Alcoriza i Songa tambe
mereixeren la victeria,
es

famosa

Padree-Roseta, ex-internacional,

J. M.

po.

Lreerq, formaren els equipe de la ma
nera ssgüent:
Real Sociedad: Eizaguirre: laun
del'', David; Amadeo, Alicataran.
Mas-culata; P. Bienzobas. C Bieezoe
bes, Cholin, Caremelero i Garmendia.
Deportivo Logrono : Munguia (des
prés Onest); Alcalde, Recarte; Gon
aine,z, Mugarra, Ten; Araujo. Juliac,
Escala, Luain 1 Pele El millar ha es,
tú

donar-li

varen

no

Omito. learhitratee excellent.

CAMPIONAT ANDALI
EL PARV'T RECREATIVI SE
I NCI.
VILLA ES SUSPES
DZNTS, QUAN OUANY

SEGON
Al enttip del Re
Huelva, 53.
creativo, se celebre ahir el partit de
Campionat entre aquest equip i el Se
ella F. C, que havia despertat gran
—

interés.
La Iluita no tingue desealuiellatnent
normal, parqué el públic sevnli que
Fiarla vinaut a preaericiar-lo coaccione
ele iurradors.
El Recreativo de Huelva arrenele
raya els
sena nous
etemenes.
Me%
rfells procedente del Racing de Ma
drid. i per manee de compenetrace5 i
coneixement del terreny no donaren el
recultor descree

Aigua de Roca

d'octubre de 1930

El Sevilla arrenelerá
bon con
arate eri el qual el trailer element fou
nizaeuirre, que fdel Pandee magni

fiques.
Quan l'arbitre

va
veure's oblarat a
susnendre el rones, estaeen tres a cap
a favor del Sevilla.
Fes equips eren:
acola: E'ealtarrel Set:teten. %le
nta; Rey. Abad. Caballero; Reldare
eanaen ndenesodo. (erial i Brand.
Reereetive: Silon Moran. Mufloz;
rhicholin, Gurenehaea, Soler ; Pene
Payan. Oraron. Campos i (arda.

CAMPIONAT CENT 1E
••••¦••¦¦•¦•••

EL MADRID I L'ATHLETIC
VAN EMPATAR A DOS GOLS
Madrid. 13.
Ahir jugaren e! Set
rortit de (ampionas en dos praners
clubs mad-llenv, Athletie
Anlest acaee amb emeat a dos srols,
Fou nra nartit dele Mndrid- Athletic
naés interessants eine hem preseeriaf.
nuot a mon tren i arate aran elneesa
nee tras deis ettulus.
Un que fittalS al
e-al hotel
pogués prounar el re
sultet.
Coro a detall ssel visad quo es luya
ner totes
dure dovanteres, direni tan
ves rase ei ereeleetIc re)-ners
que

,1)
els dos solterelents %encaren
traordinari.
A la primera part el Madrid dorna
Ileugerament ala atta% contraria i
remen mes nombrosns eta aeus Ste4C
NI perfil que ereava Triana, el velera
jugador avui reaparegut 1 conducter
de Unía méa formidable que mai
Acahá el erimer seeeps erra, l'emes;
a

cap.

Tot just eraneneede a segona pare
Marín fío una pastada al seu cene
pany Losada, i aquella senos entrite
nir-se, prepare un xtst enorme que
Zamora, el portes' nacional de fosar del
Madrid, 00 Perlé fas' ea per a eviter
el gol.
Afea arrime ele atteties, 1 da *Mide,
en un dele ama avenens. Marin es dis
pocera a tirar gafan Zamora, dele; de
demostrar la seva reeoneguda dona
es nana atnb gran valetala ala uta
Pena, 1 nt.yedA a terca wumoette,
L'embolic seguí dannt le oixteril

els :lastres es
nortius facin oresent flur
admirad& al Prof. Blanco.

Cal

que

madreensue on une pilota Ole 4 Pala'
al Pal, i no coutinui perqué el púbfle
envai el camp de loe. 1 no bi llagué
Inés remei que auspendre la lluan
Apaivagats tis ánima, eran velé
nuedaven per terra diversos

ingabrs

lesietnato, per& tatanateix, Vírale d'ini
portentia Rieard Zamora. Traelladla
a la caseta en bracos deis seus cene
que sofria
nanvs. ens comunicaren
cla
sin desvinment dersraortencta a la
vícula dreta, de la miel trieara
QIIArir alsetms dien de ea eeesseene
creenligaeions.
Vidal.
El silbstitte a la porteria
dbr
d'un
Pec després. en la retratada

arre) e:
L17c5nO,
ren
a e rsesend
l'emmot.
una
El nartit rratinne murta. Di
anuen
Pe
Marlo.
"eda eqe' ThTi1•13 a
ner ze
"adee(rae ene va hore
Ilet.

e

veeaste el ar,rter rnadrilenv.
Ta als nsests "4 tbartie, T.7^"^
""^"i'l (le la tole, la 14.-h a
re
rrim f,rt .10 enen; 5otroot.'"'•uit•
reseeeare.
.a.1
a 4,,e.
Atrapo. el eeenes-era ene ei
fron..eatna! ut?%.
aeritar
frOle
4.11
py**0.47
/..-1¦11.
""ar la
de
; T'AY" ra+Mctic
.45vee
r”:31•5r$ xilf*ArIrS.
rohm••lt
readrl
Un xie meter., els mistes neller
tosan 1 ens Aereesee, st be
,!‘”,11

••=1,

t/II131-ATOBE8,

GENERALS: FORTUNY, S.

.Em
eDiARMN,IcA,
A.

—

IP1

etiafireu radiealment

amb

Aigua de Rocallaw

CARRER DE L'HOSPITAL, 32, 1 SALMERON, 133

•

•

P•
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la rambla de Catalunva
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Campionat

El

categoria

de 2.a

-a_

11. PALAFRUGELL

RESULTATS DE SEGONA CATEGORIA

1

Sant Andreu

Atlaic de Sabadell
A. O. Vilanova
Santbol
Iluro
Gininkstie de Tarragona
Horta
U. E. de Sans
Granollers
Vilafranca
Gracia
Terrassa
Martinene

El Palafrugell bat els
Alumnes Obrera de Vi
lanova per un gol a cap

Palafrugell

camp deis palitfrugellenes
Guanyaren aq tests, í cal remarcar
que --varen aterescuclament, paix
que si bé—com ja hem lit abans—.
l'encontre fou ensopit i el joc de

Per Lanatetes diuen,..
Que per fi raspirant a rnaquiavélic
Ganado la és president del Collegi
d'Arbitres Amateurs.
• •

Que de Puntis ja
*

Que
ma

*

Que ho demostra

Que abres fa que moltee vegadea
cl jugadora de futbol es vegin ob
sequiats amb algurf& piloteta de les

se'n parla.

no

cn

for

del bassc-ball que
cap alegria.

•

Que si

ea

quederia

no

Que ahir varen debutar a les ren
glera« del Sant Andreu, ele joyita
cela ex-jugadora europeistes Pellicer
i Colla.

•

repetía hout
Morros per a

4..reu

SS.

que

Que Zn Colla, en far tractes amb
la Junta va damnar que no d fin

usa

SS.

aba debutar

de da sotreta de
la meció atlética del Júpiter ha fet
la fi de tots ele dictadorets.

Qua d dictador

*

encara.
• • •

Que

anegara

per alza
*

de Natacie.

• *

al

•

Júpiter

Que

Que

la sudó atlética de la Penya
Fort está molt atinada d'entren:i
manta.

• *

Que fina el
costuras
tun

es

senyor de les bones
veu arab cor de posar-hl

• *

Que

pedas.
la secció

cloral i

de l'Orfeó Sarrianenc
en

esportíva

torna

Que la uva perfectissima afInacid
és deguda a la saya victlria contra

•

*

ea'
th1

tu

ist
ría
la
C11

Sr
el
;tia

ít

13.

Després

qué

—

L'SPORTING DE GIJON VENÇ
FACILMFNT EL CLUB GfJON,
PER 5 A o
Gijon, 13.
Ahir es va celebrar el
partit de carnpionat Club G:jon
Sporting, al terreny de la Campona
a despit
que amb motiu de la pluja
caiguda aguaste ches, es c.-ela que se
ría celebrar al Molinon.
A les ordres del coliegiat madri
leny Escartín. s'arrenglararen ele
equipa en la forma segaent:
Club Gijon.
Armando. Parara,
Félix. Antonio, Sirio, Avelino. Jai
me, Avdesu. Vallejo, Chica i Or
diales.
Sporting.
Sion Pena Quirós,
Tronchín, Moro, Luísin, Adolfo, Ah
don, Chicote, Pmn i Nani.

prac
ticárse-li al guardameta necisnal les
cures d'urgáncia
al camp .'s Cha
martín, on diversos doctors ti van
recluir la luxació de la clatecula es
guerra, en un cotxe fou tra slladat a

—

de

l'hotel on s'estatja.
A darrera hora dr la tarda es tro
baya a Illit, i encara que persistien
els dolors, Ii havien mMvat. Nora
brosos amics s'interessaven pel seu
estat. Es trobaven a les seves habi.
tacions el diractiu de la Nacional,
Cabot, i els jugadors Félix. Quesa
da i d'altres significats
madridistas,
La impressió és que el guardameta
nacional en temps no meta Ilunya,
pOdrá, tornar al camp de futbol; aixó
sense perjud.ci del que resulti derná
de la radiografia que el president de
la Federació Regional
del Centre li
practicará.

Recanvis CHEVROLET
AUTO EQUIPS, Corts, 499

L
'

'

OVIEDO GUANYA FACIL.
MENT
L'ESTADIUM AVILE
SINO
Avilés. 13.
Al terrcny de re
gula local .:-taditint es va celebrar
uy partir de earnpiouat entre els pro
—

pietaria del erteny
Ovetense. qus acaba
victc ria de
(ataire

gol s

:es
a

L'arbitratge

el Depertivo
ami/ la franca

1

!tos::: d'Oscar.

per

cap.

d'Eacarl'a fou bu,

en

que excessivament tolerant per
als jugaclors del Club Gijon.
cara

Hi

asistir molt de púnlic.
L'arbitratge del madriletty Mel
von. va ésscr ha.
Els equips van formar així:
Staditon d'Avilés.
Rogeilo. Da
vid, Pico, Martín. Armando, Pachu
co, Garcia, Gu rra, Vallina, jesús i
Tito.
Oviedo.
Oscar, Caliche, Tru
va

—

—

Sion, C'nust, Avilesu, Pipo. Tn-e
ciarte, Urrutia, Polon i Catnargo.
(•

..

F. C. Martinene
Terrassa F. C.
Palafrugell F. C.
Grácia S. C
Atlltie de Sabadell
Iluro Sport Club
Unió Atlética d'llorta
Unió Esportiva de Sana
F. C. Santboia
Centre d'Esports Manresa
F. C. Vilafranea
Unió Esportiva Sant Andreu
Granollers Sport Club
A. O. de Vilanova
Gimnástie de Tarragona
.

•

.

•

.

.

.

.

•

totes

les

comporta per

trifulgur

un

s
que aireó
fet que al diurnen
'-ligó no recordará

zalea, Gricra, Corteza, Itare, Do
men,'
Devesa, Cine!, Mote i

dal, Altés, López, Castelló, Pérez,
Paco, Oleguer i Rovira.
Palafrugell: Gauchia, Po:1g, Blanc,
Fardo!, Castelló, Cabanes, Estirhe,
Colomer, Miguel, Abelart i Reixach.
El go! que valgué la v•ctória el
fu Mieuel rernatant brillantment
arrancada de la davantera pa.

lafrugellenu.
Corresponsal
A VILAPRA.NGIA
*/•••¦••~

El Gricia bid el Vila
franca per dos a un
Ahír. a Vilafranca, tingué lloe
aquest interessant partit.
L'encontre es descabdellás emb for
ça entusiasme per part de tots dos

equipe.

part domina

Vilafrancas El Gracia in
corregué en penalty. que s'anear
raga de tirar Larrosa 1 l'aturá, amb
mol; d'encert. Florença.
A la segona part el joc es decantá
el

favor del Gracia. En acabar-se el
el marcador asenyalava a gol;
contra r a favor del Gracia.
El millar jugador d'entre els vint
i-dos fou Florença, el qual tingué
una
tarda molt afortunada. També
es distingiren
la defensa i Bernal
i Betancourt, del club gracienc.
Del Vilafranca, els millors Saba
ter i els defensas.
L'arbitre, molt defícient.
Els equips estaven forrnats:
Gracia: Florença, Artigues, Vila,
Ascon, Bernal, Rossell, Betancourt,
Vila II, Peiró, Cortés i Tosa.
Vilafranca: Sabater, Rodríguez,
Borras, Lara, Larrosa, Pastor, Go
mis, Sindrets Casals. Martí i Cas
talle.
a

partit

següent ja

•

Ele eastips s'arrengleraran
A. de Sabadell: Gil. Vila'

Htterva.
13. ”. e'e S-

6
6
5
5
5

4
1
3
3
3

5
6

2
2
3
2

6
6
5
5
6

•

amb

G.
5

4

.

.

J.
6

6

sabe imposar-se per tallar de
soca atvel tots els
intenta de joc
violent. No mitigué tampoc gaire en
eertat en apreciar les jugades 1 xiuli
ab tina insistencia que perjudiel el
normal deseabdellament de rencor'.
ti-e. De totes maneras la saya tasca
fou imparcial 1 no afavorl ni perju
dica cap deis dos equips conten
dents.
A les leves ordres s'arrenglera.
ren els equipe en la següent forma:
Vilanova: Roca, Mas, Aldrech, Vi.

primer*

...

•

•

111

Gon

Andreu: Potrea,
López, Soler, Palas, Dura*, ?in
cisa Pellisser, Bau, Ferrer, Cofa
•

i Comes.

El primer gol, ale poca mements
de començar, l'aconseguí Mota, pel
Sabadell, en un aldarull 'lavara la
porta de Petrus, d'una maneta poc
vistosa, i ala 45 minuts, Cola enge
ga un xut que Gil para dlichment
i se li escapa de les maná,. Colla,
arnatent, aconsegttí d'un xut ras ba
tre Gil.
A la segona part, Doménech, ale
5 minuta marca el segon per ai Sa
badell, i als 35 minuts, Datan, des
prés de dues o tres temptatives,
aconseguí altra vegada l'empat.
Ja a punt d'acabar-se el partit,
Canet, des de l'angla, engegá un xut
alt que Petrus volgué blocar avant.
çant-se una passa, i degut a abras
tal i saltant tant com pogué, no arri•
bá tan amunt i fou el durer gol,
que dona la victória al Sabadell.
Durant aquesta part fíat: antiflat
un
gol al Sant Andreu. i Palau
com ja hem dit, injustarasnt—fou
tret del camp; abrió descotnptant
rnolts altres incidents desagradables
que haguérem de presenciar.
La línia de mitjos del Sabadell
fou la millor de l'equip, seguint en
márits la parella Vilalta-alonzalez,
amb tot i que abusaren una mica
sobretot aquest darrer— del joc
violent.
Del Sant Andreu notárem una
bona minora arnb els nous el-menta
Colls i Pellisser. Els Ores tots ha
feren també força 13é, ense des
comptar Petrus, que malgsat dele
tres gols féu ur•-1
—

—

•-

COLL

SASTRERIA

7, Piala Unlversitat, 7

1
1
1

1
1
1

8
9
11

9

0
1
1

1
2
3
1
3

18
8
9
11
13
6

0
1
0
0

4
4
5
6

11
3
8
1

I.
1
0

2
2

2

2
0

0
0

Gols
P. F.
0 17
1 15

E.

Punts

C.
7

6
5
4

11
8
4
7

10
10
10
11

15
20
20

11
9
9
7
7
6

6
6
6
5
5
4
1
0
0

emocionant, portant-se

els jugadors
braus. Des del comen de la
lluita fas al toc postrer del partit, el
joc
portat a un tren fantastic,
impossible de sostenir-lo amb jugadors
que no disposin de les energies 1 amor
propi de qua han fet gala avul ele
defensora de tots dos bandola.
ealgut l'Iluro, pert) amb tots ele
honore. Ha ca:gut vençut l'excellent
estulp de Mataró, 1 creim que res po
den allegar a la seva derrota. Aquesta
s'ha ensanyorit de requip que ha ha
fet menys bé, i per aquesta. vegacla
ha obrat justament.
El Santboiá, el triomfador, ha fet
un
partit memorable.
Amb desavantatge des del començ
del partít. per un gol oportú de Gar
cia, els jugadors han pcssat en la Bulla
tot el que era possible posar-h, i han
veneut per un marga aseas, per un
2 a a que no assenyala prou bé Ta
tasca portada a cap.
Aquellas tres pilntes que han sal-wat
deinses, (luan Tarrós ja estava ba
tut, i els deu córners en qué han in
corregut per evitar mal, pitjors, eón
testimonie sincere del que deixem apun
com

A TERRASSA

El Terrassa fou batut
pel Martinene per tres
gols a dos

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

•

Partits

gue

no

.

CLASSIFICACIó

passa a majors.
L'arbitratge fou també una mica
deficient, puix que l'arbitre Cuchix
no

A la

CAMPIONAT ASTURIA

a

).

és
né,

*

Reparacions
CHEVROLET
AUTO EQUIPS, Corts, 499

L'ESTAT DE ZAMORA,
A DARRERA HORA
DE LA TARDA

Madrid,

•

—

111•11~~.

as

«

TRIOMF DE L'ATHLETIC DE
BILBAO A PARIS
París, 13.
A Colornbes es va
jugar ahir un partit amistós entre
l'Athletic de Bilbao i el Racing de
París.
Va véncer l'Athletic, per 5 a 2.

CHEVROLETISTES
Corts, ,499, AUTO EQUIPS
romprel

selle

estaven sottnesos.
Com si la poca i dolenta qualitat
de l'encontre no fos p,-m hom ha
gué de lamentar tamha que el joc
s'embrutés una mica. Ni els utsz ni
els altres posaren en aixó mala vo
luntat, peró el nerviosisme s'emprá
d'uns i altres i sortosament la cosa
a

-

.

sament

.•••111•1111.•••••••••¦

r

ne

adversaris ele quals
a les darreries del partit feren una
brillant reacció santa resultats posi
tius que anivellessin el desavantatge

vet.

Els porters, bé. L'atlétie Antonio
Inés humil que el seu adversari, inter
vingué amb energia i seguretat.
Varbitratge, malgrat l'opinió d'al.
gusta, ens semblá equanirn. No és pos
silale arbitrar a gust de tots, i més si
la ,gran majoria es decanta a un de
terminat bandol.
Com a nota pintoresca de l'encontre
eitarem la 4etenci5 cl'un individu quan
saltava al camp de joc amb un ganivet
cje cuina de dimensions extraordina
rias.
Els equipe formaren:
AtlItic: Antonio: Corral, Alater;
Santos, Ordónez, Arteaga: Illera.
Marín, Losada, Buiria i Costa.
Madrid: Zamora (després Viclal);
Torregrossa, Quesada; Prats, F.spar.
za, Pena; Lazcano,
Triana. Rubio,
Leoncito Olaso.
,

fee

Que si no segueis la rnalestruga,
diumenge vinent, reapareixeri Cal.

no

madrilenya, superior Torregrossa
Quesada.

1.

•

•

existelx gent mes apto
fitadora que el* dirigente de l'Ebro,
S, C.

Ir

tus

Que cal que tinguien cornpte
l'Europa que ila doa punta d'ahir
poden ésaer-li molt profitosos.

Bonanova, i a la satisfacció de la
forrnou copa guanyada..

Que

pit

alguna ocasió impesar-se

tament als

una
setas

Que el cercle de Can Rabia, fina
fa poc en liquidad& segueix en el
seu estancansent.

a estar

• «

*

deis

un

czlie

SSS

forma espléndida.
*

ho demostra que

atletas va eapatIlar-se del
SI Ilancamet de pes.

• •

Que

•

SSS

*

el basket femení trontolla.
*

•

Que a bon segur que Colla i Pe
llicer varen astorar-se en veure com
es feia el ropartiment crobaequis en
acabar el parta.

encara

han pogut saber qui va obsequiar.
se amb el vi ranci que tenien reser.
vat per als veritables organitzadors
de la II Volta al PobIe Nou.
no

*

• •

Que con: a boa fill de casa bona
digué a'entrenava nolament al Club

dictador i companys.

Que eh adietes

estar total.

dementrenat.

ment

• *

Que hom usegura éa le celinda
produida per excés de capacitat del
*

•

a

futbol.
*

els ccasinnen

no

•

41

Morros faci
bondat perquit no es repeteixi el de
fa alguna diumenges en un caxap de
reconaanar

•

ma

• • •

part Morros.

Que cal

ren en

juguin

classes diferents d'esport al
teix camp i a la mateixa hora.

*

*

u

tres

*

de la Directiva també
*

que

da Van_

2-3
1-0
21

.

.

.

.

anaren

al

1-- :xa qur

.

-

i

sortiren
decepcionats del descabdenament del
partlt el qual fou indubtabtement un
deis más avorrits que elan celebrat
ele que hi

encara,

-

-

Al camp de Cala es jugá ahir
aquest
encontre
corresponent al

campionat de Cataluny a.
Aatsisti poca quantitat de públic,

PREFERENT

-

une

A nsés, el Santboiá s'ha fet seu el
Parta quan. les;onat Ala, jugava amb
den jtmatinrs útirs.
Després ha eaigut Mir. ha plessat.
i amb non intrarletrs han porut aguan
tar i snstenir ravantatge tan heroica

ROSSINYOL

Direceid:M. PfiLLICER

A

Aquest esport havia tingtd sempre
dirigents mcIlt ensopits. No fo
uso!: els van caviar, i com que as
un:

actuals itaVien di. tant de mal dels an
teriors, hom creia que serien millo'-s.
Perd no, senyors: són tan ensopits
com tots. Es veu que aixb és un
mal
que s'encomona en entrar en aquella
casa.

completa.
Guanyá

casa.

MartinInc

L'actual 'ederació, com !es seves
avantpassades, es distmgeix pel se
lenci. Sol:
tant
test, en eln pe
riMic castelld, al qual «!Babor* un
fecleratiu, s'hi diuen coses d'aquella
Cal reman,ar que aquesta supre
mada és iWegal i no estd bé que un
senyor, perqui és foderatiu, pugui dir
més coses que un nitre, tot plegat per
qué o la Feueració no sapiguen, o tin
guin mandra, de fer gasetilles.
EsPerern ,tue, Pasee, els federatius
que vindran ho foran

la míni
ma diferencia i creiem que un empat
hauria estar un resultat més normal.
A la, primera part dominaren piafe
rentment els barcelonins i aquest
temps s'acaba amb dos a cap favo
rable al Isdartinenc.
A la segona part ea canviaren ele
papera i els terrassencs pesaren de
dominats a dominadora i aconsegui
Ten empatar. Aquests foren
ele mi
nore moments de l'encontre, peró,
poc a poc, el joe a'ana embrutant
llastimosament fi.'s a l'hora d'acabar.
L'arbitre Santoré bou un deis
principals causante del loe violent,
pulx que, malgrat obrar amb evi
dent bona volantat, no sabe imposar
als

el

oer

.; DONCS, QUE?,
madrilenys
concretament, sis
Partidaris del R. Madrid
comenten
a arrufar Ji seas, Perqui els Partits del
~j'iota, del Centre, els costa de
zts

jugadors.

—

Ele equipe foren:
Terrassa; Ulldemolins, Vila, Bar

Cadafalch, Santillana, Castro,
Valls, Rectoret, Mitjana, Sainz i
tomen,

si els guanyen
molt
mis del que es crelen amb el formid,a
ble equip que presenten.
A nosaltres no en: sorprin gens ni
gota.
guanyar

Castelló.
Martinenc:

asqual, Serrano, Rius,
Altés, Pujol, Creixell, Cases, Toni
joan, Aranda, Morrajas i Fandos.
El Martinenc obtingue el seu pri
mer gol per mitjá de Carlataleh, que
per

u

ket-ball.

dicaren alguna deis jugadora con
tendents. De més a mes. si hom
compta el desgraciat accident que
sofri Mitians, en el qual s'hi trencé
una cama, el
lector es podrá ben
bé fer arree que fou una tarda

ae

una

badada ficá la bala dins la
xarxa. L'altre el féu To

própia
nijoan i el
seva

darrer

Morrajas.

on

a

—

comprareu

el

CHEVROLET?

AUTO EQUIPS, Corts, 449

Els del Terrassa Santillana i Cas
talló.

Corresponsal
A

TARRAGONA

Club Ginmástic, O

Horta, 2
Evidentrrtent,

el

Club

Gimnastic

aquest any no té equip. Malgrat les
provatures que fan en cada partit,
aquestes no corresponen pas al gust
de l'afició tarragonina, la qual ven
que, malgrat els esforços que puguin
fer, uo es poden separar de la cua.
Si anem a mirar, trobarem que
és
contraproduent provar cada setmana
elements nous, la major;a deis quals

saben el rendiment que poden do
en
partits de tal categoria.
En la partida que avui ha fet el
Gimnástic hem pogut constatr aixé,
que més amunt hui dit, aixó és, que
han fet la provatura de dos elements
notas i ha reaparegut a les tasques fut
bolistiques el que fa uns catants anys
era un
bon mig centre; ene referim
a Montfort.
Malgrat els baos desigs
de tots que fessin guanyar l'equip que
defensaven, ha resultat que llur esforç
ha resultat inútil, ja que el que elle
hanifet
que no ha estat res
no
r_s
servit ni tan sois per defenno

nar

sealshea.

—

—

L'equip visitant també ha fet,

encara, ha contribult a qua el pellic
passés una mala tarda, sense vetute ni
tan sois una jugada digna de fer-ne
manejó. Ha guanyat l'Harta, igual que
hauria pogut guanyar un altre equip
qualsevol, puix que en dues ocasione,
que nosaltres les saatlogutan de "xur
ros", han aconeeguit traapasser els

dominis de Sanabuja.
L'equip de !'Horta d'avui no és
l'equip que fa unes guantes setrnanes
coneixiem; igual d'aquests podern dir
el Gimnastic, per quant ni l'un ni ral
tre han demostrat ni han fet paleaar
ais esnectadors ni tan sois un rnoment
de bellesa del futbol, ans al contrari,
tot ha estat qüestió de patada forta i
llarga, cense control de cap mena,
fent-nos avorrir d'alió mole.
Ele doe gols de la vietbria de l'Hor
ta han estar aconseguits pel dsvanter
Guara, i al primer temps.
Els equips formaren de la manera
serrilent:
Gimnistic:
Sanabuja; Calabruig,
rimen° ; Martínez, Montfort, rrein:
slashará, Alegret, Pinyol, Alvarez
Padrell.
Horta: Ifontferrer: Pérez, Vives:
Burteé, Gutiérrez; Garcia, Vi
lanova. Roca, Guerra i Graells.
Arbitra l'encontre el collealat Balil,
bastant encertat. Hem de fer constar
que el partit era un xic difícil.

i més

VALLS

SANS

A SANT ANDREU

Rebuda

Atlitic de Sabadell, 3
U. E. de Sant Andreu, 2
Ja hi
tuses al

de

esser. os.qa-les ha.
camp
aq ses aco
l'arbitre a cops ae

miadaments a
bastó amb acompanyament de pa
raules gruixudes d'antas y !a tornen
a fer
les delicies deis aman, d'ama
ctn• An
cions. Ahir al camp del
dreu hi hagué de tot ala?).
L'arbitre, senyor Peqa.eas fe,
la mijo. par:
un arhitratge com
deis nostres arbitres ?coso tren a
fer, o sigui arn11 alguncs tanivocí
clon, en ele falle 1 gens irsortu
reprimir el joc dur. Peró qsan, pa
la seva única culpa, el joc hatoa is

devingut força violent, expai:á
per una futesa, P-0su d
Sant Andreu. i deixá de fet Lo qua
poc després, cstant la p.lota otns
xarxa, Gonzalea, del Sabadell, :C3
na
r, En succeir
:x.. a pre
veiéreat que la seva sort'cl.
ter
reny de joe fóra apote? s'cs
I doixant de banda aLes és Je
doldre que bornes que pse la de
ic
". no
s
Lanen,
potser, a aixecar un bral tr. gu n
el geni
s'expos'n a uta
tenci
camp,

.

•

•

•

gran

colleeció de vestits

tornem a

mig del

una

mig temps

PAIS I ESTRANGER
Preus moderats

El Granollers i el Sans
empaten a cap gol
Un partit molt aburra, en el qual
egaips no va descabdellar un

cap deis

joc gaire boni&
El Granollers va dominar a la pri
mera part, paró
la davantera no va
saber aprofitar ocasione excecents
que

li

presentar per marcar.
que la bona actuació de
Pedret els va anuliar algunas combi
nacions, 1 va sallar, per tant, el seu
equip d'una desfeta gairebe segura.
La segona par: es va jugar millor
que a la primera, i el joc fou tnés
nivellat La poca decisió de les !f
ilies del davant, y,. ésser motiu que el
marcador es quedes intacta.
El Granollers va ineórrer en pe
se

/t'y(

van

Diem, Pecó,

I•111•

A

SANT

BOJ

El Santboiit, en un par
tit apassionant, veng

l'Iluro

per dos a un
En mig d'una expectació extraordi
naria, estant el camp envait d'una
nombrosa coscurrancia, l'arbitre se
nyor Camba assenyala el començ del
partit 1 s'arrenglcren els equ'ps de la
manera següent:
Duro: Ternas; Mas, Tries; Prat,
Soler, Bonet; Pon Mestres, Planes,
Garcia i Rodríguez.
Santhoia: Marly; Local, Ifir: Ci
fuentes, Puig,
Barraxina; Turró,
Avellanes, El:es, Até 1 Castanera.
El partit, en conjunt, ha estat fort.

nalty,
qué

va

que no es convertí en gol, par
ésser tirat a les mans del por

granolleri
L'arbitre. senyor

v

MI,

1

_4

•

591.

no
•40.

golea

+bel
trordr

4151144.1
ogi>

ter

Pequeres,

força

encertat.

Els equips es van arrenglerar així:
Sans.
Padres Cartas:1211, Villa
campa, Vela, Robles, Bartolí, Cuchy,
Tayeds, Ig'ésies, Abart i Calina.
Granallers.
Callofré, Lledes Mi
ralles, Rebollo, Sala, Ortuno, Arri
bes, Gorda. Losada i Navarro.

ELS XUTADORS TERRIBLES
—Quatre a l'Europa, nou al Júpiter i cinc sl Badalona. Divuit
gols
en
quinze dice. Ara repcsaarem.
Diumenge vir.ent, justa nent inaugurem l'herba de l'Espa
nyol i hm de Les' un extraordinari.

4e
la

BARCELONA: Placa d'Antoni López,

BE,

referim
la Federacid Cata
d'aquel: esport que V030.1 encara
recordaran, que es juga de tant en tant
aci a Cataluttyr, amb el otom de bas

Hi hagueren alguns mornents que
la lluita esdevingué etaot:va paró,
aquests moments foren tan escassos
que en general es pot dir que len
colore bou ensupit. Si afeglu a aircó
el joc una nuca %t'olear a qué ei de

regatejar nimsú.
s

Ens

FEDERACIO...
ARA

lana

tenia.

La victória neta,. ciar. brillant, que
aval ha obtinsmt el Santhoia no li pot
Al den rninuts de comencat l'encon
tre. García aprofita 11,11 indeeisió de
Mntiv i fa el gol de l'Ifuro.
EJ rArter santhniá, ressert;t de la
!asió soferta en e! nart:t amb el Mar
t'rene, és substituit pel sunlent Ra
moneda a Ta costana part, previ con
sentiment de l'arbitre.
Turró, anrofita.nt una passada d'A
vellanet, s'interna j d'un bon xut acon
segeeix l'emnat.
Demrés Cifeentes. rematant una ni-Iota alinnvada cle la norta ilurenea, fa
el gol de la vietóría, ene prrlueix
evaaasjS a'aasas'asme en l'equip
una
vermell í en el nAtic.
S'han distinodt
l'Ilurn. Soler en
nrimer lioc, Mas, Trieg ; roin. La
dansntars ha fracassat Tarrós, amb
trolta sorts
F,n el Santboii. Elles l'anima. Des
nrés, tots.
L'aew+re n'ha sort:t satisfaetória
ment. El partit ha estat 4-•

PER

Aquest encontre havia clespertat
inusitat interés, putx que del seu
resultat depenia el primer lloc de
la classificació de categuria prefe
rent. Peró, dissortclament, la quali
tat de l'encontre nc stigué en con
sonancia amb l'interés que hom

ohtingut.

ment

LA

15

Tellfon 16556

?
•

•

a.

19p)

13 d'octubre de

area

la rambla de Catalunya

Per

eles
eee•

4111104 "-!comarcar
.4 4

4

.

•-

wat

Er Palafrugell, can el Gedcia, COI«
Granotlers, con: els equips de Ca
e:arios, ha saga, una 'incubadora" cra
sas fmtbolistics.

batallada.
veltant tul:pass els
Barce.ona i Bada
TrIna, per gen: mis oficien* i af•niu
mda. B1LSSO« de4Pris d'isser posat

Garaas i Bomal
ik7C3

5111$

en

l•

al h;piter,
•<7«, cama, e/mito/oil 3 la ael seu on:w
k
41:b. Costa ha vise ininvodes
‘siaus, o per abres iriotiu.s, arpen,: es-troordináries colecticio:as de sitiador
gias tothout ti reconeixia. Unicainnt
lia

otear

2

'out':

alar sensbla aguantar per.

*Feti,s.

el per

ara

Palafrupell.

re:ordant
¦streelles nwravellosei actuaci•ms d'uns
tilpd xor
zoirera, homs ea tl:a «X
cAtaocit5.
La veritob• darse pot ?emir osal
pa.ssatgeres, perb.. tard o d'ha
s'knposo ?a meció.

Pdalgrat

tot. a

lassys

UN EXIT F.SCLAT,4NT
Paialuds ha obtingest un grao: ?zis
14pubikaeid del 11014 setonanari "La

Stm,yera".
Els esportita ja
per

tenen

nn

c!s seus neguits.
sigui hora de repartir *de
el vinent camptouat, ja tin
loc per araagar-se.

Ocian
nya" en
dran

un

174be

ptibticar-se

de

tlibre

A TRAVES
DEL PROXIM ONIENT
qual el sea autor, Jeme P. Pe
beeerses, traca sud> vurornsa ruPs
esquema pulftte. econemlc,
tris
badal 1 espectecular del prtallm
ortent europen.
eontun
ti tia trinca <tenerla,* t
el

en

bob*,, delta

in

deat gua alenit

d'a

seu doble stentncat
atberstnent
ttrIstle I tdeeMate aula un mareat
ameres & «tuesta .0hrs
Pres. 4 pesaste*

vaaaa a tetes tes albreries.
administrseer Lnbreet* Catelenie

4.1..1..444~44444.~»

TEATRE NOVETAITS
Cataismi
OPIO Cempliflyts
Direechol cAPtUse CAPDIvILA
me
sena a tres duarts de den. a
&e
n•irls. 1 Dunas del maternanaat
giLES!ES:
manara lOYASI

•

Selt de perxa, 14 anye
Plome, 2'30 Me
tres.
2.-Ferrer, Plome, 2 metres.
3.-Solanese Plome, 1'94 me

per elaranys alege
No cal dir que hom

A TAMUGA
El Titrrega en el primer partlt
ven.; el Detienes per 5 gola a 2
A un quart de quatre, sota les or
eres de l'Arbitre senyor Bargalló, s'ar
reng craren els equips de la forma se
giient: Peralta, Queralt I, Quera'a II,
Perers, Uget, Morera II, Marimon,
Rodamolins, Morera I, Escrivi i
Valls per C. E. Behanes, i Foja I,
Seriol, Sanllehe Trilla, Maimó, Lleo
naed, Senéte Surroca, Novell, Mano
nenes i afelá pei Tárrega.
Hom,nota en l'equ'p local una for
*nació un xic estranya, puix que fal
ten la mejor part deis components.
El »e t:r,gué fases d'emoció d'en
sopiment, la qual cosa ha valgut, una
victaria pel Tárrera per 5 a e.
L'aviare, donat que aencantre te
nia poca importánc'a, ha complert bé
el seis comes.
El pabac. satisfet per la victeria
assolida 1 mott corecte en tot l'en

alegacanIiiias

A REUS
I CAMPIONAT DE CATALUNYA
D'ATLETISME INFANTIL

1.-Llerda, Rae, 28'93 me
tres.
2.-a-Nin, Reus Deportiu, 27'98
levares.

contre.

Resulttaihánles de la 2." jornada

3.-Mates, Ploma, 27'12 me
tres.
CLASSIFICACIO SENSE COMP

A ANENY8 DE MAR
F. C. Petrla, d'Aren» de Munt, O
U. E. Aren" 4
L'eneontre que ene ocupa
s'efectub el día 5 proppaesat,
desvara una nombroaa concur
rencia, 1 constituí ua ressonant
triomf de l'equip local.
Durant gairebé tot el parta

l'equip tituler,exerct un intens
domini 1 palesá una aplastant
auperioritat datnunt.el eeu con
trinca nt.
Cal atribuir a l'encertada
tasca efectuada pe( porter del
Patria. Casebella. i al joc in
nóble que ddrant el segon
temps els fou oposat, el que
1 /Meterla no els somrigués
per un més ample marge.
L'equip local. sense tenir una
gran tarda. forni una actuacie
excellent. Sobreseortf extraor
ineanseble
dináriament Doy,
com sempre. Bé ie1 nostre rnig
centre. Destacaren tembé Marte
molt eficae. Lleent 1 Alzina.
Iaequip forá seplf la sera
manca
de quelitats tacniquee,
emprant un joc dur i aiolent.
que origina que el parta, es
.

agradable:e.

reprová aguaste procediments

poc.

tale

esportersa

-L'árliitre. Robert Soler, con
tribuí, mil la seva manca d'en
teresa, a ter més dificultós el
deseabdellament de rencontie.
Assoliren•els punts Martí (2)
i don I (a).
ni havia en liligi un troten
ofert pel Cenyor Eriric Lledó, la
ppssesejó •dl qual ea decidirá
per gol- "average"; en el partit
de revenja- que s'efectuará el
C. Patria, dlumenge
cama del
vfnent.
ue remarcar

•

tres.

padem

esperar meeys d'i'n.

com

metres.
Cateetorla 10

Al camp. del C. N. Reus Plome,
organilatat per aqueste en
cooperaela d'elements del Co
mité 'Provincial d'Ateletisrae,
tingué Iloc In. segona jornada
d'aquests Campionals, el re-,
sultat•dels quals elonem a con
tinuació; el Ilanearnent de la
jevelina, de les dues categorice,
está pendent de classificació
fin s a conéixer les marques te
tes a Badalona en les provee
que •imnbée celebraven el d'U
menea Per- aquest Motín en
cara none sáp si queda campea
de Catniunya per equips el
F: C. Badálona o el C. N. Reus
Ploms.
tbalt.d'étlearle, 14 anye
.

Reus-Deportiu,

'

2.--aFelip, Plome,

1'32

•

•

TAR EL

Dame.

1.-C.

MOLLET DEL
01. E.

-

equest Campionate
•
.
•

.Ahir

narnbrós 'Atine,
aquest partit.

de la JtnieratIt Deportiva de Flix
a
Badalona. on va combatre
contra' la S. D. S. A. Cros.

jugar-se

va

Aquesj paria,fou guanyat
Flia.Per tres,lols

„

A les ordres de l'arbitre 'se

per la J. D. de
a un,

3a.--THrója Rae,
,

.

1'32

.

•

.

'

Cinqu,

400.
Sisé, 300.
El primer regional tenla.
.

grua poeta %garra

-

d'espines

corona

tes.

r114444.44.411444444.44444e

TEATRE NOU
~Va

11AUe

LA U VoLTA A LLEVANT HA ESTA.T

MOROS

a les dona:

CletaTIAN011

Y

ETAPA

Paca, la telefonista
Dea?h,

una*.

JUZGO*

1

LA

IIAL.AIIARle
GASICSUILA

toles les

PACA,

LA

altsr

TCLEPOSUISTA

.*******1 S S~~444.4444

PALAU MUSICA
CATALANA

Orguestra Pau Casals
tr-a quarts
de deu da! acepte. Tercer cancera
andteld de la
ele terdor. aranera
aran:taca en i parte sa

taurnenre amena,

a

percuda

el poema

PAUIT,

14 Damnació

de

GOLTTNE,

del Faust

da Bertlez, ame la c011aboracló cae
1
r-imanta
&enastes
onFE0 GRA

CIENC.
Oleosa:del PAU CABAL*
t'espata de trocearan: unte must
itspanvota. P1133elf/ de Grá_
ndrn 34.

14.41444.14~04444441•444+41

rtaricel Park
Les millors atraccions

d'Europa
C.hert fina

a

101100LAU VE129 EN L'ULTIMA

do

1

les dotz3 de la nit

BOXA, dimecres,

a

les deu

-mitró mullo" marcH, aot I'nerO, 50
5 Interessants comba% 5
re111GAS CUQLI. iiR itlat..aBAU
1
š rounds!
'aTE-1.:Caatt, ex-oaa.ptó Espanya.
(.011-PErilICIN, de maltee

de

recanvis

Stock

colnYle

AUTO EQUI PS

Abir s'acabá aquesta gran
prova valenciara, que ha, val
gut per a confirmar una vegada
més la superioritat. del nostre
Canyardo sobre tota la resta de
corredora espanyols.
De cinc etapes n'ha guanyat
dues amb un marge suflcient
per assegurar-se la aletada.
Aixi, dotas, ta segona Volta
Llevantina ha dona
ele se
güents resultats:
La primera etapa, Valencia
Atecant (189 quilómetres), fou
guanyada amplement per Ca

'

3.-Maten, 36 h. 17 m. 43 s.
1.-Gómez, 315 h. 27 m. i s.
5.-Escurlet, 36 h. 28 ni. 10 s.
Vencedor regional, Gamis.
Vencedor de tercera catego
da, Eseuriet.
L'arribada a Valencia fon di
ficultada pel ,públic que es tira
riamunt eaprimer grup de cor
redore.
Ele premie eren1
Classifienció general:
_Primer, 1.500 peseeteea'
Segon, 1.000.
,

El Carnpionat del Poble
Nou guanyat per .htli
Borras
Aquest ea:ni:dorna disputat ahir,
altra victeria de Botrás. el
demostrar trobar-se en bona
forma. A veure s', finalment, e: de
Cornella será el que, per !es seves
facu!tats Ii corresponl Ja és hora.
La carrera es va fer en el t etete
que passa per Sant Adr:1, Mont
cada, Sara Cugat,- Rubí, Terrassa,
Castellar, Sentmenat,_ Caldes, Gra

vejé

una

qual

va

per al

La classificació

va

3.

R. Borras.

4.
s.

J. Cantpamar.
J. JuFk
J. Arpella.

6.

ésser:

J. Borras.
P. Albinyana.

t.

•

7.

Izquierdo.:

8.

J. Ruiz.

e.

P. Sant.

ro.
11.
12.

t3.
14.

EL

a

J. Mate%
F. Soler.
B. Arnau.
T. alurall.
C. !Terna:idea.
CAMPIONAT

D'ESPANYA

els

:o

DE VELOCITAT

Darrere, a poca (nefanda,
entraren Mateu, Figueres, Gal
sarri. Salvador, Soler, Bailes
ter, Gómez, Escuriet, Flequer,

contaos.

150.000 PESSETES
al bitllet número 24429
einb l'aproxlmaeld 1 de més el con
tener deis
aun
primets premls.
s•han venut a
1 popu

l'afortunada

lar
Adreielateeel6 de Lote:asa

n.

315

Rambla

Centre, te
Piala ep:all

del
ttlavant la
Ornas stock de bltilets de
espeefalment en blillets do

serate.

Nadal 1
les diles

amateur.

contra

ISIDRO PER:12
reo

ex-campid de Calalunya.
ptai •imerai. impeetos compresos

de Navarra.
-Dones l'explicació la taré de.,
boa grat jo vaig néixer a Olite, pe
ré de navarrés en tinc ben poca
era
cosa al ces. nerqué el mee pare
aragonas i la sisare de la prÓvítiela
de Lleida. Ale dos mesas dIáver
dés
nascut varan sortir d'Olite4
de llavors que vise a BaMtkitia.
A Catalunya vaig aprendre déyatifir,
de donar e's primera pastos, de Ilegir,
de pensar, de ter-me borne, de ttetia
llar i d'estimar. A Cataluneya
neett
case, amb una catalana, el
fillet és catali, i si a Dée ;plata
parlará i pensará en catela cern
com
seus pares. Aixó corn a ciutadá;•
den
a
peaa.
catalá
tot
a esportiu, sóc
Si sóc campió ha ,sóp ben be ,de
Catalunya i per Catatunya, perque
esportívament sí que cóc liii de Ca

'

I

talunya.

•

explicat tot eixe.
hagitascat.
que jo
gairebé casualment. a N/Mitra-1'
No importa res.
la Freírla.
-En canvi, ja $2P9
vegada

Una

.suporta

-Sí, sí,
ras quan

1 Restaurant MARTIN
Serveix els arallors Banqueta
Bodes. Selectes cobrrts des de
6 pessetes Servet a 1/0M
ICI
LI. CHAMBRES SIEUBLES.

,,444

CERVERA.

-

lIkuips

que

jugaren el partit celebrat -a profit

dele

presos
¦¦•••~

'

MICO

estiguis docurnentat. Ha arribat ,e1
mornent que has de fer. une, enpii
eació, un aClarielent, ale eelettilla
catalana, que tan aviat et sentee
fill
anomenar fill de Catalunya com

?cita,

-

d'Espan,ya

de

Na MARIA ILLA

s?4,.

UNION SU Zi
RAPARLA "DE

CATALUNA,

17

&chateas

meus

•

SISE PREMI DE

afe:

ele

en

coneta que jo vaig néixer a Olite,
Navarra.
a la vella citttat de
-És que no n'hi ha prou que,

Ferrer-Plany

-

nió

documentat i

equipe següents:

maneta extraardtrart (rebane
a'amr arar; que ha estas cavarme
Barcelona ea et

güera s:
1.-Canyardo,

•

-Te tase utemória...? ?Tu pote
dir-nos d'ora eta MI...?
-Ponte. no futoeml Sóc un' irme

del

etcatera.
Ele primers llocs de la clas
sifiració general eón els se
36 llores, 51
minuts 3 segons.
2.-Sana, 36 h. 15 m. 36 e.

Ara eón la muller d'En Cartyardo
1 la seca mere les que Ilegeixen la
carta amb ele ulls
hurnits per les
llágrimes. Al final nomas pronun
cien taba paraula: "i!Pobretell"
-Bé, Manan
intetTompo jo
ara aneas a una altra cosa. A 'acure
si d'una vegada pata treure'ne d'un
dubte i nota aclarir una cosa.

L'UNIC PREMI MAJOR

>

(pel

per elle, pena esperen que
acahi la temporada, quan estiguere
toro aquí, per concretar.

¦Iimmolouraz~

1

,

eo=

Posés-Costa.
Aubalat-Murall.

(160

aqaests presos?

-Hi ha el projecte de fer

Pastor-Santandreu.,
Germana Albinyanz

,Q1t,

per

real

Nicolau-Salvi.
",

paryira)

•

Espanyol-Valent,
Cenon-Berenguer.

.74.4

de la primera

Nosaltres que, com a ciutadans,
fórem sempre treballadors. I de1
treball vivíem i permetlem vierre
les nostres famílies, no poden, ter
vos Inés ofrena que aquest modtst
taladro, construit per nosaltres en
les hores de descans. Rebeu-lis se
gur que amb ell va la simpatía sin
cera d'aquests dos admiradora vos
tres."
En arribar aquí, En Canyar.do
cm fa un pi-cc;
-Les signaturas no lee pésele. El
contingut no acusa altra coila que
el noble sentiment de dure persores•
les signatures delaten dos notnsapo
den recordar fets i jo ni Inconsciente
ea
mera puc íes-ho. Ele come
prou que els conegui jo.
-?I ele ciclistas no penen

AUTO EQUI PS

trobareu a puna.

V. Cebrian

Ahir, al-Vel6drom‹de Torrero, de
Saragossa, es van- córrer les series

La segona etapa, Alacant
Alcai (160 quilamerres), vence
Nicolat, de Mallorca.
La tercera. Alcoi-Puebla Lar
ga (156 quilómetres), fu a fa
vor de Cenyardo, qui completa
aquest dia una bona diferencia
de ternps a favor eeu..
La quarta etapa, Sagunt
Viparoe (148 quilómetres), velé
la victória de Pone, un neófit
alevanti.
I finalment, ahlr,

quilametres), la guanyá Nico
lau, a l'sprint, davant Sana 1
Canyardo.

(Continuació

AL VELODROM DE SANS
Dijous vinent, tindrá lloc a aquest
popular velódrcm una inturessant
rnanifestació ciclista.
Se celebrará primerament un
match Mallorca-Catalunya.
La composició deis equipa respec
taus és la que segueix:
Mallorca: Nicolau, Salva, Pastor,
Santandreu.
Catalunya: Espanyol, V. Cebrian
Ferrer, Serien, Bachero.
Despras hi halará curares de ve
lccitats, persecuci6 i una inlividual.
per acabr una interessant car
rera a l'americana de so quilóme
tres, en la qual hl pendran part ele

nyardo.

etapa, Vinaroe-Valencia

esportius

P. A. 1f.
r

anar

Com pensen da nostrea

'

coi.,

perqua

aser

gent.

a'an quedar clast-sats- e'sastay-I
(actual campió), j. Ferrer, Forró i
Vázquez.

CliEVROL

va

va

nar-se, fea servir la cara de l'agiet.,
sil Mas, cona a' porta de gol. Edril
que no vol tractee en* Malleett

locitat.

cat.

z.

CANYARD04
Aeueull nn,

CHEVROLET.

GUANYADA FACILMENT PER

CASALLIL

DIL

as

signades 250 pessetes.
A més hl havia els premis per
etapa de .100, 75 i 50 pesar

es

Roca,' Coll de Parpes,
Argentora,. yilassar, Masnou. Ba
dalona, a'ant Adria i Yoble rima. To
tal, 115 aatilótnetres,
BorrAs va fer la primera esca
pada a Rubí. encara que fou acon
seguit peis seus perseguidors• en ar
r:bar a Sentaicaat.
Va tornar, pera% a provar s st. en
élser a La Roca, i manta a fort
tren, comP.letarnent sol.
I aernse
guí arribar a la meta ben desta

Colonia,

• ••

Campionat d'Espanya de Ve

•

dollers, La:

•

•

Que el noi de rAndalet
que no torni a jugar, perquall ho ha
privat el seu pare, mdx que 11 va
saber naolt de greu que, per entre

'

•

Tercer, 750.,
Quart, 500.

no

II.
Marcaren els gola: per al
C. E. Santpolene, Vergée, Güe
ra i Tarrides, i per al Catalu
nya, Morera (2) i Creus.

lar í el,messataista Torres.
La J.
de Ene 'está amen

D.1

pere

ra

nyats ...del delegat-senvor Agui

•

a bufetades,
i alee
volia que sel par
lés d'ell, ja que en tata la tarda no
va encertar ni una pilota.

-Bou, Jaime, Babaderos, Cam
pos,
Vela, Ramos, Gasean,
Creus, Morera, Serra I 1 Ber

Guiu, Vinyoles, Larrosa, Pm
des, •Seler, Ranisa Mitre Caleta,
Zahalzá, J'ever i Visa, acompa

-

•

*

Que En Tallapbta, "El Largo»
(cm ,rolgueu), del C. E. Parnés, en
el partit de la Festa Mejor de Sentí,

CATALUNYADE LES CORTS.

•

OrquestrIna GATTZ-NAANA
Tapirieria;
J. Re3més

me

valgué ad
váluosa Copa

cosa 11

una

L'equip .desplacat J'integra
Armora, Bágés, afani,
ven:

chez, CarbonellaVilarrasaeJor

tres.

qaal

S: A. Cros.

raer,

Watt d'atebrie, 16 anys
1.-Mas. Ploms, 134 metres.
Plome, 1'32 rae

la

judicar-se

Colo
G. E. FIGUERENC.
Montfort, Martillen I, Sán

1'20

'

`desplaear l'equip

es va

dipositades.

Surroca, Roura i Estol tam
poc feren gaire gran cosa.
Estol, en una mala interpre
tació de jugada, féu marcar un
gol contra el seu equip.
El Catalunya de les Corte,
primera
com hem dit, féu una
part netament superior al Sant
polenc. Juga amb l'entusiasme
de quedar-se amb la Copa.
La Unja defensiva fou admi
rable, com lambe algun element
de la davantera.
A les ordres del senyor Cas
tellá, els equipe s'arrengleraren
de la manera següent:
C. E. SANTPOLENC.-N. Ser
ra. Estol, Mangas, Estol, Bache,
Roure. Vergés,
Vilá, Gilera,
Surrcea, Tarrides 1 Ferrando.

•

A., FLIX

horn espera amb gran intWas el
debut de l'esmentat jugador, per *cu
re si justifica les esperances eu ell

Que

1 Güera.

gat, que. el dia. de la testa
mejor, amb un, parta arnis
lós (?), sols,vaa poder jugar
deu minuls.
Desagem al nostre primer
equip una bona sort durant

vaLLsa
0..1111ellet; 3

• • *

ha privat
per la qual

gadors lesionats, Llauger, Vilá

.

.

1".412

arre

Plome, 28

(primera equipe)

un

19: co

Vic, Rapollet ( .el seu rival del
Valles), Argentona 1 Sant.Cu

Ahlr a la tarda, al camp d'es
ports. del S.. ti Mollet, davant

tarda:

postre

Iftt, 1

DE LA

tade.

sí
tin
gué una tarda llulda com altres
vegades ene té acostumats. Po
gué influir-hl el jugar tres ju

-

-

Badalona.

•

Dtvendres- Erdevenment teatral.

La

Flguereno, 1-E,

.

adjudicada,

ha

una

gols

d'ésser un atac a gol,
direm que l'equip local

.

2.-F. C. Badalona, 24.
3.-Retts Atiene allub, 19.
4.-Bous Depor he 14.
5.-Club Deportia Júpiter, 5.

.

,

a

tres

palafrugellenca

força insoupie
el paper,
posesobre

s'llaura de disputar un nou
encee' le.
reflea coneret del qui ahir
jugá millor no el podem donar,
post el
ja que Si a la primera contra
Cataltinya dominá, per
segona
el C. E. Santpolenc a la
part s'imposá, i arriba rnoments

mençará el' Carapionate
El primer equIp del S. C. Mo
Ilet haurá de jugar, contra el

nera:

EL RE! QUE NO REIA
112

Retas

N.

.

*

dispu

es

*

Que ami) aquesta adquisicida la da.

cosa

.

Ditemenge vinent, día

punta.

MECENAS
Dtjous.

LLANÇAMENT
JAVELINA,

L'empat

que tos

partit.r

me

•

3.-Stierle,
rnel réé.

tres.

anya

:Prat, els equipe van .ar
renglerar-se de la següent ma

•

tres.

25'40

Plerns,

*

regalada pel Ca

Copa

talunya de tes Corte.

Els minore del Mollet van
Brisquets,
ésser: Castelleegués,
Sane (el millar de tots 22),
Ferreres i Pi.
Colomer,
forastera:
Dels
Martinell I, Vilarrasa i Holgado.
Els nitres, bé.
L'árbitre, dolent durant el

me

nyor

1'32 reeteee:
•

.

3:-Banquers.

.

gado.

tres.

no

En

barber.

un

vantera

aquest encontre

Laven una

acon

*

Que el Palafrugell esti d'enhora.
bona. A la signatura de Pons ala
ajuntat la d'un valuoshasim elattlent:
Honotat Medir.

celona, 3

Ferrares fou•el que va
shguir ala tres gola locals. El
del Figuerenc va fer-lo Rol-

'

.

2.-Ferrer, Plome; 26'18

la correcció del

phhc addicte.

Sana, Lluch. Res, trenzo,
Ferrero, Hup i Pi.
d'in
El partit no tingué res
teressant, i molts moments fou
ensopit a causa del maleatesos
que anaven isla jogadors de tots
dos bándols en pasear-Ce les

pilotes.

és

pel

MAR
A SANT POI- CE
Santpolenc, 3
o. E.
!Bar
Les Corta de
de
Catelunya

na,

•

de la S. A. Cros,

cornportarnent.

boa

'

-

.

tres.

•

II.

Castellse
S. C. MOLLÉT.
gaés, Cayo;BlisquaaF., Quinta

•

•

noetre

•

1

Martinell

i

agraida

Sala.; Cdamalana

da," ale,flift a,

'

•

Sale do norma, 10 saya
1.---Turroja Rac, 2'35 me
tres.
2.«-Guarea, Reus Deportm,
2'10 trietaes.
3:--alas Plome, 2 rnetres.
Llanottment do la javelina (con
diclonal),. 14 anYa
1.-Arrib1e, Rae, 2707 me

cinc:

tes

lb

te

Que el qui escrita lea craniques
amb l'ajuda d'un senyor molt grcc

4.

LA LLA.R. APAGADA
i La senyora Marieta
tard&

pesseta.

"":111FIEUR:'

portaven

contar tate

TAIIIES C

14 1

Tamt 1s aixi, qts la temtcraaa pas
lada en els equ.ps de primer reng'e
figuravee: no res menys quo cc 5m
oidors procedents de les files locals.
Aquest any, pera, l'expor:acid pa
.lofrugell.-nca serribla harem sokrt sao

Que a Ribarroja roles es fan *cale
del club de futbol, raenys En Ea
!anees, al qual es vea que 11 dol la

E RELOJERIA

ásas en La Chau de Fonds y Ginebfa

1173'•
hern tracta com a
guanya, 1 luan rft..1.do el

diuen catala. La paslia. que en wat'
téria esportiva batega molt profee
d'anient, fa adoptar múltele !Uno&
forçades i absurdes. Muceta, d'ea
blat
guns periodistes raadrilerlyil i
cos.

n'és

una.

entor3u.
,

tot, qui =tintar:
dínt-se a negar la nieva cata'aaitat.
que vingui i que es miri aqUeat
pta.
dro deis presos de Tarragona
Amb

sidint la taula.
I Canyardo s'enfila

une Caai,Iloc prea
penja el quadro
quatre barn
rent. L'escut amb les
hi feia d'alió rnés bonic,
en

en

un

allERNAT DE

QUER.ALI

