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Nosaltres

"No

poc més d'una setmana que
Barcelona unes
que, jet i fet,

invitació

eren una

a

l'atemptat

per

contra bornes d'esquerra, en
ela quals h havia algun bon

sonal
tre

atnic nostre.
Que nosaltres sapiguem, fine
cap deis
ha estat destingut
no

les

van

avui
que

repartir.

flanes que
slavien repartit anteriorment, tam
to oposat al de
be clandestines de
foren de
solarnent
no
les altres,
tinguts els repartidors, sinó que,
segons les nostres noticies, se'ls ha
En canvi,

per

unes

processat.

cs/jsca la normalitat, la concórdia
í la pacificació d'esperits/
......•••¦••¦•¦¦¦•¦¦¦•••¦

?ON SON LES COIN
CIDENCIES?

s„guint

.as

con su

nantemente, que

no

ha compro

se

copiats.
Si

hi referim és, només,
per preguntar a les autoritats i als
seus
amics qué hi diuen ara a alió
de les "nostres" coincidéneies amb
els anareo-sindicalistes?
Seria curiós de saber-ho!
ara

ens

ail..1¦1•1¦¦

d'esport

desastre,

amb

-un

rar

afany

de sui

Días

passats,

el

nostre estimat

collega "La Nau" publicá

un arti
cle titulat "Piscines i camps d'es.
len", en el qual l'autor es planyia
de la manca de piscines i camp
d'esport púbücs, en una ciutat com
Barcelona, que té fama d'ésser

ho és
tan esportiva.
Trobem molt encertat i ust el
plany. I LA RAMBLA DE CA-,
TP TiUNYA
com suposa molt bé

ésser Europa.
Per la forma de Govern, Catalunya ha vist vulnerat el

perit

i

negada

vida;

la seva

ha vist manat el seu
en els carrers de les

per la

poble amb dures veas
sayas ciutats, les flors

Nau"

seu

rogcs del martiri. Per la

El

no'

importante es salvar a Espana". "Alió important és Cata
lunya." En afecte. Pera, fins ara, clintre un regirn, Catalunya i Es
panya no s'han pogut salvar. Probablement no poclran salvar-se mai.
El precedent és massa eloqüent perque sigui lícit encara dubtar.
I si el precedent no fos pro-se encara, podríem argumentar, amb
raó decisiva, una dura realitat indiscutible. Aquesta: les metralla
dores al mig del carrer, amb les bogues d'acer acarades a una mul
en la qual militen ja en
titud correctíssima. A una multitud
i
aquesta hora, tetes les seleccions del país lotes les masses amb cons
seus

amb afanys

notes

de

d'Europa.

ciyilitat i

de Poble

concurs

Catalana de Futbol
Molt aviat

segurament

dissab
fará públic el fan

vinent
es
del Concurs literario-esportiu creat
per un esportiu anónima i organitzat
per la Federació Catalana de Fut
bol.
Les obres presentades a l'esmen
tat concurs, són cinc, i ténim refe
malgrat la natural reser
rancies
que n'hi
va deis senyors del Junt
ha algunes que han aconseguit un
azit de lectura.
te

—

levadiza
Cal que

fem Garree. Primer, una jugada infortunada,
treure'ls de conzbat el millor portar de
una jugada estúpida, va
els madrilenys
adquirit
a pes d'or i sobre el qual,
la Península,
Totjust
refets de
havien bastit un castell fantastic
l'ensurt —si é3 que se n'havien refet— aquest cap de trons de
fuig cap a Nova York com
que els costava, un dineral
Rubio
bailarina. Tot plegat —fent
un vulgar ntarit encapritxat d'una
nos-en carrec— és una mica tragk per als interessats. Tanmateix,
són massa desgracies per a una sola casa. I (as madrilenys —su
persticiosos de mena— se'ls posa la pell de gallina quan pensen
en la terceres desgracia que els causa al damunt.
ens

—

Futbolísticament —no volares embrancar-nos e-n altres aspec
tes—, Gaspar Rubio ha delinquit i —segoni diuen-- les autoritats
futbolístiques taran sentir tot el pes ,do la seva culpa Rubio,
diuen, no podra jugar a futbol per interdir-li-ho la F. I. F. 4.

.

tradició.

aguan .somni d'acaparar datare, del jugador valencia,
pesombre.
I bé. Tot-aixa no fara nzés que- favor- al jugador fugitiu. Aixa
augencentara la seva fama, la seva odissea esdevindra rnés intsres
sant per als capritxosos nord-americans i qui sap si amb aquesta
falla de serveis'se li obriran, de bat a bat, les portes d'Hollywood,
vulguin, se l'hauran d'empassar
z els madrilerzys vulguin
o no
madrilenyes—
esdevingut "star" del
--amb gran ktisfacció de les
cinema en alguna producció —o superproducció-- espanyola, cent

ELS FEIXISTES SON AIXT
El jugador Calligaris, que durant
molts anys ha estat element indLcuti
ble de l'equip nacional de futbol d'Itd
lia, ha estat nomenat, en premi a lo
actuado esportiva, cavaller de
seva
l'Ordre de 14 Corona d'Italia.
Si a En Zamora no ti donen-arad

"toisón", Espanya quedara
rídícul davant de la
en... ~tics coses.

en

seva

una

mira

germae

al43

esdevindra

per cent

1. A.YMAMI 1 BAUD.INA

ansima~mas~fflaaso.

amateur.

gairebé

ultimat el programa.
pes X per a opo
sar-lo a un altre boxedor del tnateix
Pes de la localitat on s'havia de cele.
brar la reunió.
—Vds que t'envii En -Te!!'
—No m'in teressa.
—Ho fa molt bé,
precisament per alzó. Je
necessito un que no cobri tont„.
mancava

només

un

,

1

propagueu

LA RAMBLA DE CATALUNYA
I

L'AMATEURISME DELS
.0XADORS AMATEURS
L'altre dia sentírem una converja
interes.ant. Un organitzador parlava
amb un manager sobre la forma de
combinar una bona reunió de boza
Tenias:

sonora.

¦:14,

II,

Jornada esportiva

d'ahir

El Barcelona torna a sser campió de Catalunya.
Julia Espanyol s'adjudia el Campionat d'Es
L'homenatge a Ramon
panya de mig fons
Arthwom-s ff,11 imrxxit

-cja en autombbil...

.1%3 trencat la

en

—

—

La
4.se

literario-es

portiu de la Federació

ropa., «Lo

ciancia dels

—

es

de

Milans del Bosch, ahir,
forma de Govern, acaba d'ésser possible
i un Arlequi abaris d'ahir...
No importa la forma de Govern? Sí importa, sí. I en aquesta
Catalunya valen caminar capa Eu
hora Inés que mal, si Espanya

destins

si, tanmateix,

un,

Govern, Catalunya
de caserna i ha vist florir,

forma

drilenys del R. Madrid— amb un pant de nas.
Tot aix?) és, per a la malaria de ciutadans, una mica cómic.
Per als matdrilenys: del 1?. Madrid, té-més de tregedia que de co

AHIR NO VA PLOURE
sembla
una noticia intranscen
Alza
dcnt. Ho emblard per als que no e.s
tan ficats en coses d'esport. E‘.1 que
són aficionats al ciclismo o a veure
practique;.
con: els uns i els altres el
saben proa bé que d jet de no haver
plogut ahir és un fet importara.
Al Velbdroni de Sans hi havia ftan
ció. I no, va ploure. I el Velddrom del
factor malt
carrer de Rolando és un
més decisiu per a cridar la pluja, que
les eArenes de l'Adrid Gual i que to
tes les processons.
Ahir, al Vdodrons, se celebraren
Registren: aquest
curses i no va ploure.
fet
aquesta efeméride, que 010 di
ria
i esperem que el temps ens di
gui si ha estat un cas excepcional o

—

—

—

per l'Uzcudun— sentí la

travessar

de "La
cidi, girada d'esquena a Europa i d'esquena al món. Si, amb un ra l'editorialista
pot romandre indiferent davant
gim, ha pogut concretar-se una política exterior en la frase de cano aguesta neceseitat palee".
vas: "Hasta el último soldado y la última peseta", s'ha concretat una
Barcelona necessita camps d'es
política interior en aquella altra frase de Canalejas, plena d'angú port i piscines per al poble. Cal que
nies i desc,oratjaments: 'Toda Espana es Montjuich I" Una política l'Ajuntament de la nostra ciutat san
fins a descendir de me
preocupi i, fine aconseguir-ho, el nos
exterior cense intelligancia i sense
trópoli a calima. Una política interior sense cordialilat i sense entu tre modest es:ore no fallará. Cal,
de Bar
siasme, fins a convertir el ciutada en un anemia i la polioia en una repetim, que l'Ajuntament
celona sápila mostrar-se un perfec
jerarquia.
ta Ajuntatuert In^c,
No importa la forma de Govern? Sí imparta, sí. Per la forma,
de Govern d'Espanya, un poble lligat a Espanya, Catalunya, no
ha pogut ostentar ntai la seva executbria de poble. No ha pogut,
perqua la seva realitat no ha volgut ésser compresa, perqua la seva
ha semblat un perill i una
la veritat de Catalunya
veritat
"Toda
Espana es Montjuich".
mentido .per la farma de Govern.
Montjuic ?s una mica Catalunya. Una ombra tragica anzeitaaa
arribés
dora sobre el cel de la Ciutat que ha impedit que l.
a

pruija de viatjar, de
l'Atlantic, d'anar a la terra deis gra
lacels i da la Mary Pickfordai d'una manera que en ntateix fou el
més interessat a fer misteriosa, va marxar cap a La Corunya, es va
embarcar en un tran.satlantic i va deixar els madrilenys —els ma
o

Bé-Peró els deures no són els rnateixos sempre. Ets deures són
radicalment diferents, segons els drets deis quals s'esta en possessió.
Complir amb el deure? Quin deure sQuins cleures són els de ?'orador
castella i els de l'orador catala? Alió important és salvar Espanya,
salvar Catalunya... En afecte. Peera perqua els pobles se salvin,
abans que res, que tinguinal seu davant els conductors capaeos de
salvar-los; els ciutadans
elegits pel poble constituit en únic sobira
—que el poble hagi triat per confiar en ells els seus destins insignes.
No importa la forma de Govern? Sí importa, sí. Espanya ha
tingut fins ara, i té encara, una forma de Govern. .A.mb ella
afer
rada a una histaria, acabada, de grandeses i d'absolutismes
Espa

—

Quan un ciutadá pro
testa d'un atropell se'l tan
ca a la presó.
Peró Guadalhorce es pas

discutit de la Península.
Gaspar Rubio havia posat la signatura al peu
d'un contracta. De cop i voltea Gaspar Rubio
—qui sap si inspirat per Salgan, per Juli Verne

Piscinesi campe.

—

—

metido con nadie, absolutamente con
nadie., para una acción revolucion
narla".
I afegeix més avall: "cuando in
tervenga sera por cuenta propia;
3.un cuando no pueda lograr la con
ta de sus finalidades. Y del re
tado que se obtenga, si benefi
cioso, exigirá en nombre del pro
:elariado, todas las garantías que
éste necesita para su libre desen
volvimiento..."
No cal, pensern, comentar ni ami.
pliar el contingut d'aquesta nota, de
la dual són concreció els parágrafs

•.qa. !`.1 tensporacla, els fets futbolístics sensacio
C. Primer,
nals gires ento:en del- B. Madrid F.
l'ingrés de Zatnara; ara, la fugida —una fugida
antb _caires de pellícula— del fantós —potser una
mica masa famés-- jugador Rubio.
estat la nota culminant
Aquest fet darrer,
de la setmana passada; els diaris n'han anal plens
sensa
i la fantasia popular ha fet, encara, més
novel-lasca, raventura del jugador més
cional

importa

i marxa, cap al

WIIIMIII•9•11•111»

Facécies

la forma de •Gobierno en
Espana; lo único interesante es que Espana
pueda salvarse..." Públicament, fa poc, apees
tes paraules han estat pronunciadas per la
persona revestida en aquests monsents, din tre
a monarquia, amb la nulxinta jerarqu?a oficial.
"No importa la forma de Gobierno..."
N.o importat.Aviat esta dit. Es, efectivament,
una frase que fa molt bonic. Una frase que
té un estret parentiu d'horitzons amb aquella
altra d'un home ilustre: "República? Nonar
quia? Catalunya!" Ací tam,poc no importa lea
forma de Govern; ací allo intere,ssant també
és "salvar: Espanya", és salvar Catalunya.
el discurs le l'orador caStella
que cada cual cumpla

marxat,

Preu: 15 cIntims

Teléfon 19603
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deber.

nya ha

--

ESPORT

—

Pies enrera —1 no ens fou pos
sible de donar-ne compte en la nos
antetior— el Comité Na
tra edició
eiónal de la C. N. T. publicá a "So
lidaridad Obrera" una enérgica no
ta, titulada "Ni pactos ni compro
misos", en la qual els dirigents de
la Confederació manifesten entre al
tres coses, sortint al pas de rumors
propalats, que "el Comité nacional
manifiesta clara, concreta i termi

Impremta: Barbará 11 I 13

Teléfon 21808

importa, sí

Si que

IMPARCIALS
repartir-se per
fulies elandestines

--

CIUTADANIA

AUTORITATS

van

i eihatadanía)

LA REVIFAL1,A rynr
CROS
En Manuel Cros ja fa dos diurno
seguits que decideix el resultett
partit que jugo. L'altre diumenge
fou el veritable artífex de la victbria
de !'Europa. Ahir fou l'artífex de- la
victoria del Barcelona. 'NO cal, sinó.re.cardar aquella jugada,. a les darreries
del partit, que Obiols acabava amb
una
rematada que anavo irrémissiblee
ment a gol i Cros tingué la mala sair
que desviar la bala, amb. un cap:de
cap, evitant el gol segur.
En Cros, dones, encara .és un factor
decisiu,
ges
del

eeelese!"*.

Lyb,
.ket

xtecordeu aixó: Annual;
,Its
rts

milers
en

els

de soldats
camps

de

l'Africa.

sor
ON

•

1#1

».;

.4"ffirak

ARA l'A BE
Els socis del Martinenc, com els
socis' de, gaireb4 'Sois els clubs, estan
entestats a qué tota la premsa sense
distinció está contra el sea club quan
els diu que els seas jugadors empren el
ioc violenteAhír jugaren amb tata lo
netedat i el: socis cotnentaven indig
nats:

¦•••••••¦•

L'ordrP:
Metralladores
Gasos lacrimógPns
Camions brelats

No s'hi val que amb el net que
encara digui
la premsa que
iiiguent brut. ielixb és que eles vo
'en mal!
Per la nostra pan, només diram
que no ens és gens agradable d'itrio
eiguen:

Jntabseanyat,

el %Pernee:1oz;

BARCELONA

-

EUROPA

menor

lesiono:.

eso

lo de novembre de 193o

la rambla de Catalunya

A Badalona

A Les Corts

4134:1

ale 91`
.

El reeultat d'un gol

que

acabá el

partit

cap amb
que abir a la
a

Les Corta el Bar
no reflecteix atnb
eetactitud el que fou l'encentre. Ni
el liarte:otra es rnereixia
un sol gol, ni el erro está en con
sonancia amb leletuac:6 de l'Europa.
Eh primero m'ami' del partit fo
rma
fevorables a requip del Gui
nardo, el qual pronsetia rend:r :non,
perb aviat tia auporters es van ha
ver de convétteer que el Gen equip
es trobava davant un adversari su
perior, i que per taro Mgicarnent la
vietaria to da podia sornriure. Efec
tivament. el Barcelona avía! va &os
ares/tire§ del dotrInf de l'Europa ini
clá un coutinnat atac a la porte de
Floreno, ata< que ve durar fins
que l'arbitro assenyali racabarnent
del primer tenme. Dnrant *quema
tetona
davanters del Barcelona
es
cAnsared d'atacar
!a porta de
staa. pero le:oreeça tenia una
magnifica, i tuot 't'en•ieCtin.
del ese- 14 parella
gueres-Alco
suc ab la ;esa contundén
feien respectar; féu gairché
ooraosa iota la tasca del Barce
lona.
Er. general hont esperava que el
Be-e:lona no donaria el rend'ment
:ice -ruina:.
degnt a rabsencla de
Co:
s•a convertís en l'ani
ma de l'equipa Sita de convenir que,
sfectiramcnt, la sera falta es va
:l'Obrar, pero no ton tant com molts
te pensaren. Cazillo no és cap
cientific, perb de facuitats en té com
el mei més, i si bé en el servei
davanters ro :guata de bon tros el
rnig-centre titular. mi cenvi en la
deftnaa fa un paper ben honorable.
Castillo era abir la incógnita de
l'equip del Barcelona. Del rendi
ment que donés en &baria de sor
ti r el rerultat. La Gen labor fou
bona, i per tant el triornf del seu
tqivp ben IOgIC. si Ise per menys
diferéncia de la que es poda es
tarda juren
ceinra

a

l'Europa

T

quedar.a

,

perar.

bem

qui

a

no es

extremas

També

ens

En el transcurs del primer tempa
rEuropa va fer alguna escapada,
pero garrebé mal no don á prou sen
sacio dc perlil. I és que la seva da.
ventera

no

ea

va

entendre
elements no

saber

proa, i cap deis seus
fstigu a l'aleará del diumenge pas
ret contra el Sabadell.
A la segona pan la cosa va can
viar d aspecte. No pas perqué t'Eu
ropa minoré, de joc i s'imposés,
sitió perqué el Barce'ona va decau
re considerablement i es de irá do
minar belles cotones. Fon en aquest
segon tempa que l'Europa va lugar
a eetones atnb molt, inírns i que

ets seas hornea Iluitaven desespera
lattonst per aconsegtir burlar el
anafe defeesat per Llorene. Pera
els davantess de l'Europa no van
tea'r sort. En una ocazio un xut
osagnifte va rehotre al travesser, i
tu acudir da dasranters a rematar
la
;rada. es va produir el moment
de més emoció. La pilota anava d'un
cantó a rlitre..; setnpre cense sortir
de ratea de gol. 1 rebotia a les ca
rnes
dala jugadora, i de vegades
eren
ela mete nos europeistea els
ant 11 privases el pea Aquest :nos
ment va dese
eom
hem dit
el
isés ernocionant de tota la tarda.
Era creerme general que l'Europa
aconseguiria empatar. pera no fon
šiL5116 que Cros acaba la jugada
desviant la pilota cap a kick, amb
el cap. quan Obiols havia aconse
—

guit

creuat i a rangle. de tal
que sí no hagnés estat per

xutar

manera

qué Cros
•ill

va

desviar la Plota, el gol

seglar.

Després d'aquesta jugada, ja

poca
cosa enés es va veure per part de
l'Europa. Faltaren dotze m nuts per
acabar el partit i el joc decaigué.

Reman es sa 't'Orlar i ea pos*
d•extrem esquerra. Sagi passi * rito
tediar i Arrua ocupa el lloc de miste
ala. A rnéo Mas va tenir també
una
topada torta que l'handicap*.
Per la tren part l'Europa va tenir
també lesionats, i quan el senyor
Sancho assenyalá racabament del
partit quedaven al camp només nou
jugador, europestee, ja que Lanola
i Cros slavien retirat.
Deis homes de l'Europa el millor
indiscutiblement fou F:orença. que
va
tenir una actuació plena d'en
certa,
amb valentia i decisió va

pilotes perillosfssimes

i de
turá uns quanta xuts fortissuns. Ell
qué'
ou el principal obstacie amb
taparen els davanters del Barcelo
i a ell deu l'Europa que ahir sor
tes de Les Corta batut per mi sol
treure

,s01. I
ro

tasca de la Urna de tn'tjos. De
Cas

tillo ja n'hern parlat. Quant a Martí
direns que va actuar amb la tenla
r tat acosturnada. i
Ramon en ge
neral va estar encertat i va fer co
ses ben meritbries.
De la davantera
van actuar amb talés
encert els ex

tripleta

aquett gol Floren.
oda pas fer altra cosa del

internadas

tes

central.

fer

va

unes

amb mcsdt

Diego.
guan

d'encert,

peró té encara mnites coses de ju
gador de grup B. Sagi el va supe
rar harem 1 don* sempre
mota més
seneació de perfil 1 de
seguretat.
Potser va influir en afluente sune
Horlat de rextrem esquerre el fet
que jugués de costat amh
l'Arnau,
que fou rúnic deis tres
intefors
que la estar a l'alar a de la
riera
fama. Aman brega arnb molt d en
tualaanse. 1 llana uns quants xuts
que. de no haver topat amb ele pals
i arnb l'actuado extraordinára
le
Florence. semi dubte s'haurien con
verttt en abres tanta
go!s. Goiburu
va estar completarnent
apagan i no
II veiérem mée que un
sol xut en
tota l
tarda. que fou el del gol.
Arocha no va fer gran cosa, perra

jugar ind'sposat
xut fo-mOlable

va

un

a

F.orenea

una

i encara llana
eare proporciona
°cesio ben bona de

lltr role. Van xutar,
dones. tnés
eant 1 I'veno ntre Golburu i
Atocha.
L'arbitratge va anar a arree
dei
senyor Saracho. La seva actuada
no convenré, no pas
perqué se li
noté* parcial:tan sino permré es
teva ben desorientas i de
vegales
fe a tirar lea faltes del
Barcelona
contra
tres

les

!Europa.

i en sanvi en al
ocasions ho fe a a rinrevés. A

seres ordres els equipa
es van
arrenglerar de la manera següent:
Europa: Florenca, BOlueres, Al
coriza, Alminyana, Laiola, ()hielo
Beatas Miró, Cros, Escrita 1 Alcá
zar

que féu.

La parella de deienses echa molt
bé. encara que Vigueres supera el

neves.

Pere la davantera jupiteriana es
sigue plenament desgraciada davent

PPIMPTA CATEGORIA
Clasaifícació
Partits Gols Punta

J. G. E. P. F. C. Pta.
Barcelona
Sa5adell
Badalona

8

Europa
Espanyol
Júpiter

8
8
8

8

7
4

8

i

o

da

1

3

a

3
4
4
7

tb
18

9
la
13

11

13

t9

19
35

3
3

1

o

i

so

55
9
9
7
7

Els partits d'okr
tdia resol
dre d'una manera dec:síva, completa
meta deenuol, la situació del Barce!o
na, o el que és el maleix, l'adjudicado
del pri'mer !loe, Jet que jo feía alga.
,les setmanes que tolhom donava vir
tualment per resolt. A hores dora, el
Barcelona la torna a éster camPio de
Cata'stnya. Tos i que perdis els dos
partits que ti manca jugar—cosa que
feria molt poca gracia a ?'Europa i at
Sabadell-4 primer !loe ja
por és
ser
per o ningú més. L'equip Han.
grana ,sha ratircat en la possess'ó del
atol 1 mereir, dones, la riostra enho.
rabona. Euidentment, de tots els par
t'tiPants ka esta:
loop dolent, i és
just que ocupi el primer !loe. Es. ac
tualment, el t'Olor deis nostres evites,
!bofe que o enti el atol de can,Pió. No hem
engreecar-nos, pero,
massa amb la sera actuado.
Si diem
que ha esta, la menys dolenta, no vo
ten* pos dir qate hagi estat excellent.
Tot el torneig ha eta t fin: ara--i ja
s'acaba—una cosa bastan: demolida, i
SI ha tingut, si té encara, una
mica
d'interés, orinen ha giras entapas de les
possibilitats deis aspirants al seeon i

lloc.
El campionat de Calainnya d'engotany
s'acaba. i fins ?'hora preso« poden: dir
--amb tata franquesa—que no en s hem
engrescat.
estat una cosa mansoia,
maneada de vlaració, JCILII aquella superelnodó d'altres temporades. Ha estercer

factor mes aue ajuda a creure
q/natal
que
el mostee /n
e: troba en uns
montents—eme tren»: circumstancials,
~mentan:1—de decadéncia. Fins ara,
ens 1. -nifostiguejat .olt
nt
mes que no
ene hem divertit
Si en tes dura jornades que falten la lluila pel zegon
tal

!'Europa un difeil adversari. El re
su!tat ho di,, prom. Dilícil a la defen
siva. No pos a rotas, car lievat d'a
quel! minut i ta:g de la segona part, que
bu el millor del floral, i durant els
en

un

i tercer llore no ens dóna altea cosa, podre'« d.r, d'una manera catenarica, que
aqueas campionat
eetat Ufl C osa
gr'sa a més no poder.
E' Partir Barcelona-Europa celebro
ahir n'es una prora més. El camp de
Les Corts no arriba a ontelir-se (airó
vol d:r que el príblic té nos) ti la ftirdía
pu, en general. de poca quanta,. A
leo Primera port !ji hagtoé mornents bri

llantiestms: n'hi hapué algun. lambe. o
la segona, pera en coor:unt el partir va
passar sense pena ni otario, isi no ha
gués estat l'interés deis dos Punts que
es disPutaven molls
csPectadors s'lli
baurien adortnit. El Barcelona tinqué

gratis !'Europa no empala per un mi
rado, l'equip graden( foto a t'ofensiva
completamente. inolensiu. La campos:.
co de la 1Mia &montera no ens agra.
der en abeolut. Si fou imPosada per la
necessitat, con el dia del Sabadell, no
hem de dir.41: ras. Si foto decidida, en
vista de résit del Cuinardó, ho trobem
una equ:vocació. Apeen dia—com dur
—l'Europa eo tingui unía d'alee, i no
més a una actuada excepcional don

jugador—Cros—es degué
éseer

el resuttat.

optimista.

massa

El Barcelona, per aura pare, domina
mole No tragué, perb, traques' do.
mini, el partit que n'havien de treure.
La primera part fou, encara, una cosa
bastara recixida. A la segona, l'equipa
le'au-grana va posar.se a ralRaria
seto
contr:ncant i va amar de poc—ja
ho hens dit—que el partí: ne acabé: a-(,
un empaf, després d'haver domina! tres
quartes pares de !'encolare,
*

les ',tés variades tlassificaderts. 1 lo
sera, a despit d'atruenes consideractons
que hem fet no fa gaire, que Itingti con.
sideri en fer el calcul de probaMitats
amb calo punt segur. Un any l'Espanyol
de Catalurna
va perdre el camPiontat
quan notnés u mancava un minut per
aeonseguir-lo i arfan ja feia quin= dies
ho consklerava...
que tothont

de la seva porta.
Recordem especialment una «a
sió en la qual Casanoves, batut ja.
vejé amb la consegüent satisfacc'ó
una
pilota rebota en la part
com
inferior del travesser, i en lloc d en
dinsar-se fins tocar la xarxa, com en
me ocasiona hem vist tots, eortIa,
perdent-se a kick la millor ocasió
•
•
per empatar a un, i qui sap se can
viar el caere del partit.
fórmula
del
eSlecoura d'aplicar la
El .Júpiter, dones, jugá ahlr molt
gol average? Es molí possible. Tal can'
bé;
la seva davantera, en la qual
classificac:.ó,
1{0
foro
gens
esta ami la
as presentava l'ex-espanyceista
Pe
estrany que a fi de comptes horro de
cera, el qual l'animá molt, no t ngué
cidís la participado al campionat d'Es
panya per cremen Procechnent. Per Si i l'ericen veure's ajudada fermament
pels seus comparn s. entre els quals
o per no, a
fi i efecto que no sinqui
I
&hl trobá a mancar l'element per
la
ningú,
sera
bo
de
recordar
de non a
forador que aconseguís acabar duna
.0uació de cadascun deis candidats a/
manera efectiva
les belles jugades
seaon i tercer !loe. El Sabadell té des
realitzades
l'Europa;
aquesi
en
avantatge davant
Referent al Badalona, hem de dir
té clavan? el Badalona: Sabad'il i E.s
sincerament
que, veient el joc que
Badarona
emPatats;
el
té
panyol estan
la seva davantera realitza, espec al
atantatge sobre rEspanyol, i encara
! ment durant la primera part, no en
no es pot dir res entre !'Europa i l'Es
I eertárem pas a veure en ell l'emes)
Badalona.
en'
panyol i el Sabadell t el
que definitivam-nt s'adjudiques la
dePért deis Partirs que s'Un de PI fin
victbria tan contundent.
L'ablicació d'acuesta fórmula—si el :as
Forgues, malerat el aeu desencert
arriba—pa'esara una regada mes la Im
portancia capitalístima que Sé, en
aquesta mena de part:ts, marcar un gol
mes o un gol menvs. Per esto liva
que sigui la fórmula, pera, ens stftria
oren que qualsevol deis guatee asPinsnts
resultes e'iminat per aquest sisttsna.
EL
Sempre fa més boWc que ha Jipan
A
d'em manera més claro, més logicO ler
pones.
L'Espanyol coinença la segona vol

I

Centre que a..ea ihavia de repetir alar
era

Diego, la
jugador amb
de

de quatre

Fiorerma
catelo

va

coronar

un

erre

.metres

de

el

matera

fortíssim,
distancia,

des
que
blo

deturar sense
Els davantera del Barcelona
va

rematar. i Goilntru.
oportunista. d'un xut alt i rno:t ben
collocat va travessar eer (mica ve
gada el mar- defensat per Florenca.
El porter de l'Europa en aquesta
jugada poca cosa podía fer-bi.
va ter prou en
dettsrar la canonada
van

entrar

Una nota de la Federa
ci6 Catalana sobre un
afer rnolt greu

a

de Diego.
El públic aesísti a l'encontre en
gran
quant tat, prova de l'interés
que balda desvetflat aquest parr
t.
El seu comportament fou del tot
adequat al partit que se celehrava.
A estones va cridar amb rala r al.
tres vegades eta cabrones eren
im
rnotivats. Per?) aquestes coses ja
no vénen de non,
perqué en partits
de campionat son el nostre pa de
cada dia.
JOAN B. TINTORER

lata 1

La Federaeió Catalana de
Fulbol ha teL pública la se
geent tuna oficiosa;
"De seguida que dissalec pa s at va
ése- comunicada a la Federació Caza
ana la sospita d'un intent sic auborn
prop del portee titular de l'Espanyor
per pan de sign í cata elements del
Sabadell, es prengueren lea me urea
pertinents per tal d'aclarir els fets. en
a qual tasca ptengueren part els ma
teiene individus del Consell directiu.
Desgraciadament, les sospites de
l'E panyol foren confirmades, snalgrat
que la natural reserva de l'expedient
que hom va incoar immediatament, no
permeti avui d'avançar noma i fets

• *

Seguim com d:umenge passat, en el
que fa referencia a radjudicació del
segon i tercer !loe. LEsPanyol seguetx
la revifalla, i hom admet la pass:Mí-tal que—contra la creerte* general unos
setmanes enrera—arribi a classtificar
se.
Es ciar que li cal. per aconseguir
ho, barre !'Europa 1 el Barcelona, Pera
posats a sospesar probabilitats. no Po
den: pos considerar-hc irnpassible ni

*

*

•

Al/res fcts—no gens esPort'us—que
són del dottrini páb'ir podriem comen
tar en parlar de la jornada d'alt:r. Pero
precisament per no esser esportius els
ifeerem de banda, tot esperant quo s'a
clare si
tot el que ha passa:. Es la
mentante que Pasein coses d'aquesta
•

responsablitats si,quin
ben depurades Metro que els orgeefs.
mes superiors fado fus!leia, caqui qui
cniqui. Per ara, no voten: di,- res 11IéS.
mena.

i

curo

les

contrast

!Trote mames, que és un
Portiv'tat de Barcelona i de ('Europa
htertnt sincerarnent un partit que per
a malta
gent era un valor entés. amb
n'atesta atina actitud de Pretendre gua
nl'ar d'una
metiera
subterronia, anti
es4ortiza i censurable.
Per dian'tat de Mfs, correré erre si hi
let culpa, hi hagi castig. Rabid i exente

una
truca
de Ilunt, i esdeverten. en
aquests moments, la suprema atrarció

de la temporada. Aquests do.1 partire
són la clan que ha d'obrir la ee'l-a
deis frotis. Segons grétos siguin el resul
tats, esderindran d'un interés marra
partas de rúltim dUmerge

plar.

Bareelana-Espanyol i Subadell.Bada'a
no; segons quina aires rendirles es re
gistrin diuntengc v'nent, 1"nteres .e.
su!lard minvat. El Jet innegable és
que !'Europa, l'Espanyol t el Baile ea

*

*

*

Ele parfits de diutrenge vinent són:

Espanyol-Europa,
Badalona-Raree'ona,
Ji;Piter-Sabadell,

amb menys intens'tat el Sabadell. el
mateix poden anar al cameionat d'Es
panya que no. Fine el Sabadell—que és
el que ho té millor—podria quedar-se
senil anar.hi, segons eh s resultats cíe
les dues trunts /anudes. En agites':
moments—i aixa que només fal:en dos
partits per barba—eón encara poss!'brcs

el mes son-adra:al dels mutis és, evi
denttnent, el primer. Tant ehs de PE...

panyni con els de l'Europa. pera, tin
dran cliumenge una Mate Preocupació:
Guanyar el partit de Can Rabia i que
el Barcelona no perdí a Badalona,
LEWIS

.1

pm
ariat
mara

r1

,M111111
jabiri
naba:

41

-

111/4

II. I )1

desorten acions de l'oleteó públi
ca, i fa present que aplicará mesures
de rigor per tal d'evitar 'a repetició
tar

de jet, com aquests en resdeverddor,
i dernana un ,..arge de confirmes en
espera de racabament de rexpedient."
De moment ene abtenlin de
fer eomantnris.

x,

( ....
,,

....

11101
v....,401„.
"vgfr.tatil

clas iiicar-se per

actuar

en

el

eampionat pen:nsular.
El Sabade 1, contráriament, molt
ben dais ficat en la primera serie de
partits, no havia guanyat cap parta
la segona

en

I aixó,

vota.

es eatural, feia el par
l'Espanyol i el Sabadell varen
disputar a Sarriá, rno t més Interes
sant que no en qualsevol altra oca ió
EL Sabadell, guanyant aquest part.t,

tit

com

que

haur.a mosteas que no va tan ben
classificat solament per sort i demés
hauria permés d'apear tal avantat
gen en puntuacó que ja no ii
dría preocupar-se gens de guanyar
cap més partit per e as ificar-se entre
cris

e.s tres

1

primers.

l'Esoanyol prec'sament

a

li convenía guanyar

en

gran

també
manera

pee poderesperanear de gaudir el
campionat seninsular.
Aixo explicat es conaprendra la
importancia cabdal Maquen partit,
presenciar el qual va enar molt de

La partida fou molt divertida. Tan
d:vertida com la que ens poden pro
porcionar dos equip- de bona empenta
pelee d'escassa tecnica.
El Sabadell, degut al partit ante
rior, va haver de presentar- e amb
das o tres reserves. 1 abre, Ii va S:cu
re bona part de la beva força
moral.
I l'Espanyol, també per la sea;
part, encara que no saben si de resul
tes del

partís anterior,

prevelble.
Tanta igualtat,

no

va

presentar

mo-sts
1.000*

Tilo
911jeps

1

y

QUE NO SE'N FIEN
—Ora és quan mitin més conven9ut que hl 'savia "combina".
—pera al ea Barcelona ha guanyat 1 els le:llenase passen de tres.
—Es ciad Aixb ho han fet per despistar!

1 i

---

e

en

que fins i tot per

s'acaba

tnassa

'oé

cap.

Per& el Sabadell va fer el seu goe
i llavors la cosa s'embolici. El juga
dora quejen tense hom poder-ne capir
les

causes.

I Casterlenes coinençá a /sellar fases
desencertades. Sort que no va xiular
ne
cap de garrafal, perqué si no la
cosa, com hem d t, no sacaba tan bé
com acaba. 1 acaba mentre Soler
dos
nava

ELS

no

Casterlenes, que artetrá, no sabé
imposar-se a temps. 1 el partit fou del
frene domini de Ilspanyol mentre el
resultas ele era favorable per tres a

weddibreessm

~(e)

era

poe el partit

0-§"taindr""
Nyuy~#4,

haca d'Amoral Lopez,

mes

amb uns quinta reserves. Aje?,
doná una igualtat en els equ.ps com

concrets.

La Federació Catalana, en ter pú
blic aqueas lamentable íes, pretén evi

ta del campionat amb molta empeni meler sort. Tots els partits
havia guanyat i res mes poclia esperar, que con.inuar la serie de vktee
que potser encara li haurien per

se

itgailli
..iguilli

bu el que marcá el
primer
gol de la tarda, en rematar amb
cama una pilota, la qual Ii
havia ea

Iliureda per Segura,
despne,
duna serie de vesenab.es
desencerts
executats per aquest jugador, el que;
tat

arriba

no

confirmar-se l'extreni
sMns
dolent

a

que el Badalona necessita;
acut preguntar:
?pero tan
és ja el popular Manen per

cloure'l

qual,

no

os.

en

si

l'equip bada:onf,

en

junt

Garriga, &nema

amb

formas una de les més perilloses
ales deis nostres equloss mde ex_
cusa cone'xem
de jugar ell, i és.
que no vol entrenar-se. En
cas no
pociem bao donar-li laaquest
raen
per a jugar. i fer-ho bé, és absolu
tament necessari sottnetre's a
un
entrenament.
Per moltes facultats
que un jugador enguí, té la
inexcu
sable obligació de procurar inalca,
rar-les, en benefici del Club. Per,
meti l'amic Teixidor que li recor
dem aqueat principi que éa elemen,
tal a tot esportiu, moit més sí

professional.

Així, dones, malgrat jugar tneit
be el Júp ter, i no estar tnolt encen
tat el Bada:ona, veiérem com el re
sultas final refleetie una diterbela
enorme que damunt l'herba
no ha
via pu existit.
Es equipa es presentaren de la

següent:

manera

F. C. Bada!ona;

rás,

Casanoves:

Bor.

Rafa; Kaiser, Font, Cristet:
Garcia, Redó, Forgues, Canela
Segura.
C. D. Júpiter: Franciii Bossot,
Homet; Bonffe, Rosalench, "ande
llós; Pueyo, Perera, Cl:ment, Bar

eeee

seitux.

L'arbitratge aná a carece del se•
nyor Planeta el qua!, si bé
tingue
algun fall equivocas, en general sor
tí airós de la aova cornisa, 1 imposa
el seu críteri, no cal dir encertat.
de no permetre cap jugada violente.
Es gola foren m-reats per For
gues (a), Segura. García 1 Redó.

SABADELL FOLT BATUT NOVALIENT
PER TRES GOLS
UN PER L'ESPANYOL

EsPanyo!-Europa (molí esPecialment
aquest darrer) poden (menear a ter

gaiiiat!

1

general,

A Sarria

molí menys. Consideran,' que el Júpi
ter no es deavethi a darrera
hora i
considerant, dones, que ele partits ine
ha de jugar seran dos punts per cad rs
cun deis setos advervarti (1 que no s'o
fengui requip del Pablr Non si !cm
m'instes deducc:ons basados en la 1.3gica, fyisb que no consideren: infalli
bles),• treurem una a:tra deducció, i t's
que els partits Bada!ona-Barcelona i

(

badalonina, unes vegades
desencert
en
la direccie deis
per
xuts, i les tnés per la magníf:ca de
fensa que el tercet badaloní tingué

portá

:a

Barcelona: Llore, Zabaln, Mas,

Marte Cast llo, Ramon, Diego, Goi
buru, Arocha, Arnau i Sagi.
L'únit gol de la tarda va ésser
marcas
ja ben entrada la primera
part. Una de les tantes
internades

encara en

no

-

temblar bona la

va

compte,
de la porta bada:on na tenia
Casa
encertadament,
mo:t
Per cert

—

tor arre

il>olido

mo•t deemarcat,

1

,r

una

–

«

poques, 1 Cros no terna tampoc cee
Urda bona ni snob menys. Se li s
vence
alguna cosa, pecó res mée.
Com a Alcazar, que fet i jet encara
va actuar amb mes
encere que els
altres companys de llnia. En des
cárrec del quintet atacant europeis
ta. hem de remarcar que la
defensa
del Barcelona tenia un dia magn1fic. i de panda que el, mitjos se
tuavep talan m llor del que la corn
del tercet podla fer creure.
Del Barcelona vam trobar excel
lent la tasca de Llorenc. que a la
Primera part va fer una sortida ma
temática i per'llosíssima ala peras
d'un davanter de l'Europa, i es con
firma una vegada méa com el ni.ilor porter que té actua'rnent el
cercle blatingrans. Els defenses fo
ren l
*u-Mor floja de requ'p. Mas
va tenir una tarda mott
bona, enae
arr:bar a Igualar, perb, actuacions
anterior,. perb en canvi Zabato es
tigué definitiu, i es confirma corn
un
dels minoro defenses de la Pen

trema que la

LUIS

tri

re

:l qualificar.
primera
Bona prova d'aixei fou la
ativellament
un
amb
'are jugada
realrnent esfereidor pes "istes” ba
dalonins, i uns deu m:nuts de la
Júpiter
segona, durant els quals el
mercixia haver burlas, quan inenys
;regada. l'estreta y giláncia que

Els partits d'ahir només van resoldre, d'una ma
Les altres
nera decisiva, una cosa: el primor 'loc.
incgnites
les veritables inc53raes d'aquect
Cnmpienat segreixen sense aclarir. ContInua
Pots'ar diurnenige
la revifalla de l'Espanyol.
v'atent ho veurem m,55 ciar. S2rnbla que h jor
nada d'ahir portará conszTii-::ncies sensarionals

ea

Es inte-i

anomenar.

veien, els

del

)

algunes violéncies innecessáries.
na

coutuneenc'a

Badalona va
..tat amb el qual ei
nous imites,
dos
eer ad;tidicar-se
fou pas aquest part t tan fác I
endavant sembiava poder
_en per

company. De la milla &Va el
punt Inés fiac fou 1 ala dreta.
Almi
nyana. que ocupava aquest lloc, es
velé impotent per centenir el
joc
de Sagi i Arnau. 1 a
mée juge molt
retardas. Labia. con que no tenia
Gueman
raltra banda, es ,podia
moure amb més llibertat. i la
seva
actuaeió va ésser millor que la del
seas
companys de unja. Ob o'
molt efectiu, va desmarcar msom
Diego, i de passade va incór.n.

Ite

CINC GOLS A CAP

Jth-ITER

Malgrat la

seu

I de la davantera gairebé

BADALONA BAT COPIOSAIVIENT

EL

EL BARCELONA SOLAMENT ACONSEGUI
TRIOMFAR DE L'EUROPA PER LA
MINIMA DIFERENCIA

explicaelons

a

un

jugador

Eh

jugadora

havien de canviar de
*leves leseon
aix6 fea clecanre en motts momee,
la vistoseat de la partida, que si c.
general fou ensopida no deLxá de rei
dre L'interés del cemençament, car
Sabadell es mostra peonó, fins
el roultat tan advera en camp
trari.
Els equipa eren:
Sabadell: Macip, Morral, Rotte
Sa anettera, Martí ii, Codína, ene
Bertran, Garrete, Relea 1 Costales
Espanyo.: Cebó, Sapr.ssa, Ors:
Bese:el, Soler, Espino, Prat Ven.
drá, Edelmiro, Tena i /bacín
El dornini de l'hspanyol bu bett f
la, 1 ale deu minute Ldelmira sa
ca j prOner gro i que hay a de ta
cnratjar els sabadellenca. El dom.
nui inten i 1 en
espanyolista
minms més tárd el mateix
aeonseguia el segon punt.
El Sabadell -3 reviiá queloom. Mar
tí II, amb una fertna voluntat i mIllor
encert encara, a. !semi' posar a radia
els davanters tdaush anca 1 MI mar el",
seus.
Algunes violencies d'aquests.
peró, eh feren equerear motes com
bieecions i Saprissa-Orriolt també el:
inutilitzaren
Ah cinc minuta de la segnria párr.,
després duna espéc:e de tanteig de
torees, l'Espanyol atacá de ferm
Edelmiro encara mamá el tercer i date.,
rer gol deis
sena.
Aqui el Sabadell es revifá de
ferra. Eh seus asees forera Teles inten
411
sos i mée perillosos.
I ala vint minuts Costales, que poca
cosa havia íes eurant e parta. acon.
.eguí el ,eel de l'honor en rematar
lloc moit sovint per les

.

,

,

Idiota

una

que

ningú encera

hyar.

a

anuo,

"iti-creetld
l',0:1'eit4teeee.',

I des de Ilavons el joe aná
cendon pel cama de les
1..-Pero tot p'egat res. Acabe Li
E•-:2 •1:-¦••t'O
revelació tan esperada
l'autor deis .res gola del eeti eco: o
XAVIER DEVee
a

eef

LOCALITATS GlIATUITtk
s'obtenen 0ol43oelenant
ESTANIKLLES-TEATRE
que, d'aeord amb l'Assaeiaeiu,
d'Empresaris de Calalunya,
Iliurades

liurs

infinita! d'eslabliments
compradorper
prov=::ExIoin-les
p

ale vostres

dora, i asseguraren les dive5-117-

gratis

sions

con

trari que l'entrada que huía fet pee
abans era violenta. Pera 'a verlas fou
que de violéncies tintes n'hi varen ha
ver per donar com
per vendre.

Lloguer de pel-licules

PATHE-BABY
Frena mhiles
assortit.
CINEIWATOGRAMA ~TIMA

Oran

Ele esportlue nomás voten vo
tas de "La Texttl Catalana".
Plaça de l'Angel, 1

-

Istmos, le

1
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•
•••
?
•

•? ••

a'art2_

novembre de 1930
10 de

3

4a rambla de Catalunva

Campl.onat de 2.a categori
preferent

'El
11111111111111/1".
-

fa

"ir
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A CAN CANUDES FAN

RESULTATS
San-F. C. Santboiá.

•

.

5-1

.

Vilafranca-Palafrugell
Terrassa-Sant Aadreu

2-3
1-3

Martinenc-Manresa
Grácia-Atletic S.

4-0

.

Avenanet,

Granollers-A. Obrcrs (forfait A. 0.)
0-I
Horta-Iluro

es,

l'Ellas

del Sana, senyor
Que el president
aprofitant
la bona ton
esta
Barras,

gada

desenrotllar

per

los

seves con

are

diciona parlamentarios.
* *
Que
gega

*

un

•

te,

en

la salut U

va

que fa tata tiberie
de tnetivs.

Que l'en-euvope.ata Vea, soci ho
norad del Badalona, ha protegit, *si
gma sembla, %me diesidbeia dele

*

atietea badalenlms,
Que algi
agraft.

companys federatios
Que els
aconsellaren
que no calla
Ii
prou
molésties
per tro
tantes
prendre's

podran

no

eió atlética del club de la Cesta.

Lliga amateur de futbel
Que
a'ha fet rezad, 1 cal agrair-li-bu. d'un
Canaletea dluen" ele LA
"Per
RAMBLA.

Que sola preseneiant un partit
deis que ara s'estilen podia fer bona

la

collita.
•*

valgue el consell i fine
viatge
en vag6-11it.
el

fet

ha

que

veurem

*

que hi san pcaate
pena d'esbandir per quina

.Que

ect ecnag

•

d3 totes maneres abans es
a
cap l'adquisició d un nou
marcador que estig; i a to amb les
senyarials condicions del camp de
Les Corts.

ció

Que

seves

costar vint pes

*

no

*

*

desile
Que la veritat del fet éa
que c tyaellatEn a RESTWIANT
PE moNTSERRAT, alaabentat de

que LA

brometes

la bcna, vida que allí
be que s'hi menja.

*

*

pobla•

pas cert qUe Botaiha,
el xiacri i grasscnet mosso del quiesc
de Canalete", ea faci frare.

*

*

RAMBLA amb les
esta molestant-lo.

Q--1 si vol que LA RAMBI A
rarli d'en té. un mida segur d'aceza.
seguir-he,.

es

porta i del

**5

Que sera qüest'A de felicitar ele
proaletsrls del qupp,se Diz cA•
NALETE8, arrendatarie tantbé del
PcITAURANT PEMONTS1{1R,

*

Que

tiri de "bitriba'ccm el seu
cemaany SOrrarnalere. i c
tasi, de
trenta chtims.

va

va

en una

deeplalarrientea

*

Que En Figueacla diu

no

molt propera

ara.
*

RAT.
*

ea

celebrat humo,

Que En easter,

*

rista, fine no ha ingut eOMP*0116
ala aspirante de 14 114,10W

davantera de rEuropa
xutar a gol ni per easua

Que al-ir la

arbitratge

un

*

segons asseguren, será mas
un lloc que no snolesti tant
com

ara

Otea de

*

Que

del

bares amateura una just:f:eació de
les eleapeses per despsagaments.

si

polosia

tallrt en
la vista

exigeix

ara

Que
dile la

*

*

*

Que

*

*

Que sí, que no,
s'arrenda l'Estadi.

e

•

*

no

por

BLA,
•

*

Que Llereng, ayer: it, citta
es pot jugar arnb criaturea.
•

que

Que si Cantanys ho permet 1 per
ele aprenents de
aprendre, ani
fe-11 companyia el*
LA RAMBLA
matins quan amb 14 leva qultaalla
va
Ilattaar pa lea aquel del Paye.

no

ars

•

a

a

•

armar

va
can
•

(5,. per fi aeruhla que &a socia
uran una d'eneer
de "Burepa

una

Rabia.

tada.

•

Que Cabo va rtr
al aeu clUb
que havia rebut oferta de dilas mil
'

cine-centes peseetee
x e

per

t

a

•

*

ahir es
"bronca" épica a
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afluiaar

tira
el
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A VILAFRANCA

so

Vilafranea, 2
Palafrugell, 3
Al cama del Vilafranca s'ha cele
bras el partit entre els equips Vila
franca i Palafrugell. Vence aquest
darrer pel resultas de tres gas a
dos.
Ele equ;ps *l'han arrenglerat de
la següent forma:

8

3

SANS.

Fcrça va eoetar-11 al Sano
luanYar el pertit entra eje
hantbolans,
MolgrIt !o quantiosttat del
nn' va, 60aaralos pas
planer el °mí ale ver45del
correr do Goliteu per a sortir

poi,
partit

pren peal la idea d'un
de norn i eanvi del pernil que

Que

xen

canvt
Batel,

equipa eran:
U, Be' SANI—Pedret,Villa

pe; (tema
e

e

e

velare ai ara per fer-lo
Que
-es arriptilleia li pegaran /Coarnati"•

corone, Torrederlet, Vilh Oíd,

11.110„
.114

ALIMESIT
SPIAL DE C. AZTCMC.,
ESGOTA-r-RECONATITOIErsrrtENE
1 DE 1.!
15 BARCEL. or4,
CEAA S.A

A SANT MARTI

lan.en

1El
perdre
litianresa va
and, el Martinenc per
quatre gols a cap

Aquest partit es presenta fácil pea
MartMenc, que ahir pogué fer una
exhlició de futbol i apuntar-se una
viet6r.a eesiatant. Z1 Manresa. féu
fins al darrer moment ha el que po
gué per aguantar el cop, payó l'eqttlp

al

.

•

contrineant l'iMperla, Inés que par res,
per la serenítat, qualitat que elle n'es
5ovint
taven complearnent maacats..
v&érem ecasions força apr<eables
davant la porta de Fascista!, que. map
c;'s de serenitat 1 sense entersdre's cap
deis davanters, ells mateiaos, mal
metien cense que 111 tina anta vtaada
es veiés coronada per I'dxlt, Cal eorup
tar,. tarnbé, que Serrano i \RAM tes
nien una tarda bastan: desencerrada.
A les ordres del senyor Palomera,
ele enalps s'arreng4eraren ajad:
Manresa: Corrons; Castells, Ri
bera; Delgado, Costa, Ventayol;
'-'itoes„ Camisans, Galabayt, Serra i
Sala.
aíssfe,,-,- •11,0rt• 5.-=m10. Vi
nyel, Altla, Poyalb Crelellai Ce,
C414,03.44 14:441404 1191•44$44 i
'ando.
A la primera Out el (InOii va
:lar film altenat, Peal% Os de 114,n
-a --n esfor, Ovni. da Izal nel e'e
-,

,,

•

s

ser

a

i hora previa ja
ella. Iranio 9n

una

un

desfeta

altiarull

alerta el Primer 11.21.
aegqn orinas, en comengar el
Manrom•

estigué

una estena

bom

'

al(Maelpilr

d'efectiu, fas
sensa
que Iranzo, de l'angle, aconsegui
batre altre cqp a pprta de Corrons,
que rio pegue fe/ res per a evitar
la?. Fea; un magnific gol, el millor
Tea

de la tarda.

A partir d'aquí, el Martinenc es
abres (leca gueren
crél.ser i
va
visiblement, Cenn a conseqüéncia,
al cap de poca estona Pandos, re
matant de lap, aceaseguí el tercer

gel. Atiene d'acabar, encara, ele
vermelia, per mitjá de Tonijoan,
aeonseguiren un abre gol.
Iranzo, Tonijoan, Pujals 1 Pas
qual foren els millors per a l'equ:p
veacedor. Serrano cap a les acaba
bes s'aeranja forasa.
Del Maaresa :Torné» ene agracias
tea els mitjos. El senyor palomera
pogue ter un bon aabitratga.
Coll.
A

TERRASSA

Terrassa, 1
Sant Andreu, 3
Tayyaaaa la va Ielebrat aliir a
la tArda, repeoltre pptve e1, $qqps
de Sarit Aildreu i de Torfalla, GUA,
A

a

•

Que ben segur que l'oferiment,
si va produir-se, fe- per la por que
existís combina a la caila del da
vana

sahrs~aalee~ aasaa

*

Que
ciase

posats

fer, yalc(r

a

escolleixin

tivament

diKui

un
*

*

Que la Federaeió Catalana té ja
del jet.

esment

nyera

es

*

*

cosa

*sternbolica

pobres federatius.

Ple I

luddstriesde Pelleteria

110111 QUe **Par.

Taphiolles

*

Qne n Sansitier té un Bar a
Madrid al Paaaeig de Recoletue
*

Que al la

apeno

a'aanna eosa,

Que dintre
possesaló.,.

*

1 ~retos, S. A.

gols

a 1

Ele equipe eren:
Sant Andreu: Petrus; López, So.
ter; Palau, Duran, Pasqual; Pellis

Basolí, meriper, Colla

i Bailes

prendri

Casa central; BARCELONA
gala forran, 211, t itaurtch, S 110 MIMO

Santiago,
certada.

la

tasca

del

qual

pritrtera part amb el re
gol a cap a favor dele
andreuencs, obtingut per Besolí.
Al cap de tres minuts de la sego
l'empat, des
na part, Rectores obté
fent-ho Colls, que obtingué ele dos
gols que donaren la vietPria al Sant
Acaba la
sultas d'Un

4,11

partit no ha estat res més que
demostració palpable de la in
eficacia deis davanters terrassench
la pomposició dele quals ha estat
modificada quasi per complet dele
abres dice, i el resultas ha estas nes
gatiu en absolut, ja que tingué rnol
ta cobejança i rea més. A la linia
mitjana
trobá a mancar Santis
llana, i per suplir les deficiéncies de
la davantera deixa desemparada la
defensa. sobre la qual recaigué
pes de l'eacontre, ja que Samba el
POrter estigue bastant desencertat,
Quant al Sant Andreu, va guanyar
l'encontre per la manca de conjunt
deis seus Contraris, ja que al joc >que
empraren •ls seus componente s'as
parta rneslt del que es recorda d'a
gules equip en partits pretérits efec.,
tuats al eamp

terrassenes

Un bon
será el millor

Carros% Coll 1
meemor

interior de llana
preventlu contra

...

nelos

Multes malalties de l'organiante
i especialment del pa.
veré) no obliden mal aguaste
li
seva qualitat
marca, praix qu
garant
la
duna bona
-és la millor

"
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SO pies.
las

dee de

imilaeló Castor
Petit Gris

legitirn

"

11

"

1

Abrics Unduló Visson
'S'istmo legflim
Catites poli, 60 x I 40

nostres

des de

"
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preus
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e

229 ptes.
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le
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DIPOSITARIS GENERALS; FORTUNY, S. A.
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LN

QUINCOCES
«popoifibe
ZI 11Qtab1e defensa
alior)4" ha esta( Consulta' sobra ro.
ql4i13. que eh feria par e 1.1•90r Si yi•

partit

nent

contra

Portugal. 1 el ju,la

dor base ha respost que, a judici seu,
el miliqr equ,p que es pa t fer eu
apesta; moments és Bizaguirre, Ci
riaco, Qu;s, "e

1,

40

49

s

aas

11/1:
ENTORN DEL "Lts.tulit"
guanydr
ahir l'Europa arriba
flarcelcous, o tan soloment hi arri
ba a empqtar-•-aixa lZQ anar de poe-~
el noranra per sset dell 13Pircia4or.!
que acudir?» a Les Parts i el 7:Pronta
per casi deis

alic:onats

que ea hi

vi»

habrían as.re!surat fornictinafnt
que iii Álovia kagut "íhiqUé".
No hauria sterl'ii 40 rfS qt•C haptss•

asar,

que els jugadars-,tats,_-s'ho
sentaiiçie es•
ser:alemana
prenien
çais
lava feta per endavaut i per pos
rhaul
hagula
cajudqt,
resultat
els
el
rien asseptat son: una easkfirma401
per() al Barcelona wo ~unir, 1
d'aquesta feto el prestigi de rEuropq

Sin

vsst

porqué ha dema,strot
perdre set qua guae

La 1j. A. d'Herta fía
batuda per I'lluro da
Matero per un a cap

primera

part

practica

un

joc

seis

eficacia. Altrament, a la segona
patt es féu rnereixedor de la victo

ria,

que no pagué obtenir pel des
encert en el allt 4 gc11.
Els de l'Atlétle varen jugar bé,
destacantsse la Unía mitjana.
El porter i l defensa de l'equip
titular del cama varen estar atelt

badell, Betancour, del Gracia, en
una
arrencada formidable s'encarre
ga de marcar l'empat.
Arbitra Aramburu, que ho fu bé,
a les ordres del qual s'arrengleraren

equips

de la

manera

següent:

Asible: Gil; González, Martínez:
Domenech, Itarte, Gutilles;. Pastor,
Canes, Huerva, Mota 1 Torre.

Si patiu d'ALBUMINURIA,
11:1 manantial més ric del mén.
M
AL
DÉ
PEDBA),
BRONQUITIS PARENLITIASI
UlllEa
gunrireu
rada:afma:11 amb
NI-T:11'1-1S
GRONIGA,
QtilMATOSES,
,

J

Sabadell

ero.

1-.~64-94-1414414-44094-1--€)-~

zwouip N4CIOV4

ossmarseesases

Gracia: Florença; Artigues, Vi
la I; Ascon, Bernal Rossell; Ben
tacour, Vila II, Piro, Cortés i Pi

LA MES ALTA RECOMPENSA

GRAN Pasivo: A L'EXPOSICIO 1929

Ple

El Grácia empata a un
gol arrib l'Atl?tie de

ele

són incornpetibles

la

convicció que... tralla, trellera, se
nyor Pere, i si no a per ganes de
despresdre mil pes efes, no hi «ira,
/a pauta,

en

de vint-i-&ric rninuts de
de l'Atletia, marca un
segona, quan semblava
que la victória seria per ale de Sa

nublara. 3S al 46

,

1500
Oatifes trítitació tigre, 70X144 des de 25 ptes.

NOTA: Els

compra.

Demoliera aempre als bons flato
bliménte de ge,neres de iatint. la
LLANA TERMOGENA DELS PIRE

Jo

111

comprendrlem. Tenias, Per&

na

surt beneficia!,
que s'estima mí:
naar brut.

A GRACIA

joc, Pastar,
gol, i a la

FABRIQUES A BADALONA

ha 4'égneroh.5.-zr.te de tata
p: cuci6

ho

una

bé.
Al cap

•

tildas

...

Andreu.

la

68, Boulevard
Sebastopol, 68

sous

fou en

se

6, Avinguda
ce Perialver, 6

'PPR

!'han de densanor arbitres de
foro per a arb.trar certs partits. Si els
de jora fassin mittora que el: de eao,
set

Terrassa: Ulldemolins; Vila, Bar
Castro, Cadafa.leh, Gran
dia; Esteve, R.ectoret, Pla, Freixi
net i Vais.
Tingué cura de l'arbitratge d'a
gules ericontre el colleg at eenyor

El -partit celehrat entre aquista
doa eqnips ahir a la tarda va élaey
forza interessant, si bé el Grác a a

.A R I S

MADRID

QUE

torneas;

*

poca dice

ase

s

JIANIA

nyaren ele andrenencs per 3
dels terrassencs.

ser,
ter.

'

SISTEIX
Ea: afiradariu de saber per

00

Aida 1 blú

Els

que seran
i ciutodones,
inaugurctdes molt avías. Aquest cielo
és la primera manifestació de la tas
club lar.
ca cultural-esportiva que el
rugar:1 pensa omarendre, pel que en:
',tau felicitar-lo efusivament, tot de
wrrci.celt•
aidant-los

410011 1.1
4.0

El joc ha resultas interessant, i
sobresortí el eonjunt del Palafrisgell.
A les acaballes del partit ha pres
sionat el Vilafranea, sense poder
fe r res de profit, per la bona de
fensa dels de l'Emporda.

plegota,

EI# gola ose, degueren a141na
Vara, 01 del 30,nthoio., que de
bell antuyi oblinguereat. L'orn.
not l'ecosioná Gestella. Bis
(pudre gOla restante del link
ala varen mereor en el eegun
lernee Aliarte Coetella, Va
Quordizt,

pertives

del Vilafranca.

joe,
bell
1 sansencs
ben lunt§mnt tio varan ter tots

ilárat de mol!, la leva. qgaiilat
de po, pos la sorts ti ton fa,
voroble en pea tonwe vo gtle
Pl'ar el pgPtil eitlkalltraant en»
olno gol% golrohé soguito,
Ea olor que alx.N produí de.
firrativement up ovantoge do
terreny deis de la Unió, pera
eta SanlbOians, en bratre'aen
rettrado, lId eren tan- tnatornent
nntll el vol Sane linitaNa en

&SPORT I CIUTADANZA
Gimndstic de Tarragona ha
Club
.11
organiteat un dele de conferhscies es

EVITEU A TEMP5
LA TERRIBLE MAR
TELLADA. D'uriA
ANEMIA
CE.REBPA

L'arbitratge aná a cárree del col
legiat Soto, que ho va fer b.
Ele gols han eatat Jets per Es
pada, Llais i Miguel, ele del Pala
frugell, i per Martí i Gansa, ele

canacqüimpia d'un
perquá santboians

PriMera part ora 1111a QQsa
reportida.
Irefreacar.se" Tiq
Peaprea
ea pa l quo el SanO hapté,1 411,

VE i

ElaRal,aa.11.-

Garcia.

sel bé aense penes ni tre,
baila.
TJavie gairebá. transeerregut
l9t al primer tontpa de joo que
el% Ort“lal, c.i Sent Bol porta.
ven l'avontatge d'un gol que eta
verd no nodien pea igualare
A fe que DO era pas oizo una

Un t altree nerbe clurent la
Primero part do Pe Q varon
deeieliralie a &Millar 11111108a
rnent l'adversori, i poi, eljr.so
th galtva aeahar
que l'empat

fou genera/.

Palafrugell: Gauchia, Colomer,
Blanch, Farriols, Castelló, Pone,
Esteve, Espada, Miguel, Lluls i
Mitjá.
Vilafranca: Sabater, Apane', Ro.
dríguez, Lara, Larr.osa, Pastor,
Castelli, Gornis, Martl, Xifreu

El Sans veng el Sant
',coi& per cinc gola a un

a

Quecal donar-li la raO, ja que
aviat requip del circo' gradn
e
S.M.
blará un collegi.
Que

it

11

cloa•

Que el nottlenament de easci ho
norari bu a proposta 4c a isee

bar-ne.

Que

28

2

*5*

seus

*

o

2

9
10
9

en

*54

•

*

G. Pts.

3

Sane
Gracia
Manresa
A. Sabadell
Terrassa
Iluro
Horta
Santboia

*

Trae zar. Plantada, president de
ha tornat de la seva
la Federada, ja boleta.
anada a buscar
*

d'alisa

quo

*

Que fins l'ex-terrorífic senyor
essaaá s'ernbadrleix iieusaltant-Zo.
*

*

Que qui hi guanyara aerk En Cos•

cada victória de l'equip
discuta dasrera Nitro.

a

htillanguere.

tap

la direcció de

7
5
S

co

Palafrugell

Que els edlebrca ;opus çvs pre•
cedeixen el ;plena no *eran sorn fina

a

el segon el Sans era ja de
finitiu guanyador, va assere
nar-se, i el seu comls fou ac

MartInenc

Per Lanaletes

passá

es

davantera, perb aixf i tot no
fou possible evitar la derrota.
L'ArMengal va fer d'arbitre,
i malgrat d'estar esporuguit
duran!, el primer temps, quan
la

Claszificació
Partas
Gola Punts
3. G, E. P. F.

MOLTA BROMA
L'altre dice a l'élerddram Canudes
van rebre la visita de la gentil Célia
Canses i del divertit Bretano. La Gcl
mez no es va fer pregar goire i En
Canudes va poder gaudir de dos ea
pectacles excellents: el del vol i el de
contemplar :a Gansea, que amb el
"mono" estava francamcsit ruperba.
En Bretano no va haver-hi manera
de convénce'l; es va quedar a terra
amb aquella alegria. Es el que 511
deia: "Ya sé que tenemos de morir
un día u otro, perd, senyors, qué ~peno tienen en que sea hoy precisa
mente..."
ENCARA MES
El susdit Bretana, després d'iraver
dinat, esteva bastant optimista i sera
Nava que talment larrtharim a con
véncer; jur vexre Si picava, van or
denar: mecdnic, posi en Indexa el
"DDA" (que són les Iletres do ma
trícula d'un del: avions). En sentir
diu: "No,
ejixh Bretana, surt raPiid
el "DDA", si es para mi, Tus Pon
gan en marcha el R. 1. P.'' La Halla

Vela, Calsina, Castells, Valls,
Aliad j Guardia.
F. C. SANTBOIA.—RamOne
da, Laeal, M1r, Gifuenteta Eliaa,
Barratxina, Castenera,
L'uvera, Torró.
Quan les coses anaven ma
santboians,
lament per als

A HORTA
_a

Al un de pura eatqua de cOglell.
çat el joc, els de Mataró etecigill
arnb nt d'entualasme i ehteata
líale gol de la tarda, per

knidleci4

de Volts.
Deeprés d'aquest gol ele d'Holla
llancen a uu
414e, que
semblava portaria com a resultat
l'empat, peró l forma admirable en
que jugava el portee i la defensa
es

fer que ele csforço
vegessin anowata.
A la segarla pan tornen a Jugar

mataron:na
de 11-l'arta

va

es

ele propietaria del çamp amb gran
entusiasme, pero abra vegada els de
I'lluro contrarresten el seu joc,
acaba el partit amla la victória deis
de Matar.
Els equipe es varen formar cena
segue.x:
U. A.

d'Horta: Montferrer; Brió,
Pérez; Llopis, Sebastian, Gutiérrez;
Garcia, Ribet, Roque, Vilanova
Graells.
Iluro S. C.: Novas: Mas, Tríes:
Prat, Soler, Ballet; Porte, Llopis,
Valle, Vidal i García.

/I1
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kraCtomaruir
DEL BE,NEMERIT PALA
FRIJGEI-L F. C.

Palafrrigell

El

rol

Quz

T A LIS C

ri.,"1 cmineni

esport.u. Aixj tothom 1w sap. No

riera

referim, pera,

parlar d'esportivt
tat, a ta nobles° emprada constantment
en el terrerty de joc.
(Tolerants per
en

en

ble. L'anormal descabdellament
de la partida restá brillantesa
al Neri triomf. Cal esmentar Ros,
Miralpelx, Collell i Pérez.
L'Arbitre Salvador Soler no
rectal en el seu comes, malgrat
la seva bona voluntat.
Pecie
particularment d'excessiva te
leriencia amb eta juseadors visi
tante. els gneis reprolaven sis
ternáticement Lotes les seves
decisi ons.
El públic visitante exagera
dament apassionat.

JOAQUIM PONS
A TONTOS/1

Cervadtes,

Ulldecona,
Al camp del Cervantes tin
gué lloc aquest parta de cam
pionat amateur.

tar untó els roes del correr.
No e:5 aixi1 senyors directiusf

El dio del parta Gratiollers-Hosta,
l•

fX

tren;

prop

esquerra

seu

A

res

Roquetes,

tono«1:
—Naturalment ose corre: con que
es do Madrid. Sarcigcbssa i Alocara1 ja
Fi

no

re

Or

nota.

A AGRAMUNT

F. C. Agra.
F. C. Molleruaa, o
mutis, 4 (rebut atnb retard)
Degut a la reputac'ó d'ambdós

1

--

Tant l'Ulldecona com els pro
pietaris del terreny no han do
nat el rendiment que calla, el
primer per no tenir un ceriemic
perillót i el segon per manea
deis elements millors.

Croen:. que corre COM *PM sarganta
na, un de/ Grannliers exclamb, ~pi
ltra de reure que marcara el primer
zpl:
—Recriatino! Aquest ri-otet va més
de prosa que el tren.
altre que estera

evidenciá estar

bregat per a Ilnites d'a
questa envergadura. La seva
compenetració és ben remarca

so vol dir res. Que no sur
jugador:? Es que no hi ha pasta
de joigadcr, desenstanyest-vos! I el tac
de pilota. lo resistMeis, botes doses
tos cases que s'adquireiren amb la prac
tica. bé Prou que les agafarais jugase a
cortes pels cofs o extrinsont-se axu

1

ROQUETES
2
Catalbnia, O
—

Al camp del Catalónia, el Ro
quetes ha batut els titulare del
°ame per la diferencia esmen
tada.. Degut a la rivalitat de
teas dos bándols hi ha hagut
diversos incidents entre els
assistente.

-

eguips a

la nostra prov:ncia, fou mul
ta
gent que es congrega al camp
del F. C. Agnmunt. A les tres de ia
ta: ?a, sota :es ordres del senyor Le
gós, del Collki de Barcelona, s'aVnea
la manera següent:
ren di equips de

Mollerns :a Ponç, Fontanet, Blanch,

Borris, Dalmases I, Trapat. Balsells,
Rogelio, Vilar& Da:mases 11 i Tapies.
Agra:mmt: Vilalta II, Jover,
I, Sola, Adeil. Marsá, Tallaví, Mar
Liudes. Valls i Farmeny.
Surt el Mollerusa i arriba fina la
porta dels locals; ala cinc minuta de
joc els forastera. degut a una bona es
capada de Balsells, aconsegueix el
primer córner. que és tret snob lié per
:a defensa de l'Arrarnunt. Ara són els
tocata que obl guen a huir-se el por
ta Ponl Es tira el segon córner con

l'Agramunt, sense conseqüencies, i
prnner contra el Mollcrusa, que no
és got perqué el pal té cura de parar
una bona rematada de cap de Valls,
i després és el porter qui para en mag
tra

nifica forma

excelient

un

xut

d'Adell.

la segona part amb molt
nervios ame i es ven moltes ares de
marcar per tots dos bándols. Córner

Comeru;a

un
he

free-kick

resu

tat

porta el joc.

contra

Ara és

peró

en

1•Agramunt,

deTallarí la defensa contraria

obligada

sen

el Mollerusa qui
una bona escapa
es

córner,

que tiras
pel maten jugador es veu entrar la
pilota, amb l'ajut de Marquilles, a la
porta mollerusenca. Van 15 m nuts de
ven

a

cedir

íibe

Centrada ta pilota l'equip forá es
'hura en busca de l'empat. la qual cosa
tiraras
encara que dornini en absolpt
aconseguir-ho del-in al gran joc que
tan mitjos, defenses i porter. L'Agra
no
inunt fa ah unes escapades, que
són aprofitades per la pobresa en ia
d'ame. Amb domini assenya'at del
1'.
Mollerusa acaba la part.da. sense que
puguin perforar la xarxa de Vilalta II
degut tal volta a la poca compenetra
Per
c:o de la seva linla davantera.
tant. els valents i entusiastes mlnyons
del F. C. Agramunt s'apunten els dos
punta envejables.
Pel Molleruaa s'han distingit Ponc,
Fontanet, Blanch i Borras. Pela locals.
porter, defenses i ni tjos. L'Irbitte, un
xic defi?ent. En resum. bon joc í
-:ta

correcci6.—J.

A AMPOSTA

Amposta, 4

Dertusa, O
Els dertusans han estat ba
tuts sorollosament pels propie
taria dei terreny. Sembla que
amh rootiu d'una jugada dub
tosa alguno del públic han
agreda e'árbitre en acabar la
primera part. La força pública
intervingue por tal de desfer
•ls grupe.
J. S.

Retas Deportiu, 3
Gimnistie, o
Al camp del primer tingué lloc
aquest partir, que ha servit per acre
citar la forma ascendent del Reus
-

Deportiu.
Els equipa s'han arrenglerat a'xi:
Reus Deportiu: Sans; Guasch,
Planchadell; Margalef, Bergés, Ca
pell; Mró, Randuá, Domingo II,
•

Climent i Fornés.
Gimnastic: Roca;

M'encesta°,
Vergés; 'Martínez, Sancho, Alegret;
Barbera, Ruiz, Bei, Bordeus i Co
bos.
L'arbitratge, a carrec de l'aficio

Lloys. forfia imparcial.
En la primera part el dointli
ésser altern, per6 la davantera
nat

a

la

nostra

partt, quan

equips jugui

de

ciutat
un

jugar

deis dos

Campionat;.no

dub

que aplicant-se a Vilafranca
aquesta "lid", també ha de regir a
!a nostra ciutat, ja que en cas con
tem

trari els dos cercles loeals
ten

perjudicats.

en

resul

Corresponsal.

LLIGA AMATEUR
CAMPIONAT DEL CAMP
DE TARRAGONA
Resultats de dlumenge
Espluga F. C.-Calafell, o-o.
Canonja F. C.-Vilallonga, o-o.
Catalunya Nova-Constantí, z-z.
-

A ARENYS DE MAR
F. A. Manes, 3
U. IL Arenys, 1
-

Montbianc-Riudotns,

Aquest encontre corresponia
de campionat, perh degut a no
comparéixer l'árbitre designat,

•

va

del

Gimnástic no encertá a xutar; en
canvi cts. del Reus aconseguiren
marcar per mitjá de Fornes.
A la segona, el Reus s•emprá més
a
fons amb l'anhel d'aconseguir un
resultat més brillano i aconsegui
marcar mitjançant un penalty tiras
per Clintent i per un fort xut de
Randua.
Acaba el partit amb el resultas de
tres a cap a favor del Reus.
Es sensible que !a Federació Ca
talana no
pres l'acord de no

R. E.

efectuar-se amb carácter
va
anlietás, en vIrtut d'Un acord
entre les dues Directives. No
olestant alai), el jor no perdé
Interés ni emoció.
L'equip loeal es mostrá molt
irregular. Durant la prienera
reeitat, en la qual desplegaren
el seu joc habitual, et t'él] pa
tent el desconcert clic!s ren
eles adversaria. Eri canve des
pees, ele veiéren1 seSiblement
desnrientats i únicáfhent la
parella defensiva conservá la
1 ecetesária
serenitát per tal de
,ntenlr l'embrantida contrá
Es deetach, extraor4ineria

--

A REUS

permetre
més d'un

z-o.

Claudicad() actual
Catalurtya
3 punta
Constantí
3
"

Vilallenga

3

Riudoms

2

Montblanc

2

Calafell
Santa Cotorna

fort cop de cap, marcant aixl.
segons criteri de l'arbitre, el gol de
l'empat, ia qual cosa sacas:o:1a una
invasió de públic amb cl consegüent
repartiment. En resum, un parta
bonic que ha tingut la dissort d'ern•
brutar-se als darrers m;nuts. L'ar
bitre, bo, excepte els darrera mi
en un

nuts, que

va

estar

un

xic

A IGUALADA
Ateneu Igualad', 2
Tarragona F. O. 1
parta
aloa, mogut i jugat
Un
amb força nerviositat.
Várbitre, Lenunel, sabe im
posar-se a una 1 ultras, 1 ces
tigá sempre l'abús constan de
qué certs jugadora bien gala
per embrutir el joc.
Lis equipa foyer):
TARRAGONA.—Aluges, Mont
serrat,

•

s

deis contrincauts.
La primera part resulta força igua
lada, i acaba atnb el resultat de
cap a cap.

una
primera part espléndida,
emocionant, que deixá satisfeta a
tota la corcurréncia. El segon temps
també fou molt disputat.
L'arbitre fou péssim i enuntja tant

Fou

els espectadors, que l'arbitre bague
de sortir del terreny de joc cuato
diat per la força pública. La Bisbal
F. C. alindi el següent equip: lsern,

Llenas, Serra, Munf, Corredor, Ga
niquer, Rasós, Plaja, Balançá. Amet
Iler i Avellí. Horn s'ha de felicitar,
perb, de la correcció i noblesa amb
qué fou Mas el partit.

ORQUESTRINA GATTZ-HARA
J. Reynés
Tapineria, 36, lar
-

parcial.

Inglés, Aiguader, Gil!,

Puig, Espino, Oili,
Tarrage, Piquer i Aviá.
ATENEU.—Enric (P.), Mar
tes, Puiggrós, Malló, Puiggrós,
Rubí, Soler, Morera, Enric, Cla
Dcmingo,

ramunt j Domenech.
A BLANES

Sala, 3
F. A. Bienes, 1
es jugá
del
primer
Al carnp
aquest parta, que era esperat
amb gran interés per erifictó
local, per ésser la primera ve
gada que s'enfrontaven ele dos

REU3
Atleatisme
En el camp del C. N. Reus Ploms
i amb assisténcia d'eletrients del Co
mité provincial tingué lloc un fes
tival atlétic amb intent de millorar
alguna récords locals. L'éxi no ha
estat tot el falaguer que cabia es
perar, ja que deis quatre intenta
que s'han portat a cap solament
un
ha reeixit i aquest ha estat el
deis 1.000 metres llisos que ha es
tat millorat per En LI. Mas deis
Ploms, de to" 3-5, aconsegui..t el
temps de 2" so".
En els altres intents fallaren per
dissort, ja que tots ella demostra
ren estar en
forma per batrels. En
P. Vidal, de Ilargada, salta 6'to m,
maica que no pogué ésser homo
nologada per dos milimetre, per to
car la ratlla de separació de la plan

d'impuls.
Ilançament del disc, la

xa

-

equipe d'aquest poble.
Arnb una concurrencia mole

nombrnsa de públic, l'ábitre,
serryor Vinyes, alineá els equipe
de la següent manera:
F. A. BLANES.—Ros, Grau,

Claret, Prats, Pérez, Miralpeix,
Portal, Ros, Rcca, Collell i

lilas.
Casabella,
U. O. SAFA.
Osenc, Roben, Manyae, Comes,
Vate Pérez I, Vives, Carel, Col!
1 Pérez II.
Després de canviar-se els
capitana un ram de flora i un
bandere comença el partit amb
algunes escapades del Blanee,
perb poc a poc és el Sala que
es va imposant i els seus da
ventera

pressionen

la

porta

blanenca.
En aquest primer temps el
Safa obté dos gcls per majá
de Cosol 1 Coll.
Un penal favorable al Bie
nes. per mans de Coll, el tira
Pérez a fora.
A la segona part es nota per
parí del Bienes un gran desig
de millorar el resultat esta
blint-se una bona estona en
terreny safisla. En una indeci
sió de la defensa, Roca obté el
primer 1 únic gcl per al seu

equip.
Per haver-se lesionat Casa
bella pasea a la porta de la Sa
fa Caselles.
Assistim a una cotona de joc
molt animat, en el qual es de
remarcar el joc de les dues rat
lies miljanes en les guate des
lace pel seu joc Comes, el cen
tre de la Saín.
Aqueet equip reacciona 1
econsegueix portar altra vega
da el joc en perilloses escapa
des al terreny centrad.
En una d'aquestes, Pérez n
escapa i obté el tercer gel per
al seu equip.
Amb alees a les dues portes
fineix el partit que ha estat
pigat amb
molt interessent
tole correcció mnlgrat la riva
leer dels dos Clubs.
ireearcial. reepectuós per a
ambrlós bándols.
Es distingiren. pels guanya
dora tots, essent de remarcar
el gran treball de la regla
mitjana. PI Bienes. Pérez, Mi
ralpeix i Collell; armes!, mal
prat estar rnolt mercat per car
regar tel et lec al seu coetal els
er.mponys.

gia remarcables..

o

diféréncia

expulsat Nogués pel joc viulent, és
castigas el Catalunya arnb un penal
ty que, tiras per Agusti, toca el pal
i fou rernatat pel mateix jugador

L'hrbitre. aesistit rer jutees
de ratlla cellegiats. dirigí l'en
rimare amb enmpetencie i ener

Catalunya Nova, a
Constant
Al can.p del Catalunya Nova
gué Iloc aquest partit. que res .á
mes igualat que el que feia prea e
la

A la segona. sembla que els del
no
olien deixar de per
dre els dos punta, i Villana acon
seguí marcar un gol. Poc abans
d'acabar, en una arrencada deis de
Constantí. trobant-se el Catalunya
amb un sol defensa, per haver estat

SPlIn

Espluga
Canonja

re

BISBAL F. C.,
U. E. FIGUERES, 2
nt
Amb un temp espléndid i A
d'un públic nombrosissim. el camp
de La Bisbal F. C. fou teatre d'un
partit en extrem disputas. El pri
mer
temps acabá amb el resultat
de a a a favorable a La Bisbal F. C.
LA

En el

Salvat, •Ploms", 30'do ru.
Vidal. "Rac", 25'22 m.
it
llargária:
Serrat, "Rae", 5'93 ni.
a.
2.
Vida' "Rac", 3'65
Llangarnent znart :
o
Vida! "Rae", 2680 ni.
2.
Sabiat "PIOMS", 23'97 in. R.
Social. L'organitucló molt acurada,
1.

que

un

xic

•

nta.

A TARRAGONA
Seleooló, 3
Club Olmnistio, O
El Club Gimnástic, volent
contribuir en tot el que els seue
esforços II permeten, ha pre
parat una diada esportiva anab
el fi de reeollir unes pessetes
a favor deis damnificats del
desbordament del Francoli, i ha
combinat una serle d'eepecta
eles per tal que l'esa de recap
tació fos més important. Per
mitjá de a Federació Catalana
de Clubs de Futbol, aconsegul
--

que

es

ment

prestes desinteressada
up potént equip perla

r.yent, segons les uostres noti
cies, al Club Deporteu Eepanyol.

També l'equip de hcokey del
Junior s'ha prestat a „eigar un
parta, que fou celebrat al mate
I abrí rnateix els cardes alleties
de Reus han volgut contribuir
a l'acte presentant el Reus De
portiu i els Plome un equipe
de reemplaçnments cada u.
Tots aquella que han contri-.
bult a aquesta diada benéfica
són dignes de tole mena de

lloances pel

seu

ajut desente

ressat en voler amb el seu
eurs aportar el seu gra de

I

VENDA

DE PEIX, OSTRES I MARISCOS

BON

següent

con
sorra

prora d'aquells dissortats que
han quedat completament a la
a

contribuiren

a

la

CAPELLADES

qué

z

Breument, doncs, cm faig carrec
l'espai és curt per a les neces
sitats del peribdic.
Un partit mogudet,
entretingut
jugat a un tren formidable del co
mençament al final, un resultat just,
que demostra l'equilibri de les for
que

la

Junta directiva

s

actuació baria del Cape

Bartrolf, el porten
dia més segur, més
paper i amb més
una

capellaclí, cada
imposat del seu
domini de joc, ja

realitat; perb una realitat
anar molt Iluny
futbolisti-

camEnentá
cl

i Roe, a la defensa,
segun:
sobretot el primer. La línia mitjana,
és una cosa moit seriosa; Sinyol i
Teixidor saben de sobra quin és el
paper de la linia medular d'un equip
de futbol i farien un bon
paper a
quaIsevol equip de més
categoria:
Martí ha sabut adaptar-se al
seu
;tac avui ja forma un bon

mig-ala.
més fluix, 110

La davantera és el
saben xutar a gol,
filigranes inten
ten moites, perb
lora d'En Soler.
molt bé: després Parera
II,
Del Terrassa, Ortiz, el aquest
por-r,

mica
podria huir molt; bona la més net,
defensa i
fluix-a la davantera.

7,

QUINTANA,

(entre eh

carrera

la grossa.
•

•

•

Que els jugadora bisbalencs, anj..
mats pel triomf obtingut sobre rOlot,
es fan Uniones d'aconseguir el
pri
lloc de la classificació, 1 tau
tot diuen que palmaran per la pea

el Palam6s.
AIII*1~111~1111111
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CLASSIFICACIO SEGONA CA
GORIA ORDINARIA
Resulta:s
Grup e
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—
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Informació esportiva de /tira
de Catallanya
A REAL MADRID VEN9 PER
LA MINIMA DIFERENCIA EL

Madrid,
dolent
de debe fou el paria que ahir
celebraren a l'Estadi de Valle
ces ele propietaris del carne
1
el Real Madrid: El partit pre
sentava algun interés. Duna
banda, el resultat interessava
a tots dos contrincante, car sll
posava per al Racing el dret de
prendre para en el Cumplo:Jet
nacional, i al Madrid campió
una de
rota gairebé el privva
a
d'assolir
novarnent el Mol de
de
la regló. El públic esperava
Lambe amb interés el paper que
feria el pamplones Lituano en
el nou lloc de davanter centre.
Lazcano palesá a bastament la
seva incapacitat per a substituir
al jugador Rubio. El Madrid no
té davanter-centre. La resta
dele seus companys estigueren
fiareis. Si volem fer alguna dis
tinció, podrem esmerilar tiontés
l'ala dreta, per la bona velun
tat que palesá Eugenio 1 alguna
jugada bona del veritable con
ductor de la ania d'ateo Triana.
La famosa unja miljana del
Madrid segueix sense carburar;
-

gol.

C. E. Capellades, r
Atlátie F. C. Terrassa,

11,

Fama
Olot.

—

perden

Bou, Aranda, Baró, Campe II,
Gascón, Campo I, Marques, Ba
lada, Morera. Ramos i Roe.

gua.

Que els figuerencs s'estimen mes
l'empat de l'altre día que haver tret

ar

—

reservat per als moments

que pot

magnífica

en

Ti. S. Figuerea,
La Bisbal, 2.
Olot, o.
C, D. Farnés, 4.
Montgrí, z.
Cassá, 5.

Sanahnja,

es

Que si el Palamós seguelr
tata els partits que li
quen será... "Campi?"!11 (?).
nyant

—

Marcaren els gols: Vergés,
Bachel Tarrides, per al C. E.
antpolenc, i Balada per al Ca
ta lunya.
Els equipe, sota les ordres
del senyor Castellá, foren ati
nente per l'ordre següent:
C. E. ANTPOLENC.—N. Serra,
Esto!. Lleuger, Bache, Vilh Güe
ra, Vergés, Surroea, Tarrides i
Ferrando.
CATALLNYA DE LES CORTS.

és

Napoleon,

personal,

ELS ALTRES RESULTATS

C. E. Santpolenc uns., gols
que sols la fatalitat pol detu
rar, bat per
segona vegada
Bau.
Manquen sois une minuts
per a finalitzar l'encentre, ele
del Catatunya de Les Corte es
desinflen per complet, i Tarri
des s'aprofita per a marcar el

de la Seccid de fulbol tingue el
mal encert d'enviar el
seu pri
mer equip a Reus, per tal de
jugar un partit amistós contra

TEM

rencada

pe!

festa resultes més atractívola.
La partida de fulbol bou molt
desnivellada, ja que la selecció
vinguda de Barcelona efectua
un joc excellent que
no pogue
ren contrarestar els jugadors

lomas, ja que

Sanç.

decipius, després que

hades.

no

as.

Ginulástic:

una

ha pas

no

•

el Palamós clavá una pana
dera de pronbstic al Fornós, sois
per 8 gots a a....

mer

per

rer,

gol.
Bache, que sembla que esti

i
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Que

Els gola, tots dos magnífica, són
marcats, el primer per Rosalench,
executar-se un córner, i el dar
en

un

ces

a

següent, en veures
rapidesa i resistáncia,

resultat obtingut.

poleon.

A SANT POI. DE MAR
El C. E. Santpolenc, després
d'una neta victeria en el pareit
de desempat, s'adjudich la Co
pa Catalunya de Les Corte, de
Barcelona.
Ahir, el C. E. Santpolenc és
va
tornar a posar al centre, i
va
batre el Catalunya de Les
Corta, per tres gols a un.
El partit, en general, fou viu
1 bonic.
A remarcar, la primera part,
que els Iccals descabdellaren
un joc bastant encertat.
L'encorare fou emoeionant
fine a acabar, ja que pocs mi
mas abans estaven empatat a

tercer

vistós,

manera:

Club

conjunt,

en

massa

en

• *

han dz donar l'excusa de la parcia
litat de l'arbitre per justificar el mal

ésser per
qué la incógnita del resultas feia
tenir els ánims en tensió continua.
co"e
Ha arbitrat regularment el
giat senyor Daniel Ribera, i a les
equips foren:
seves ordres, els
'Escala: Dalmau, Poch, Vilanova,
Sala, Cros, Carreres, Pellicer, Quin
tana, Burcet, Callo! i Bandera.
Palamós: Torrents, Ribera, Dis
pés, Goiri, Vilata, Company, Ribes,
Girona, Rosalench, Fernández i Na
estat

Baurman, Calabuig, Torrente,
Vicente, Cardona, Girona, Pal
do, Gómez, Alvarez i Espa
nyol III.

miseria.
La festa ha res.ultat esplén
dida. Si han assistit el profes
sor Blanco i la seva
filleta, els
guate arribaren al mate proce
dents de Barcelona, a bord del
balandre on efectuaren la tra
vessia de l'Atiántio. Actuaren
Lambe en la resta ele "Xiquets
de Tarragona", que aixecaren
les seVel atrevides torres; una
cobea de sardanas i la música
del regiment d'Almansa,
les

cimas

El partit,

Manyer, Falguera,
Portes, Pluoós, Francos, Giva
nell, Vantoldrá II, Mongrell, Ri

gui

provincia.

la

al dia

desbordats

per

regular
Amb un tarda magnífica i
gentada sha celebrat el tercer par
amateur de
tit de l'actual torneig

Selecció:

vas, Meter' i

Que

A PALAMOS
l'Escala
Palarnós
3 a
El

VALLS

2.

encara

el Itens Deportiu, Es veu que
els directius ,futbolísties del
Gimnástic no deuen tenir ele
mateixos sentiments que els di
rectius del Club, ja que per
unes miserables pessetes, que
segurament no ele treuran de
cap compromís, accepten par
tits que ele porten al descredie
Mentre els de l'Espanyol, Junior
prestar
i altres atletas vénen a
casa mar
concurs,
ele
de
el seu
reserva. No és
xen i deixen un
aixe una desatenció? Ele tarra
gohins 1 encara més ele socia
de ea secció de Futbol del Club
Gimnástic estan molt queixisos
i hom preveu que la directiva
del Club cridará a l'ordre als
del futbol, fent-los veure la
gran planxa que els han fet fer.
El partit, com ja hem dit an
teriorment, ha estat mole des
nivellat. Es pot din que nornés
ha servit per fer huir les fa
cultats de Sanahuja, ja que es
pot dir que eh l és qui ha evitat
que el Gimilástic no sofrío una
desteta més grossa.
Els gols foren aconseguits
per Mateu i Montgrell (2).
Arbitra l'aficionat Gasulla,
els equipe s'arrenglerareu de la

mar

ca no
diu ni de molt ol. facultats
actuals d'En Salvat, per la qual co
sa ssperem que en nou intent acon
seguirá batre el seu propi récord.
En el martell, en P. Vidal, un
xic cansat, no pogué reixir com era
d'esperar; en canvi, En Salvat acon
seguí minorar el récord, oscillá per
més de metres.
Els resultats técnica foren
els següents
1.000 m. llisos:
a.
LI. iía. "Ploma", a 50", Ré
cord de Reos.
2.
Llevas, "Pierna", 3' 3-3.
Llançament del dise:

111.A....~101/111=1~1151.1•¦

RESTAURANT

de
*

Catalunya

més

Pub °iza

fj

condicions

l'endemá, donen la
retirar-se a altes

a

-V

nreet Torrent, enorme de técni
ca i facultats. També es distin
giren Doy 1 els germans Coll.

f,»

plenes

en

horcs de la matinada.

esseeMetees

L'equip forá

• •

vigílies de partit,

en

exemp'.ar

nota

ear-Se.

arrencar-se

•

Que,

de uobar-se
físiques per

temperament. V1 ens recordetti pas d'un
tortit jugat rany postal a Sabadell.)
No, res d'oirá. Ens referitn a la ma
nero: digna d'ésser imitada, que ti' de
fanu-ntar lafició ntre el jo--•ent que
paja. Es una manera be' especial, teat
mateix Consisteix, sensillament, en tan
tas el calvo amb pany i tí% tots
els
dita de la setmona filas oís diumenges
de parta. en qué el trobarku come un
miran. de osa i polit,
fossin unes
oportunes teranyines que es formen
en els angles de les portes.
A Iti:, han donen ordres al baster
de »o drixor cap pilota a isingú.
Que aquest sistema ti atoas Mi:enye
tare:7 Ningi ho posa en diebte. Per
?temple.
dta del partit jugat a Gi
>pisa amb motiis de
les fires de Sant
'‘'crefs, no troberven cap jugador de
cattgoria per a suplir la trian.ea
d'un titular intfrossibilitat de desola

en

dels princi2a1s enotiva

I.,1

la baixa forma actual del Palafru
gell éi la magnífica disciplina (?)
que regrta dintre el club.

Esparza

molt

malament;

Prast

gaire bé, 1 el que únicarnent

no

féu alguna cosa bona fou el ve
terá Pena. El tilo defensiu fou
el millar de l'equip blanc, so

br.etot Quesada,

1

qual hem 'de
cens.urar la seva maula de dis
cutir els falle de rárbitre i el
teL de dirigir-se al públic.
El Racing realitzá un
llore partas que li deis mi
hein vist
aquesta temporada. No vol
dir
alzó que jugués moll bé,
sinó
que fem aquesta
afrimació per
compareció amb actuacions unteriors.. El piljor de
l'equip,
com en els seus
revele, fou la
al

davantera; Ilevat d'Atece, tots

ele alinee

palesaren

marcada
ineptitud. Els Majos, tots
ells
magnífics, superaren per com
plet ele seus contraris.
Destacá
sobre tete, i
segurament fou el
millor de tole ele
vint-i-dos, el
petit

Morenito, sobretot

davant
de gol fou l'element
1 salvá nombroses més eficaç,
ocasione de
perill. El ti-lo
defnesiu, bé. Ar
turo bou el millor.

L'arbitratge

del
madrileny
satsifer als con
currente. Palesá corta
indecisió
i s'equivocá en
alguns falle.
El gol que dollá
el
al
Madrid fou aconseguittriomf
al cap
de 37 minuts de
joc del primer
temps. Fou assolit per
Lazcano
en
rematar de cap una
bombejada de Prats. paseada
Al cap de poca
estona d'haver

Escarien

no va

comeneat el pelele
Esparza es
lesionó en una
rés. Fou retirat topada amb Pé
del camp, per6
torná a sortir al cap
de pocs
miau t s.
Hl asistí un
públic nombro
sísela).
Els equipe eren
els següentse

..-

TELEFON

de Ferran i

1 6 1 02

Boqueria)

Racing

Club: Martínez, Cal
Arturo, Moreno, Rodríguez
Lope Pena, Menéndez, Berge
reche, Pérez, Meca i Poli.
Real Madrid: Vidal, Tori
grosa, Quesada, Prats, Esparz
Pena, Eugenio, Triana, Laze
vo,

Cosme 1 Ola80.
NOTI-SFOl

no,

EL SEVILLA VEN9 ROTUND
MENT EL
RECREATIU
HUELVA

Sevilla, 10.—Al terreny
campions andalusos i en ene'
tre de competició oficial, ee
tendiren el Sevilla i el Recre
tiu de Huelva, i el partit
bá amb la fácil i rotunda ve
leerla dele propietaris del te:
reny, per set gols a un.
A les crdres del coltegiat an
dalús seny-or Gutiérrez, qte
actuá mitjanament, ele equips
'

s'alinearen de la

següent

ma

nera:

RECREATTU DE HUELVA,

Calderón, Munoz. Moran, Gele,
Horcada, Gurruehaga, Colee
García, Arcadio, Oramas, Tra
tero 1 Corti.

SEVILLA.—Eizagurre, Monje,

Iglesias, Caballero, Abad,

Ar

Roldan, Gual, Hernández.
López i Brand.—Noti ,Spert.
roo.

EL BETIS I EL MALAGUENO
EMPATEN A UN GCL, DES
PRES D'UN PARTIT ACCIDEN
TAT
TOTS DOS GOL.S ES
MARCAREN DE PENALTY
Málaga, 10.
Al camp del
Malagueno se celebrá el parte
de Campionat, entre el .Fletie
el Malagueno, que acabá anir
—

l'empat

a un

gol.

ordres del madrilene
Melcon, els equips formaran
la següent manera:
BETIS.—Jesús, Tora.V.
sfn, Adolfo, Salobrero, ele
Timini, Adolfc., Carreno, Re,
A les

i Sans.

ro

MALAGUENO.--Gareee León
Fuentes, Vide, COr r; del; RUIZ
Victorio, Chaves,
rhn 1 Llizo.—Noti

Sport.

EL VALENCIA, DESPRE,D'UN PARTIT MOLT DOleleNT,

VENQ L'SPORTING
Valénc:a, lo.
Él partit qaej"garen ahir a la tarda a !destella f•
Valéncia i l'Sporting, de Puerto Sa
gunto, bu molt Elija. Va véncer
scgon
Valéncia per dos a un. A la
els
expulsa
part l'árbitre
Vicente i Cervera, netql:'
s'agrediren mutua ent.
L'arbitratge de Martínez Iban
—

JugadoValentí
,

va

estar

força bé.

Noti
EL TITAN, DE HUELVA, VENC;
TRIANA
EL GIMNASTICO DE
Ahir es va ce',
Huelva, zo.
bar el partit corresponent al, casy
pri
tonal andaltis, grup B, série
Gimnitst
ferent, entre els eciteps
Tita:
de Triana, de Sevilla, i el
Huelva. Van guanyar ele lotai
3

a

Hl

t.
va

assistir molt de

Públic•
Neri Sre

¶1

o

novembre de 1930
10 de

la rambla de Catalunyb.
altra vegada, no es vejé res d'anor
mal, si descomptem la pérdua de
voltes de V. Ferrer, fins a la reti
rada d'aquest quan slavien corre
gut uns so quilómetres.
Cap als 6o quilórnetres, Ferrer
intenta seriosament passar Espa
nyol, i a'xo produí el moment Inés
emodonant de la p ova, en la for
midable Duna que sostingueren tots
dos corredora en tres o quatre vol

•••%
<

Defraudat d'aquest intent, J.
Ferrer es limite. a seguir a. una CCI
ta distáncia d'Espanyol.
A les acaballes de la carrera, quan
tothom esperava el suprem esfore,

PANYA DARRERA MOTO

estranya avaria de la nioto de
Rubio paralitzá en sec els entusias
mes de la gran massa
de coneur
rents, que vibrava ja al máximum.
Després d'aixó res mes a anotar,
sine la... injustificada retirada de
J. Ferrer, una vintena de voltes
ábans d'acabar.
una

Quedaren

batuta els rIcords espanyols des deis

J. Ferrer notingué
40 ah 100 quilómetre
el "seu dia"
--

Finaltnent, després de la prórro-

l'oreada a causa del mal temps,
poder celebrar, diumenge
va
es
passat, el Campionat d'Espanya amb
entrenadora darrera moto. Les séga

ries, eso ja saben els postres lec.
J. Ferrer, J. Estors, classificaren a
panyen V. Ferrer.
En &S quinze dies que transcorregueren des que se celebraren les
sedes elimínatóries a la final, es
cree. una certa atmósfera que contribuí no poc a fer tnés interessant
aquest Campionat. Abel, féu, sena
dubte, que el nostre Velódrom re-

sestees

un

gran

pie. Feia reje.

de

(tan poe acostumats hi estem;" de veure aquella espessor de
persones, sense una catana enlloc.
Després diran que el cielisme no
crida. no atreu el gran públict Ja he
cree que $í. El que passa és que
avui dia (en tots els espectacles)
ca!en gráns Programes per a cridar
l'atenció dele eeportiue; í el ciclisme
fa una temporada tan liarga...
que dorm fiebre les sevés yenes gib.
síes.
debo

El

nou

campió

Julia Espanyol és un digne campió d'Espanya en l'especialitat
d'stayer. En la carrera d'ahir féu
notable de faculuna exh;bició ben
tata. Amb ton faltariem a la veritat Si diguéssim que ahir el Campionat fou molt disputas.
Anern a pams. En primer lloc, la
dos hórnes: precie
bita es reduí
saliera d'unes facultats tan iguales,
que no ee podía demanar tnée. Eren
Josep Cebrian Ferrer i Julia Espanyol. L'altre participant, al qual no
s'atribula masa belligeráncia, defraude per compite Aquest era Vicents Cebrian Ferrer. Val a dir que
féu la pitjor "carrera"? que li liem
vee darrera moto.
Tot l'interés
fou, eones, a base del que podien
fer Espanyol t J. Ferrer. A menys
de la meitat de la prova corrien ja
ells dos sois. Era ben lar que la
competencia esteva
entredit tolla
litem per aquests dos corredors.

tingué una trama
senzilla, pobre. Sortit Espanyol en
primer lloc, no l'abandoná un sol
instant (Ilevat en l'avaria soferta
per la seva moto entrenadora). BaI

la

cetrera

netament Vicents Cebrian Ferrer, quedaven
Unía els dos rivals.
Durant tota la carrera no es vejeren més que tres' intente de
passar
per part de J. Ferrer, i encara, d'aquests, •olarnent un val la pena
d'ésser consIgnat. Tot el restant fott
ende cles dels primera quilemetres
als darrerS: Espanyol-Boixader al
cap i Ferrer-Rubio a 30
30 metut

tres,

o més,
de dietáncia.
Lluita, dones, veritable iluita, no
n'hi
Guanyi, i ben guanya,
Espanyol, pero res mes.
I diem nosaltres: ?qué bauria pas-

sat

si

en

lloe de V. Cebrian

lagués

estat

molt

finalista Claudi Senon? Dones,

senaillament,

Els temps

que haurlem vist

Campionat "de debe", disputat
amb energia, pam a pan, i amb
menys
facilitats que les d'ara.
Aquestes facilitats que potser han
permes hatre tants récords (Mena
un

Facilitats pel Jurat de la prova,
se'lls donaren els següents temps:
Els 2o quilómetres, en 19 ni. 29
1 segon 3-5,
per hora.

nya.

Lis

La tasca de J. Cebrian

Ferrer
Hem dit ja alguna cosa de la con
ducta de l'ex-catnpió Josep Cebrian
Ferrer. Dintel encara que per nos
altres el que contribuí més a la seva
derrota foe el factor moral. Tenia
un excés de nervis, que el
domina
ven
per complet. De no ésser així,
hauria acabat, com corresponia fer
ho, la tbtalitat deis loe quilómetres.
Cal no oblidar que tánt (o snés!)
que saber guanyar s'ha de saber
perdre. Encara que no sigui més
que per la premia estimadas i per
abonorabilitat del bon notn i ares

tigi conquerits

.

Deis entrenadora
Cal que fem, en primer lloc, l'elo
gi més merescut, a la tasca, a l'enor
me tasca, de Rubio, l'homo que alnr
feia estar amb una angúnia terrible,
en veure com
prenia aquells virat
ges. Fou senzillarnent fantástic, im
millorable. Vagi la nostra sinceríss
sima felicitació per la seva actuado,
digna de millor sort.
I Boixader? Ho féu forea hé, peró
amb menys astucia, amb
molta
menys picardia del que representa

d'entrenador, respecte
contrincant Rubio. Anth tet,

el papen
seu

tenir

al
pot
trobat

la

satisfacció d'haver
finalment un stayer que s'adigui a
les seves innegables qualitats d'ex
ceHent entrenador.

De la

carrera

Comeneá

la reunie a un quart de
sis. Obriren ei programa unes cae
reres a
árrec deis Benages, Plans,

Ptsigdornenech, Moneen
Velera, Blanco, Aubalat, Llorene,
tots corredors ben apreciatis del nos
tre públic.
S.S

L'ordre de sortida del match de
Campionat fou així: Espanyol
Boixader, V. Ferrer-Saura i J.
Ferrer-Rubió. Aquest initnediata
ment passa el set* germá i es col
loca a poca distancia d'Espanyol.
Quan portávem Y4 voltes transcor
regudes, la moto de Boixader tren
ca la corretja i es produí el primer
inddent desagradable. Malgrat tot,

Boixader-Espanyol
marica

reprengueren

(arranjada

lavara)

de cap volta, segons dicta
men del Jurat. Durant el temps que
I3oixader no estava a la pista,
J. Ferrer prengué una volta al seu

germá.
situat

60'300 quilómetres

quilfimetres.

d'Espanya

Récords

19

en

segons 4-5.
A 60820
per hora.
Els 30, en 29 ni. so

29

ni.

quilómetres
2-5.

s.

batuta per

Espanyol
Els 40 quilórnetres en 38 minuta,
51 segons 2-5. A 61'soo quilómetres
per hora.
L'anterior récord era de 39 m.
4 s., per J. Ferrer.
El s 50 quilómetres, en 48 ni. 36
segons 1-5. A 61'500 quilómetres
per llora.
L'anterior récord era de 48 m« 53
s., per J. Ferrer.
Els 60 quilometres, en 58 ni. 28
segons 1-5.
A 61'700 quilOtnetres
per hora. L'anterior récord era de
58 ni. 48 s., per V. Ferrer.
El, 7o quilómetres, en r hora, 8
ninuts 9 segons. A 61'750 quilóme
tres per hora. L'anterior récord era
h. 8 m. 41 s., per Ferrer.

Els 8o quilómetres,

48

en

r

h. 17

ni,

61.700 quilórnetres per
hora. L'anterior récord era di hora,
s.

4-5. A

18 m., 42 s., per Ferrer.
Els 90 quilómetres, en t h, 28 ni.
30 s. 4-5. A 6t'68o quilórnetres per
hora. L'anterior récord era r in 28
minuta 48 s., per Ferrer.
I els
37

ni,

Too

7

S.

quilómetres,
4-5.

en

t

hora,

L'anterior record

d't h. 18 in. TO s per Ferrer.
EL RECORDMAN D'ESPANVA
és, sens dubte. J'ajá Espa
nyne puix que antb els nous récords
aesents nnir té en poder seu tots els
records d'Espanya (darrera nioto),
des dels lo quiiómetres fins sis roo.
EL PUBLIC
Correcte i nombrós. Tendint,
pera, cap a la banda d'Espanyol que
per
Cebrian. La influencia dele
"istes" del Barcelona sati féu no
era

,

tar.

FERE ABF.LLA-MASDEU

I

barriada l'única de
Barcelona que mira com en
surtin un bon estol d'imita
dors.
En mig d'una sorollosa ova
ció s'aixecá a parlar Artigues,
el qual, molt emocicnat„ en
poques paraules doná unes ex
pressives grecies per lacte que
ti dedicaven i digué que la seva
voluntat per l'esport no és cap
mérit, ja que está a mans
tots els espurtius que_ sentirle
amor a! Club on van comenear

INATACIO
1....lomenatge a Ramon
Artigues resulta un acte
brillantissim
al metí, al Casino Rede la Barceloneta que
celará Phomenatge que la bala,
riada marítima de la nostra
ciutat cfrenava al campió peninsular Ramon Artigues.
La vasta sala d'espectacles
de l'entitat més important de
la Barceloneta resulta petita
gros conper a enéabir-hi
tingent de' ciutadans que s'aplegaren per a testimoniar al
seva simpundunolós atletic
patia i adhesió.
Junt amb l'Artigues ocupaven
la presidencia el regidor
senyor Bremon, en representació de l'alcalde; el' senyor Serinyá, per la F. E. N. A.; senyor
Baster, per la F. C. N. A.; senyor Picernell, pel C. N. Barechona, i els presidents de totes les entitats de la barriada.
El secretani de la Comissió
organitzadora, senyor La Rosa,
Ilegi les nombroses adhesions
rebudes, entre elles la del comandant de Marina, que va ésser comentada molt favorableAhir

de sempre, admirava
la tasca portada e cap per Pho
menatjat, i desitjava que els
bells triomfs assolits en la seva
vida esportiva per a bé d'ell
del seu Club i de la seva pátria
esdevinguin el mateix en la Ilui
ta per_ la vida.
El senyor La Rosa s'aixeeá
per a donar l'arte per acabat;
per?) abans, interprelant els
desigs de tots els assistents,
sollicitk dat representant de la
cintat que a la piscina de Mont
juk es facin els possibles per
ara es feia, 1 que Púnica pisci
na
municipal no passi per la
vergonya d'ésser tancada.
Els nedadors del C. N. Bar
celona que assistiren en nom
brosa representació, enlairen
els clássics din° pala, que foren
corejats per tots els assistents;
seguiren ele de l'Atlentic amb
llur crit de guerra, acabant aixf
la festa, que fou brillantissima i
que demostrá les simpaties que
compta el campi6 Ramon Ar
tigues, a les 'vals afegim la
nostra, que sap que és ben sin
cera.

t. G. ABRIL

-z31.

Baster,

RAIL

que féu una bella apología del
que significa avuí la figura
esportiva de l'Artigues, digne
centinuador dei que fou gran
nedador Joaquim Quadrada,
En Quadrada—va dir Bester—fou el més ferm puntal del
temps heroic de la natació, i
durant un seguit d'anys va
mantenir el caliu necessari
perqué la natació arribes a
assnlir
lIce que pchs seus
meras contrets
mereixia.
Avise en aplegar-nos aquí per
homenajar Ramon Artigues,
en premi a la seva gran constencía i voluntat per a acenseguir els més bells triomfs, innembrables, i digne d'ésser
imilat per tols Pls nedadors, no
I inc cap mds goig que ter: avíe'
nent fe mes
gran satisfacció
per Pacte d'avui, i esperar que

EL

PALitiF DE PROMOCIO

D'AIIIR

gida clientela t

al

públic

en

SOPA DELS PESCADORS

a

la

seva

camp de

la U.

C. de J. el

primer partit de promoció, en
tre els propietaris del camp 1
el F. C. Barcelona.
Degut a un prec fet per la
Junta deis blanc-verd als blau
grana, aquests accediren al
canvl d'hora, i en lloc de les
onze, tal com esteva anunciat
el partit, s'avaneet una Itera.
A les ordres del senyor Sust,
president del Collegi d'Arbitres,
s'alinearen els equipa de la
-

segtient
F.

manera:

.

'C. BARCELONA.—Sierra,

Aurnacelles, Pagans, SUreda
Estany.

pot atribuir, -potser,

general, la insuperable
Plat creaoló de ra casa
11111~11

.

le

1

--

1

(lavant

qué

al

gun individu esteva cohibit per
jugar centra la Societat de la
qual era scci, per la qual cosa
finalitzá la primera part amb
l'empat a nou punts .A la se
gona part, pera, els jugadors ja
més compenetrats, 1
saberen augmentar el marca
dor fins a '.6 punts. La Unió
C.
ra 1
remarcar
t
de
Guillermo, que hi hagué mo-

•estaven
IiiiCopes i medalles d'esport
îTomás Palmada Piala de Sant Just, núm. 1, l Calde Jr.
1
:

a

1a9cuació
.

DE

CA1 Al UNA

1'

açaS 4!!1 La

Extens assortiment
d'abrics des de 32 ptes.
Tall elegant
Gustos modertis

Porta-ferrissa,13
PILOTA

francament dolent. Berrondo i
molt encertats, i Echevar
ria, molt treballador. Guanyaren els
estar

Argoitia,
RESUM DE LA SETMANA

vermells,
partits Inés interessauts

El

El pundonorós saguer
Gómes.
que és un deis pilotaires que més
simpaties cornpten entre l'afició ca
talana, debutá divendres a la nit
formant la parella vermella amb Pis

tón, contra lingoyen III
Berron
do 1, blaus. Gómez ha tornat amb
t

,

ganes de jugar d'alians.
Aquell entusiasme en ell ter; caree
: terístic el posá de manifest el di

les mateixes

partit esmentát i lludant con
tra Irigoyen II i Navarrete. Un pare
tit tnolt bonic i ple d'emoció, en
el qual, el debutant ens volgué de
mostrar una vegada més
les seves

vendres passat, vencent la parella
blava per 40 punts a 30. Pistón va
ésser un bon ajudant del preetigiós
saguer de Motrico. Berrondo I va
fer in partit ernolt irregular i poc
efectiu; cr canvi, Irigoyen III va

grandioçes facultats.
El partit jugat dimeeres a la
nit entre Argoitia i Berrondo I, ver
rnells, contra Eeht<rarria i Bleuer,
blaus, va decepcinnar un xic. I és

nit plena de encerts, puix
poc que el seu competas,
que a Bleuer, poc acostumat a fron
llagues ainclat estem segura que el
tons de les dimensions del Novetats
I debutant s'hauria vist negre per
es veu que la cansa "li venia gran".
gua nyar.

El

seu

estil

no

tenir

Ahir, diumenge,

en

Malgrat

Marcaren, pel F. C. Barce
lona, Pagans, 2; Estany, 15;
Sierra, 2, 1 Sureda, 7.

de darrera noveta

para

per poca

cabdiero

—

Creiem, pelen, que si es repeteix
aquest partit i si Hernandorena no
es precipita, com va fer ahir, el pot
guanyar molt bé la parella, puix

part Bofarull), Vilaplana, 'To

que estem conveneuts que Guillermo
és borne que dintre la canxa és capee
de desconcertar el millor tercet que

más i Borrell.

Diumenge vinent, al camp del
Sol de Baix tindrá lloc el se
gon partit de promoció.

pugui oposar-se-li.

GARI

de graves conse
cuencias para su salud.
Todos los inviernos miles de perso
de «todas las clases sociales son
victimas de la tubercuioais y de la bron
quitis crónica a causa de catarros mal
curados.
nas

»ae'

Tenga usted siempre en casa una
caja de la CURA N.o 15 del ABA
TE HAMON, verdadero bálano de las
vías respiratorias, y torne una taza
bien caliente en cuanto sienta los pri
meros
síntomas de enfriamiento o
bronquitis. Cortará usted de raíz la
Infección y se evitará los riesgos de
una grave enfermedad.
La Glera N.o 15 del ABATE HAMON
combate eficazmente la inflamación" de
las vías respiratorias, corta la tos y
normaliza la respiración, curando con
seguridad y rapidez los CATARROS.
GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas
las afecciones de las vías respiratorias.
.

rado

TRAS ANOS

DE PADECER
completamente cu

abric

gracias

i tau l elegant

D.

(finen?

TÉLEFOINO
1 8 2 4 1
'111111011111Mili

cura

N.•

C.

S.

15 del
dos afios

Carmona, Sevilla.

BALSA" DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Las 20 Curas Vegetales
del Abate Hamon

N.•
N.•
N.•
N.•
N.
N
•

Preu fix

la

CURA VEGETAL N1,115
DEL ABATE HAMON

PLANTAS, descubierto

Economia de debó

•

a

Ilamon Desde hace
padecía bronquitis.
Abate

Maravilloso método de curación por medio de

tee.ejaies

puede

aer

MEZII

ea-ele

Guillermo,

Deis blaus, el millor Olazábal, i
per ordre, Arriola
que ahir ens va
trence l'amargor
que ens halda dei
zar divendres-- i Celaya.

A les onze, el a segcns blau
grana feren un partit arnistós
contra els
categ,oria deis
dits joves. Guanyaren els bar
celonins per 36 a 10.
L'equip visitant era format
per Pérez, Alegre (a la segona

Visiteu aquests Magatzems
Estalviareu temps i pessetes

n in0,5

de

al 35.

Me encuentro

un

esforeos

els

tercet

el qual va fer un partit epIendid I
ben secundat per Hernandorena, rio
pogueren evitar que el tercet s'a
puntés el purit 40 quan ells estaven

Estany.

ve

bon vestit i

Hernandorena.

s'enfrontaren al
Olazábal, Arriola i Celaya.

qué es vaigué de la
seva
corpulencia per fer al
guna "caricia" no gaire agra
dosa al jugador del Barcelona
menta

Atteneité, senyors
Ateneió, joves
Atendió, nens

'

11

per

Guillermo

CURADO

Hil

una

que

agrada, peró,

ene

e

un

29.

—

el

Chaux de Forids y C5iti)ra

?Voieu

a

—

fluenciar pel públic en esbroncar-lo
per haver perdut una pilota. Ens
sembla que Cazalis II, portant com
a davanter a
Pistón, no ha de per
dre per l'ample marge de 14 punta
contra
Hernandorena i Marcelino.
Aquest gran saguer el famós lleó
de la canxa
debuta dimarts pase
sat. Tenint el mateix davanter que

'

1

per 40

Res hi pogué el gran entusiasme
amb qué juge Olazabal iii l'esforg
que Celay-a va fer durant tot el par
tit. El tercer no pogné imposar-se
perque danant d'ell varen trobar
el cotos de la pilota
Guillermo
i el cientific Ricard Irigoyen, els
quals posaren cátedra de ben jugar.

de la

setmana que fin í ahir varen ésser
els celebrats les nits de dimarts, di
mecres, dijous, divendres i ahir.
Del que tingué lloc dissabse a
la nit, val més no parlar-ne, perqué
creiem que Cazalis II es deitrá in

1111111111111111111111111~~
e,

creiem que és un sa
guer que pot i ha de figurar amb
els de primera tategoria.
En el partit que comentem va

Frontó Novetats

mralomra

Utzz

malgrat aixo,

BASCA

El más leve cal-arro

UNION SUIZA DE RELOJERIA
PAPvIRIA

1

J.— Carol, Quinot,
Giménez i Cardona.
Durant la primera part, el
Club visitant no sabe, com al
tres vegades, imposar-se. Es

distin-

:

SASTRERIA A MIDA

en

Ahir, diumenge, tin.gué lloe
al

Plaga Catalunya, 4-Barcelona
Recomana

Secció especial de

—

U. -C. de

.—...a.....á.wr7w—...r.a,

Actualment presentació
de les DARRERES
NOVETATS i NOUS
MODELS

—

Guillermo,

Restaurant Catalnya

HOMES I NENS

espertiu

raula els
Alomar, del
Casal; Rovira, del Casino Republicá; Picornell, del C. N.
Barcelona, i Baster, per la
P. C. N. A.
Tcts els oradors varen estar
l'oree oportuna en llurs conceptes en lloar la tasca portada
a
cap pel fin de la Barceloneta. El mas remarcable fou el
senyor

Selectes confeccions

Finalment, parla el senyor
I3remón, el qual va dir que ell,

inenott•
T
seguit feren ús de !a pasenyors

pronunciat pel

SASTRERIA.

aduar.

publica

la

sense

.a

Un cop Espanyol

2o

a

aquesta

1

tes.

JULIA ESPANYOL, NOU CAMPIO D'ES

5

N.
N.•
14.•
N.•
N.•
ete
N.•

por el

ARATE

HANION.

1.-Diabetea. N. 2.-Albumbauria.
3.-Reuma, Artritisrno, Ciática, Dolores,
4.-Anemia, Pubertad, N.•
6.-Enferm. de loa Nervios, Epilepsia, etc
7 -Tos ferina. N.• 8 -Reglas dolorosas.
9 -Lombrices. N.° 10.-Enteritis.
11.-Parálisis. Arterioesclerosis, Obesidad
12 -Depurativa de la sangre, Granos, Herpes
13.-Enfermedades del Estómago.
14.-Varices, Flebitis. Hemorroides.
15.-Tos, Catarros, Bronquitis. Asma. etc.
18.-Corazón, Rifiones. Hígado, vetusta.
17.-Estreflirniento. N.
-Ulceras estómago
19.-Ulceras Varicosas
N.• 20.-Preventiva.

GRATIS
UN INTERESAIITE LIBRO
Que demuestra la
de
la
Medicina

eficacia
Vegetal.

PIDALCi CON ESTE CUPOPi
Sr. Director de
Laboratorios
Botánicos, Rda. Universidad,
8, 6 Peligros, 9. Madrid.—Sir
vase
niandanne
el libro del
Dr. SASIN.

Nom-Ere
Calle
Cluhad
Provincia

—

U":

