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LA CACERA
DEL PERIODISTA

Com deuen saber els nostres lec
per la Premsa dalia, ha estat
expulsat del país —amb quaranta
vuit hores de ternos i sense ni pren
dre's la molestia de buscar un pre
test— el periodista peruá, director
del setmanari "Nosotros", actual
ment suspés per un mes per l'auto
ritat, senyor César Falcon.
El senyor Falcon, en representa-.
ció de "Nosotros", fou qui convoca
Madrid la reunió de periódics
a
d'esquerra —per protestar del régim
actual davant la Premsa— que se
celebra dissabte de la setmana pas
eada, essent nomenat per aclamació
president del Comité executiu elegit
Ens guardarem prou de
a l'efecte.
voler dir res amb aixd --ens cos
taría una recollida o una suspen
sió— peró és xocant la coincidén
cia entre l'actuació de Falcon i l'or
dre de la seva expulsió del país.
Sabem que Falcon ha fixat de
moment la seva residéncia a Hen
daya. Els nostres lectors trobaran
una
informació detallada del seu
"cas", signada pel nostre collabo
radar i enviat a Madrid, senyor Mo
lins i Fábrega, a la darrera página
de LA RAMBLA DE CATALU
NYA.
Després d'aixb --i la Premsa del
país hauria de prendre-hi una ac
titud definitivament seriosa—, des
prés d'aixó, encara hi haurá algun
Maeztu qualsevol que s'atrevirá a
altres históries

i
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EL "CAS" DE

"HERALDO DE

MADRID"
Cada dia que passa s'intensifica
una
mica més —fins a aconseguir
proporcions no superades quant la
dictadura Primo de Rivera-- la in
tromissió de la "normalitat" Besen
guer sobre la Premsa del país.
Ja no parlem de les denúncies
del fiscal —a base de dos codis,
cas únic al món—,
dels processa
ments, de les recollides. Ja parlem
de les expulsions —César
Falcon
i de la prévia censura
—"Heraldo
de Madrid". El cas d'"Heraldo",
amb motiu de l'anunciada publicacio
del reportatge de
Franco,
,és d'aquells que la Ramon
Premsa
;sao pot deixar pasear sense unaliberal
enér
gica i digna protesta, portada
fins
ssls

Ihnits

El

extrema.

Govern,

en

la persona del

ministre de Governació, senyor seu
Ma
tos, ha impedit a "Heraldo"
la pu
I1icaci6 de ranunciat reportatge.
El
siesayor Matos cridá el
director de
l'esrnentat diari
li prohibí. Així,
,simpleznent; li prohibí, no sabem
sota quines
amenaces. I,
més,
luan "Heraldo", a despitencara
de les in
.1dicacions governatives, anava a Han

,s,at

al carrer la

,

—

afirmació-

Primo-Anido!
A

I

expont
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La temporada futbolística comeneta enguany
un
traspers seneaclonal. Ricard Zamora va
abandonar Catalunya i pass,/ a reforear el contin
gent futbolistie de Madrid. Aquesta és la defini•
ció corrent. L'exacta, és una altra: Ricard Zamo
ra fotí venut pel seu club i ana a parar a Madrid.
Aquell mateix club ha venta ara— en plena

Nosaltres diem...

febre liquidadora—altres jugadors.

Senyor governador civil
de Barcelona:
Caldrá, en
l'equanimitat,
tar
a

de la Justicia i de
que es vulgui assaben
de la veritat del que está passant
Sant Martí de Tous (districte
nom

d'Igualada).

Nosaltres tenim confianca en vosté.
Sabern que ha passat una colla d'anys
de la seva vida administrant justicia, i
estem
certs que el arree de governa
dor, adhuc tan important com el de
la provincia de Barcelona, no fará que
renegui de la seva história, per mol
que siguin, i moh concretes,
les
ordres que pugui rebre del ministre de
la Governació, vostá no estará a la
disposic:6 incondicional de certes ma
tes

niobres electorals.
Sobre aquest afer de Sant Martí de
T'as, un diari tan poc suspecte
des
del punt de vista del Govern
com
—

—

és

"Informaciones",

de

Madrid,

diu

textualment:

"Manejos electorales
Barcelona, 5.—Una comisión

del

Sindicato agrícola de San Martín Tou
estuvo en el Gobierno civil para de.
nunciar al Sr. Márquez Caballero los
manejos electorales a que se entrega el
alcalde de aquella localidad."
I per acabar, sényor Márquez, no
creient que vosté vulgui col-laborar a
que les eleccions siguin "sinceramente

rabiosas",
1¦10~111~11111.1.1MBINIMOMMIIIMOMIM,

La reunió de periódics

d'esquerra ha estat un éxit.

Falcón, iniciador de l'As
semblea i nomenat presi

dent, acaba d'ésser expul
sat

d'Espanya.

la rambla de Catalunya

—

I tot fa
que no seran el s clarrers.
No és solament aquesta actitud liquidadora de
l'Espanyol— a la qual no tindríem res a dir si
no perjudiqués Cata/unya— el que ha
fet obrir
els ulls a la gent. En les darreres santanes hi
ha hagut prou exemples. El Barcelona ja s'havia
Velltli L ti ANUStre; Rafe, aquell jugador que el Barcelona abandona
Vany passat perque el considerava de poca valua, es veura obligat
o deixar a l'acabantent
d'aquesta temporada l'equip en el qual
s'ha fet un nom i en el qual ha trobat uns bons companys.
Tat perfeetament legal, perfectament reglamentad. Tot inne
gableMent fallat d'aeord amb una legislació futboUstica més com
plicada, més dura, que la Llei de Jurisdiccions. Tot, pera, d'una
ereure

inhuntanitat aclaparadora, d'un mercadeig infecte, d'una negadó
absoluta deis drets de l'home.
Trobem molt justa la lamentaeió que aquests dies ha deixat
anar el president de
la Federació Catalana de Futbol Associació.
El senyor Plantada s'ha dolgut que per haver estat abolit l'arti
ele 33 deis reglaments de la "Nacional" no s'hagi pogut oposar a
ladors—,les lleis que regulen el nostre futbol ens semblen itnerra
Federació Catalana— organísme suprem del futbol catala—recap
te a la primera ocasió, la reposició (Paguen article. No precisament
l'article, sitié la manera d'evitar que un club, en pla de Uquida
ció, pugui perjudicar Catalunya. I evitar el contrasentit actual que
permet que un club pugui restar a Catalunya toles les valors que
sembli, i en canvi un jugador no sigui lliure d'anar alta on vul
gui, sempre que es compleixin els contractes i se salvin els com

promisos.
Un esperit justicier potser trobara que algunes de les nostres
lantentacions són tardanes. ?Qua hem fet quan Catalunya ha
importat, en lloc d'eayportar? Per la nostra part, sincerament,
n'hent brotestat sempre. Naturalment que no ho hem fet amb el
Yo d'ara, perque una cosa és protestar per principis i una altra
cosa protestar per rebrh'n les
conseqüencies. Antb tot, hem estat
partidaris en tot moneent que els nostres jzzycalors fossin catalans.
Altrament2 la im.porta,ci6 pesa damunt els nostres efectius enott

tnés que l'exportació, i aixe) sol és un motiu d'alarma justificada.
A Sevilla, a Madrid, a Saragossa, a Múrcia, a Cartagetur, a Santan
der, a Logrono... arreu de la Península, actuen jugadors catalans,
en nombre i queditat sufz:cient per a formar
dos grane equipsi.
1 mentre acá ens lamentem d'una baixa tecnica del nostre futbol,
els equips de fora de Catalunya van aconseguint llorers amb
l'esfore de jugaclors catalans.
Tris!, malt trist. Molt baix de sostre. Molt legal, molt regla
menttari. Pera mancat en absolat d'esperik patriatic i
d'esperit
esportiu. Anona, a caear un canari o un nordeny fent esforeos
combinacions que voregen el ridícul, i ene deixem escapar
dues
dotzenes de jugadors de casa que valen tant, si no més, que aquells
elements exeties que perseguint.
Els

legisladors,

buroeratiques,
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Any

ola que estan

ficats

en

diran, segurament,

recordar, deis temps feudals.

L. AYMAM1 I BAUDINA

La tasca cultural de la F. C. de F. A.

DETENCIO

CASTELLO

El Jutjat militar
de Castelló de
nuncia dimecres passat el
número
del diari
republica' "Libertad", que
es
publica en aquella ciutat,
per la
inserció d'un article titulat
"La ruta
peligrosa", i finnat per Miguel
F.
de la Luz.
La policia
recolli
plars dipositats a tots els exem
practic«ant un escorcoll a Correus,
la impremta de
incautant-se de tots els
periódics que trobá alen aquella
casa.
S'ha presentat
jutge militar
l'autor de rarticle
denunciat,

"César. August

El F'remi

La Federació Catalana

de

Futbol

que transcrivim a cOntinuació:
El tribunal que havia de jutjar les
obres presentad.es al Concurs literário
esportiu organitzat per la Federació de
Futbol, en la reunió que celebrá el
dia 3 d'aquest mes aixecá l'acta que

dicions novellstiques, peró no compleix
la condició d'enaltir resport ?"una ma
nera prou sat:sfactória; de més a més,
manca de la llargária exigida. Les al
tres, tot i acusar ab unes qualitats Ii

2"ORESQUES

"El Imparcial", de Madrid, pubi:ca 41
VG Paltre día aquest
solt:
"A última hora de la noche nos hen.1
comunicculo que un directivo del Real
Madrid había recibido un telegrama dei
Barcelona en el que el presidente det
Club azul-grana, senor Sunyol, par ti-i
cipaba que se había arreglado satisfac.<
toriamente el

Como

asunto

del

"mago".

'

avel

sabe. Samitier llegó
manana a Barcelona y se entrevist
con los directivos de si t Club, 07119
se

que expuso

deseos de obtener la li

sus

bertad, fundados en su decisión de es-1
tablecerse en Madrid, para demostrar
lo cual presentó documentos justifica.'
lisies que su propósito esta en marcha.,
Si la noticia a que hacemos referen
cia 1s cierta

nosotros no hemos po
dido confirmarla
el "mago" jugara
el próximo domingo el partido concer
—

—,

tado

el Real Madrid i el Espa
el centro del ataque y
como
interiores a Triana i

entre

nol, ocuPando
teniendo

Gurruchaga."
Només Item de

cions:
Primer.
és ni ha

Que

—

estat

mai

fer-hi

unes

objec

Josep Sunyol no
presídela del F. C.

En

Barcelona.

Segar'.
legrama

Que

—

no ha
signat cap te
el que Yesmenta en el

com

solt.
I tercer.
esta arraniat

Que Pafer
—

Samitier no
molt menys
C0111'
—

SUPOSCI 1"1111ParCiai".
1

res

truss

IIICONVE.VIENTS DE
TENIR MALA FAMA
Ahir En Samitier havia de jugar
contra
i no es va arrengle.d
rar
per trobar-se tnalalt.
No cal dir que ningrí no s'ho va
creure. Tothom en pa-nava
maliciosa
meta i hom doncrva per cert que aques
ta

mata/tía

era

una...

mós jugador.

Picardía

del

fa:

Per la nostra part Podem assegurar
que Samitier va assar el día d'ahir al
!lit, amb temPeratura. Ho assegurem
perque l'hi vbrent vcure.
Inconven+fluir mala fama.

LA
REAPARICIO DE
ZAMORA
Fa unes setmanes que hom anuncia
la reaparició de Zamora Per a primers
de gener.
Les 'lastres referkcies, Perc), són
tnolt diferents. Ens han assegurat que,!
si torna a jugar, trigara ben bé un
Parell de mesas, encara.
No cal dir que voldriem equivocar-I
nos.

Ben sincerament.

Torres"
wt•

Les properes conferéncies de Caries Soldevila 1
Ossorio 1 Gallardo
Associació, organitzadoradel Concurs
literrio-esportiu "César August Tor
res", ha fet pública la següent nota

-¦1.uly'.11.1C10.VS

qiiestions esportivo

que les nostres teories són
un disbarat. Potser si, pera estem cer0 que
responen a una més
veritable equanimitat i que responen en absolut al sentir del poble,
d'aquest poble d'esperit liberal que ja no es recorda, ni es vol
ene

edició

calen comentaris. El que
s'ha
fet amb "Heraldo"
—i ja no par
lem del que
s'ha fet arnb tots nos
altres— és definitiu.
Prou
Premsa liberal faci sentir perqué
la ven
de la seva
protesta tnés enérgica
contra qui ja no
pot enganYar nin
gú anib la seva reiterada
de "Llibertat
de
Estem igual quePremsa".
en la pitjor
hora
de

Preu: 15 céntimi

arnb

—

INo informació.

DENUNCIA

tot

gest de suprema
quinets han d'ésser els que—adversaris poUties i tot —negutn
encara a Don Francesc Macia, des de
la seva patria, una salutacló
de respecte, ja que no un entusiasme de devocions.
Tan mesqui
nets, que caldra acusar-los d'enemics o d'imbacils.
I bé: Macla— excepció única, injusticia
continuada de la
primera dictodura—Macia és a l'exili. MacQ no ha pogut
per
qu no ho han volgut —afrontar la Llei del regint Berenguer, que
segueix .a.casant-lo d'imaginades culpes. Macia ha hagut
de veure,
aixecades al seu davant en so de guerra, totes les e'xcepcions i totes
les arbitrarietats d'un Estat que es nega, o que
no pot,
ésser
Europa. I aquesta excepció feta amb En Francesa Macid, aquesta
negreció de tota jerarquia espiritual i material a un eiutadet que
ha sabut adquirir-les a un a,lt preu de dignitat, són una excepció
i
una negació feta a Catalunya. Mentre ehl
estigui fora de la Llei
repelim tu–paraules d'un estimat ande nostre— és tot el poble
qui esta lana de la Llei, qui pateis excepció, qui veu negada tota
jerarquia. Des de qualsevol carap polític —si la ha un aut?ntic
cxponent catala, nont,és— des de qualsevol camp polítie antb un
ideal honrat, l'afer Macia és in afer de dignita.t catalana i de
dignitat civil.
I cal actuar per la seva, saludó. Cal treballar sense repas,
sigui com sigui, perqua l'excepció no es prolangui. Macla vingué,
recentment, a acollir-se a la Lid, i els servidors d'aquesta Llei el
rebutjaren. Aixa no és possible, per dignitat i per civilitat. I por
qué no és possible, nosaltres dentanent que els partits catalanes
els de dreta i els cl'esquerra, els novios i els que no ho són
comencin una actua,ció d'eficacia per resoldere d'una vegada l'afer
Ma,cia. No calen partidismos ni banderes; n'hi ha proa amb un
imperatiu emú de catalans i de dutadans. I ja que han pogut
anar
comissions a Madrid a resolelre tearies afers de Dret, no
crelem difícil que puguin anar-n'hi d'altres a resoldre
digna
ment, sense ffixdaments que no calen—aquest palpitant afer de
justicia que és l'afer Nada.

Llegiu

Teléfon 19603

11 i

Impon

aixa, i és, en hores •greus, el
claredat d'una Catatunya torturada. Molt mes

Mtbte amb el reportatge, de dis
es pre
Sentá la policía a la un.
premta 1
pl'incautá deis exemplars tirata i de
ee
planxes corresponents a la plana
!fe la
seva

Impremta: Barbará

dligniitae...

dreta, dignificada d'idealismes.
Macla és caxa, almenys. És

l'exill:

a

ESPORT

encara, sí. Els
hotnes de LA RAMBLA DE CATALUNYA 7W yo
'en' oblidar l'afer Macla. Ciutadans i cata
(ans, vivament sensibles ala deures i als drets,
estem disposats a no deixar passar una set
mana ni una edició sense insistir,
sense recor
dar, sense acusar. Per un imperatiu de civi
iitat i per un afecte cordial i respectuós al
perseguit, no podem deixar de fer-ho.
No podem. No podrem mentre En Eran
•'sc Macla romangui a
l'exili de Brusselles,
un exili al qual hagué
de tornar per una
reversió inaudita de totes les essancies de
la Llei i del Dret. Si deixéssim de .fer-ho no
ens
creuríem dignes de parlar al poble de
tatatunya—aquest poble lector nostre—amb el front alt i amb
la consciencia tranquilla, perqué el
poble ens podria acusar, tet
hora, de negligéncia no ja d'wn deure fratern de
catalans, ans
encara d'un simple impera.tiu de
ciutadania. Macla —antic o no,
que poc importarla— és un catala digne, un
(tildada.
un
patriota exemplar, i per ésser-ho ha patit persecució i honrat,
exili; Ha
cia— equivocat o no, que poc importa— és un
afany noble, una
aspiració germana, un anhel cordial, i per ésser-ho ha sofert farn.
i set de justicia. Ha sofert i sofreix, en la seva vida
terriblement

tors

"Hispanoamericanismo"

Teléfon 21808

Afer Macla. Afer Macia

CESAR FALCON, EXPULSAT

de

--

CIUTADANIA

BERENGUER

parlar

Maca

d'esperits?

ciutadania)

i

Redacció i Administració: Ronda Universitat, 6 pral.

SOTA LA "NORMALITAT's

Paeilleació

obres presentades--especialment la que
esmenta el document oficial—són es
entes correctament, i que el Premi no
ha pogut ésser conceda per no ajus
tar-se cap d'elle, a les cláusules del

Angel

persegueix l'iniciador será aconseguida
a bastament.
*

s

*

Les preiperes conferencies que orga
la Federació Catalana de Fut
bol Associació aniran a cárrec de per
sonalitats tan prestigiases com Car
ies Soldevila i Angel Ososrio i Ganitza

iladop.
r

rimer tractará
i Literatura. 1 e
El

transcrita literalme", liu:

el tema

"Esport

-locación de

Libertad",

LES IN Dil,_:3lONS
D'EN SASTRE
En Sastre estigué a Punt de passar
cris rengles de !'Oviedo. Els clubs ha,
vien ja convingut les condicions del
traspas i el jugador !movía donat la
seva

conformitat.

A !'hora de consumar el "fet", pera,i
En Sastre va tornar enrera. Va dir

que',

s'havia repensat i no hi hagué manera
de convéncer-lo.
Un amic nostre, que a estones per
dudes fa de detectiu, ha descobert els
motius d'aquest canvi de front d'En'
Sastre. Diu que un dirigent del Bar
celona digué al discuta jugador que
com que era segura la baira de
Sami
tier, si ell es quedava a Barcelona se
ria l'amo-de Pequip i que
tornaría a
jugar de clavanter centre.
I En Sastre, sempre boas fan, s'ho
va
creure, i per ai.r3 va negar-se a
anar a
Oviedo.

«p.

senvor

de la Fernández Rodríguez, natural
Línea de la Concepción, el
qual ha
ingressat a la Presó Model.

ARAQT/ISTAIN,
.,Per

Pompeu

Doménec Cruansé

tuades

"SOLIDARIDAD OBRERA" RE
I VA A PARAR AL

reaparegué, després
d' un
mes de suspensió,
el diari "So
lidaridad Obrera", el qual,
per un
artiele d'aquest
primer número, iou
,..glenunciat pel fiscal i recollida la
Obra edjejó

no

com

a

—

—

Caries

Sindreu

JUTJAT
passat

poden

pas ésser concep
veritables novelles, sin6
Barce
c'órn a cróniques esportives.
lona, 3 de desembre de 5930.
Sig
natures: Pompeu Fabra, Carles Solde
vila, E. Guardiola, C. Sindreu Ponc,
Doménec Guansé."
La qual cosa fa pública la Federac'ó
Catalana de Futbol Associació per a
cone;xernent éels interessats, els quals
poden passar per les seves oficines,
ja Laietana, 47, segon pis, segona par

teráries,

lista LluIs Araquistain.

Dijous

qualsevol dia, de deu a dotze i de
quatre a set, on contra el resguard que
els fou llitirat els será tornada la seva
obra.
ta;

PROCESSAT

un article
publicat en un pe
nodic de
Valencia del Cid, se se
gueix procés
contra l'escriptor so

APAREIX

Fabra

"Reunits els sotasignants, membres
bres del Jurat nomenat per a discer
nir el "Prerni César August Torres",
les
han acordat declarar-lo desert. De
cinc obres presentades només una
"Quo adis, Sánchez?"—reuneix cón

Segons referéncies de han origen,
hi ha el projecte—que ens sembla molt
encertat—de repetir el Cóncurs rany
vinent, ajuntant l'irnport del premi de
clarat desert enguany amb rimport
corresponent al premi de rany vinent.
A més, tenim entés que seran modi
ficades les bases.
*

*

*

ha dit que les

cinc

a
la finalitat deT
Concurs.
Aixó fa esperanor que l'any vinen
el Concurs literário-esportiu iniciat
per un esportiu anónim i organitzat
per la Federació Catalana de Futbol,
aconseguirá l'éxit que tots desitgem.

Aquest primer

any ha passat el que
acostuma a passar en aquesta mena de
concursos la primera vegada
que es

fan. Haurá servit de tanteig, i hem
de creme que l'elevada finalitat que

10

DE

CAN RABIA

Cacurs, respecte

• • *

Pompeu Fabra

t..4

Caries Soldevila

unardioia

Catoetlach

las juventudes", i les dates assenyala
des són el 28 del corrent luna dntre
la primera quinzena de gener l'altra.
Després de la conferencia d'En
Blanco Alberich, aquestes dues altres
que s'anuncien palesen un gran encert
,

dels 5rganitzadors.

DesPrés de Zamora, PEsPanyol ha
!rcspassat el: jugador: Ventoldra, Pa
dron i Espino, els quals passen a en
gruixir els renales del Sevilla.
Molt possiblement, a hores d'ara,
Gailard s'afegira a la !lista d'emi
grants, passant a !'Oviedo.
Informes de bon origen asseguren
que la liquidació no s'ha acaba,. Que
encara es taran més oPeracions
rra-,
questa mena, si ha paguen bé.
Per ara, per& no hi entren les tri

,bones.

2

8 de

la rambla de Catalunya

A Madrid

A Les Corta
EL

elt-eti

BARCELONA,

EN UNA TARDA D'EN

.

EL R. MADRID VA BATRE
PER DOS GOLS A CAP

L'E3PANYOL

,

CERTS, TRIOMFA DE L'ATHLETIC DE

conjunt blau-grana, en una tarda
d'encerts, va obtenir un triomf so
rollós damunt el campió d'Espanya
ti de Lliga de la temporada passada.

El famós Atlétic bilbaí no va poder
contenir ahir l'ententa deis juga
dora blau-grana, que rivalazaren en
entusiasme l'hora i maja que durá
el partit. D'ença que el senyor Es
cartín va donar l'ordre de comen
çar el joe, fins que assenyalá el fi
nal de l'emocionara partit, els dos
equipa es lliuraren a una actuació
de lea més formidables que recor
dem.
El Barcelona, potser esperonat
per l'avantatge aconseguit als dos
minuta de començat el joc, o tal
vegada parqué tenia l'escalf del seu
públic —que va saber també cuco
ratjar els minyons bilhains —va su
perar el aeu adversarí i aconseguí
un triornf ressonant.
Ara bé: la diferencia de gols no
refiecteix, al nostre entendre, el que
fou el partir. Es veritat que la da
vantera del Barcelona amb una
'miqueta de sort hauria pogut aug
mentar, encara, l'score. Paró no he
és menys que els bilbains, a més de
la poca fortuna que van tenir, van
topar amb l'actuació formidable a
'

-

tot

sser

petit Lloren,

del

Sois

que

ahir l'heroi de la tarda i es
mostrá un veritable colós en el di
fícil art de fer front als atacs d'una

davantera considerada com de les
més perilloses de la Península.
Per contra, Blasco, el porter ti
tular de l'Atlétic, i suplent d'En Za
mora
en
l'equip nacional espanyol,
tíngué una actuació força desafor
tunada, que contrasta extraordiná
riament amb la del portar deis ven
cedor.. Blasco va tenir molt poca
.feina, ja que gairebé tots els xuts
que

,

van anar

porta

a

van

record= haver-li vist efectuar més
enllá d'un parell de parades bri
llanta en tota la tarda. Els gola que
li van fer no aren pas tots impara
bles ni malt menys. I més encara
tractant-se d'un portar de la seva

ens

conductor de línia excellent, De
1-6 ahir no estigué tan eficaç coro
altres vegades. Gorostiza i De la
Fuente van comenear xnolt bé, i por
taven constantrnent el perill a la
porta de Llorene, pero Gorostiza
es va lesionar aviat, í a
més l'ex
celIent actuació deis dos majos ales
del Barcelona els va privar d'evo
lucionar coro més d'un cop els hem
vist fer-ho. El més gris de tots
cinc fou Unamuno. Arnb tot, cal
remarcar que davant de porta
tots
són prou perIllosos, ja que tots pos
seebcen un xut respectable.
El senyor Escartín, director del
match, no va tenir cap tarda feliç.
S'equivoca sovint en les seves apre
un

ciacions,

pub,

sense,

que els

errors

afavoríssin més

que

l'altre.

a

Hi hacia

hnesmen,

de gol.

a

paró

Per complir

equip

no

jutges

*

la multitud

Arnau,

a

Als sis minuta de l'anterior, l'At
létic aconseguí l'empat per media..
ció diraragorri, que xutá de rnolt

que

lluny,

quan ningú no s'ho
espera
va, i com que el xut
anava molt
alt i molt fort, Llorenç no
va

bar

a

ternps

a

arri

no

deixa

altra losa que els
contrari, i que no

veure

tern eerts, el seu adversari, poc acos
tunot a topar amb tanta fogositat,
Iluttant amb el Barcelona. Tot sera

veuen
a

de

pals del gol
,nés ésto»; acostumats a presenciar en
Partas deci.ssius. L'equip blau-grana
va jugar aquest primer partit amb una
moral que va sorprendre els Inés acér
rims. I que va sorprendre també, Wes

Desernpatá el Barcelona als cinc
minuta escassos del gol anterior. Va
ésser el gol mes espectacular de la
camp. Arocha

mig

féu amb la pilota,
avança rápid. Passá a Sagi i
aquest, després d'una breu esprin
tada, Ilança una centrada matemá
tica davant de porta, on ja s'havia
coRocat Arochaa que amb el cap
desviá la pilota i marca el segon
es

que duri, con desitgem. Després del
que varon veure ahir, pera, no s'hi

1

gol barcelonista.

Novament marca el Barcelona, als
vint-i-sis minuts de joc. Una jugada
que semblava que es perdria per
entretenir-se massa l'Arocha, la va
aprofitar Bestit, el qual surta amb
l'esquerra i des de molt lluny, en
trara la pilota molt coHocada. Blas
cc» no va fer gran cosa per
deturar
aquest xut, ja que quan s'hi Ilaneá
la pilota ja era dintre. Va fer l'efec

arhaguéa sorprés que un
jugava d'interior dret po
gués xutar amb l'esquerra amb tan
si
xícot que
te

ta

coro

facilitat.
Fin

al descans

vam apuntar en
free-kik contra el Barce
lona, que executá Roberto, i la pi
lota va rebotre al travesser.
El primer gol de la segona part

cara

*

Els equips estaven constituits pels

a

un

el va marcar Arocha, els cinc mi
nuts, aprofitant amb molta sereni
tat una centrada matemática d'En
Sagi. Al cap de deu minuts una ju
gada molt afortunada de De la
Fuente va donar a Iraragorri l'opor

*es/tienta jugadora:
Barcelona: Llorena„ Zabalo, Mas,
Martí, Guzman, Castillo, Diego,
•Bestit, Arocha, Arnau í Saga
Atlétic: Blasco, Castellanos, Ur
,quízu, Garizarieta, Muguerza, Eche
varria, De la Fuente, Iraragorri,
ITnamuno, Aguirrezabala i Goros
.

'

no

tots

tres

deturar-lo.

tarda, d'aquells gols que es
venir en iniciar-se la jugada

fer.se carrec que

fica, engrescadora, emocionant— va
confirmar aquest raig d'optimisme que
trencaav aquel' cel de plan:, i una vic
tarja franca, neta, absoluta, fou acon
seguida, entre aplaudiments que es
querdaven la boira i frien trontollar
les grades de tímela arntat.
El Barcelona va jugar aquest pri
mer partit amb aquell braó, amb aque
lla enfrento, amb aquell entusiasme

que no va haver de fer altra
cosa
que desviar Ileugerament la pilota
per aconaeguir el gol que
inaugu
raya
la tanda.

els

sentir-se pessimistes. Ahir va
toia
tygada tnés, que

noms

jugar,

fan

no

la

cosa.

Cal

que

cal posseir

una

braus es
jugador/ del Barcelona.
com

lins

van

pidíssim,

tunitat de marcar el segon gol per
als seus. Al. tres minuts de l'ante
rior es produí el cinqué gol barca
lonista. Bestit inicia un aven1 i pas
sa la pilota a Diego, el qual estava
completament sol, sense ningú que
el vigilé.- i gosariem a dir que en
claríssim orsai. Perca com• que el
senyor Escartín no el va veure, l'ex
trern del Barcelona es va escapar a
velocltat, 1 d'uta xut creuat,
tota
rnolt prop de la porta, va marcar.
El mateix Diego va ésser l'autor
del sisé gol barcelonista. Arnau Ii
va fer una
passada exceHent, 1 Die
go s'interna, fins que en arribar a
la 1-atila de kik centra retardat. Bes
tit no tingué sort en rematar, ja
que la pilota va rebotre en un de
fensa atletic, per6 Diego es féu no
vament amb la pilota i va batre per
darera vegada la porta que defensa

com

El

partit

de

Les Corts

batre els

desmereix
.''ase la

tingué

el
seu heroi inevitable. Totes
les grans
lluites i les grans yictóries —aquest
Parta fau, per al Barcelona, les duce

heroi. I l'heroi d'a
hir fou aquest xicot que jugo de por
ter, que tan ariat el trobent petit com
el trobcm molt gran; aquest .ricot que
tan aviat el considerent titular indis
coses—

tenen

sis vint-i-dós
especiadors que
presenciaren el parta, una grandiosi
tat excepcional. Fou dl qui escolta les
m'u

més

gran:

ovacions de la tarda

—ora

cions aixordadores, interminables— i
fou el! l'artifer ',tés visible de la gran
victerria. Tant, que el record d'aquest
partit anira Iligat, per sonpre Inés,
amb el record de la sera actuado im

Ponderable. Agilitar, valentia, plástica,
dignitat esPortiva... de tot hi hagué
en la tasca dé Llorene,
l'admirable ju
gador blau-grana que ntai no sera res
perqué és massa petit i que sempre
—generalment— actua com si fas gran.
Després de Llorene, l'actuació més
remarcable a consignar en aquests co
mentari; fou la de Bestit, aquel! ju
gador que fent d'interior ?reta a !'En
ropa es féu un non, i que desPrés de
fer-lo rodar d'una banda a !'Oltra, va
tornar a figurar ahir, per casualitat,
al !loe que li pertoca. Pou, al nostre
entendre; l'home intelligent que cal a
una

eatala, nj

l'haz4e mvist actuar al seit lloc. A re
marcar també les actuacions
de Mas.
Martí, Diego, elrocha i Sa,gi.
*

a

absolut l'equip

claSse d'aquest,

batut.
ni Podría

l'equiP
estat poss:ble de
magna: que elIS

la vietória

ens

de

presenciar una liuda
114 fet dir, en .cotnemour aquests co
mentaris, que fou aquest el primer par
tit de debo de la temporada.
*

.

*

L'Eupropa Va perdre a Santander,
lEspanyol, a Madrid. Mentido,: sí
digué,sim que ens ha vingut de note
cap de les dues desfetes. Tenle»; el
pressentiment que ?'Europa guanyaria
o perdria per la mínima diferencia o
que —un tertne mig— empataria, i ha
perdut per dos gols a un. Pel que
fa referéncia á l'EsPanyol, tenient el
convenciment que perclria —el res:ti
tat el consideraron el de menys— i
tumbé ha perdut. Per dos gols a cap.

Acceptem, dones, as dos resultats,
con
perfectament normals. Molt més
normal el de !'Europa que el de l'Es
panyol, car jeerdre per dos gols a
cap davant el Madrid, ami' un equiP
con:

el que

i'Eslianyo/

trametre

a

capital d'Espanya, és un resultat
bastant discret. Sigui com sigui, Pre
vist o imPrevist; cal convenir que
!'Europa i l'Espanyol no han comen
cal aquest campionat de Lliga amb
gaire Inés fortena que el campionat
de Catalunya. Es aria: encara, Pera,
i en els partits de tornada poden fer
la pau deis punts perduts ahir. Cal
esperar 1 desitjar que sigui així,
la

ratlla da-manto-a i el cervell di

rigen: de la magnífica ofensiva blau
grana. Temps, inolt de temps feia que
Bestit no havia actual com ho féu
ahir. Just és consignar, també, que
leía temías, molt de temps, que no

acostumats

l'equip
en

enorgullír-nos

un

cutible, com stiplent, com suplent de
suplen& La sera actuado d'ahir fou
meravellosa, formidable, immillorable.
La sera diminuta figura adquirí da

este»:

no

*

Diumenge rinda

*

-

joe.
El temps pasaa, i encara que
el domini del Madrid és gran,
el marcador no funciona. Quan
maneava un minut par a acabar
aquesta primera part. una mis
de Saprissa a la mateixa lfnin
de penalty, és castigada amb
cop frane, que Quesada llanca
vers Olazo, i el centre d'aquest
és rematat :d'un hon tret per
Encano, que aeonsegueix el

primer gol.
Moments després
primera part.

periodistes 1

lüln14t!
—

Cti...11•0 dtM
•¦•••••,....•

jec. Leoncito

entrar

juga

vament jretardat. En exeessiaquestes
condieions, la bona
de
Guruchaga i Lazcanovoluntat
no és
proa
per a vencer la
resistencia deis

mitjos

i

defensa

Triana talla

porta

un

espanyolistes.

en

la

rnateixa

gol segurissirn,

L'espanyolista Munoz,

tocat, canvia el se serio.
amb Jover. I al Cap da 25u lirio
sament

nuts i en pie
ensopiment, arriba el segon gol
en reeollir
Lazeano un bou
vei d'Esparza i rematar el ser
cen
tre d'aquest amb el cap
Olano,
i en el trajecte Leoncito.

madrilenyista,

1e11eollccat,
desvia, també de cap,

el baló cap a la meta
espanyoinacabable
lista.
Fou Fónica jugada que
velé ,.
rem
durant aquest
segons temns.
•

L'Espanyol,

com

a segur
de
la seva derrota, no fa
absolutament res, ni s'esforea a millo
rar el
marcador, i únicament
al final hi ha un córner contra
el Madrid, que Vidal
amb prou
fainos aclarf el baló quan sam
blava que trasvesaava les
seves
línies.
Quan mancaven cinc
minuts
ecassos es retIrá
definitivament
Muficz. r acabá l'eneontre amb
la pobra vietória madrilenya
de dos gola acap.
Per l'Espanyol destacaren:
Cabo, magnffic en el temps que
juga, i després Soler, Saprissa
i Traba).
Pels madrilenys.
Leonado,
magnfic en el primer temps 1
aceeptable en el segon. Vidal 1
la defensa. com de costum, i
Lazcano amb més vcluntat que
encert.
A Guruchaga no cris atrevim
jutjar-lo per aquesta primera
exhibid &
:

,

Hernández Arocos estigué de
sastrós.—Noti Sport.

adaptados

:lis

Talladora de

primera categoria

2.000 abric.s confeccionats
des de 40 a 125 pessetes
ESPECIALITAT EN

LA MIDA

GRAN SASTRERIA LAIETANA
com

ciutadans, protestem de
l'expulsió de César Falcón.

natiau:

en

COLLEGGIONS VARIADES 1
gustos que la moda imposa

40, VIA LAIETANA, 40

a

a'antal:

entra per
cap pilota.
Olazo, ressentit en
ma, tampoe fa res peruna ea,

AMERICANES, PANTALONS, EQUIPS PER A
SOLDATS DE QUOTA 1 SABATES

1

partit d'ahir, aquell equip formidabi
líssim de la temporada passada. Hom
hauria dit, efectirasnent, com digue un

a

-

(LA DEL RELLOTGE)
BARCELONA TELEFON 12446
-

4111111¦1,

una

generaati

amsi

a

ralfra sempredoll
onesgotable
de vida i

energies

te, que centra amb molta precisió,
Gorostiza entrá al remat amb una

decisió completament de "fúria es
panyola".
El públic desfila satisfet deis 1/lag
nífics moments d'emoció que havia
passat, i ovaciona els dos equips, i
d'una manera especial al petit Llo
rene, que havia estat l'heroi
de la

JOAN

l'arar:a/a

TINTORER

aralasete-aa

441

receptors

11101"likrin

'n;;OatIlitink
NO;

1

'

1931

W

19c.

Ilem dit que la línia

mitja va te
primer temps d'encerts con
tnuats. Afegirem, ara, que a la se
un

gona part elb ales

van
continuar la
actuado merítória i que l'únic
que
baisca de nivel! fou Guzman.
El millar de tots tres, Martí.
A la davantera al primer temps
aobresortí la labor de Be,tit
I.

on.

o2j

seva

,

LES VOSTR ES
FORCES LA VOSTRA
POTENCIA CEREBRAL
AIS VOSTRES MERVIS
1501PRE GARANTITZAT5
AM B

aaaallaes

Una qualitat garan
tida i un preu rao
nable, són les carac
terístiques deis tres
nous models rádio

va

decisió i una vista extraordinarias.
A ell deu el Barcelona que ahir el
seu
maro no es veiés
tras,passat
.més vegades, en perjudici duna
Ivictória que per la sola actuació
del seu porter es ben mereixia.
La defensa no se la vejé precisa
i brillant coro altres vegades, pena
amb tot la seva actuació fou ben
bona. Mas supera el seo cornpany
loer la seva major experiencia de

aa'

B.

LYS REFLEXIONS DEL LLEO
—Ja cata vist; amb l'unja que

no

PASSEIG DE SANTJOAN 17
EMULE:01VA

EL

IC

NERVIO
CE A

De vegas-ales
DEL

NORD

poden els Hernia é,s amb l'artilleria.

es-

i

Abries 1 vestits

LEWIS

Com

madrilenyistes

desaatromos,
Prats
Esparza. Triana,sobretot
té
de gandulería, i no una tarda
tan

niza

L'Athletic de Bilbao segueix essent
un gran equip, digne
de la sera his
toria gloriosa. No fou, pera, en el

Blasco. A continuació van venir
els ernocionants moments que hem
relatat, i durant els quals els espec
tadors van dedicar dues ovacions
fantástiques a Lloreng, ovacions
sois comparables a la que el mateix
públic de Les Corts dedica a Ri
card Zamora el dia que s'acomiadá
de l'afició catalana.
El darrer gol de la tarda el mar
ca Gorostiza, quan faltava un tninut
i mig per acabar-se el partit. Guo
man s'entretenia inútilment amb
la
pilota, fins que un mig atlatic li va
prendre i la va cedir a De la Fuen

dissor-

final del

jugar-se

magnífica exhibicid i espléndida vic
taria del Barcelona, en el partir d'a
hir, significa Per a !'Europa —si no
/don— una calderada•reconfortant.

va

la

,

ti

en n

*

han de

els partits Europa-Barcelona i Espa
nyol-Racing de Santander.
Al Guinardd repicaran f ort. La

*

acaba

J.0e ril lmá

al

,

veure'l. De toles moneres, hem de re
conéLver que la victaria aconseguída
ahir !'el Barcelona --clesielós, potser,
d'esborrar «qu'U resultat fatal de Sa
ragossa---, si honora d'u, 1 manera ex

traordinaria

Jad

va

mi.

saber
qua

temps, Aznar subs
que,

•

contpany, que él pes deis títols con
querits ,ele feia amar feerucs.
Es ciar que potscr va influir a cau
nnpressió el !el de
sar-nos aquesia
trabar-se ahir davant d'un equip ra

innegable
litat técnica per a figurar en un pri
mer equip de
máxima categoria. Per
a guanyar, pera, per a
batre els ad
versaris itsé.s formidables, cal tumbé
tenir la sang rermella, com els braus,

interceptar xuts de tota
mena i de tota calibres, desvía pi
lotes dificifissimes i féu gala d'una

nle

eai,x
cama,
ti

tarda.

sobresortir
Llorenç, que fou al mateix temps
el millor home damunt el
camp.
Tot el que poguéssim explicar de
l'actuació del portar del Barcelona
resultaría pállid davant la real:tat.
Durant tot el partit En Llorenç
va fer jugadas de
mestre, paró la
seva
actuació culmina en els dar
rers deu minuts,
deis quals ja hern
parlat. En Liorenç en aquesta curta
estona

a

demostrar-se,

pábilo

batre l'equip que
els títols tnaxims
peninsulars. 7'ot seguit la multitud va
donar-se comPte que aquell equip que
semblava conjutninat per sortir del
pos era un Nulo de deba. I el des
envolupament de la palestra —magní

rematar sense que cap
tocar la pilota, que va
als peus de Diego, el qual
al

passá endarrera

va

impossíble

aznei ostenta

*

a

torn

i el

val

a

sacriftei...
El pessimisme, la tristesa, toles
aquelles coses ingrates que planaven
damunt el camp de Les Corts, van
desaparteixer ben aviat. Al: pocs ma
melas d'iniciada la huila.
Tot seguit

taus

un

obligado

sena

presenciar-los. lambe, com
qui va a complir tn
u
deure. Harlem
arribat a uns mombas que fin: !si ba
ria qui creia que ("izó del futbol s'a.
cobaya.
Ahir, tots els pessimismes del nos
tre públic van esvair-st. La tarda era
trista. El cel estora carregat. L'equip
casad es presentara a !lidiar contra
el rival aparentntent més perillós, en
condicions que no inspirara aquella
confianea cepa d'altres vegades. Hom
va amar a Les
Corts ccon qui va al
anava

era

*

seu

por

Oionat d'Espanya.

vencedors

el iroztra com el m
flor davanter de tut., cinc. Chirri és

anar

El domini va anar força repartit.
Al primer temps la unja mitja del
Barcelona. superior a la del seu
ladversari, es va deixar sentir amb
aota la seva força, i els bilbains no
van
poder-la contrarestar. En can
vi, al segon temps, Gnzman no ren
dí ni de bon tros com a la primera
part, i fruit d'alaro fou l'intens do
mini que exrciren els bilbains da
munt el s blau-grana, dominí que en
,alguns moments arriba a un coro
pi« embotefiament, en especial els
ldarrers deu minuta del partit que
'donaren lloc a la més fantástica exhibició que en tota la seva vida ha
fet En Llorenç.
Fins a mig primer temps el jasa
el van portar els barcelonistes asnb
una empenta formidable, i
les ;uga
des d'emoció se succeIen continua
ment. Després el tren de joc va de
'caure una mica, cosa perfectament
natural, ja que no era possible
aguantar aquell to que havia pres
el partit des del seu començament.
La segona part es comença de bell
nou amb una gran pressió deis blau
grana, fins que el decaIment de
lGuzman va nabtivar que ala atlétics
,es creixessin i Imprimissin al joc la
faya clássica empenta i
velocitat.
El partit d'ahir va ésser, doncs,
.d'un interés molt pujat, i per la seva
:.emoció ens recordá aquel! que ens
el, dos :natal/roa equipa en
el propl carrip de Les Corta, a finals
,de la temporada passada, en ocasI6
•de jugar-se una semi-final pel cam

tíza.
Dels

desmarcar-se i sobretot de xutar en
qualsevol posició i d !a distancia

aconseguís

tera.

*

davantera, Iraragorri estigué su
perior a tots. La seva facilitas a

entraren

categoría. Alai, doncs, podern dir
que el partit d•ahlt el va decidir la

*

El Barcelona ha comenot el cam
Pionat de Lhga d'una tilancYCI que nin
gú no esperara cinc mimas abans de
comenear el partit jugat ahir a Les
Corrs: brillantissimament.
Del setembre ola no harten& viet
encara un partit
de debó. El campio
nat
de Catalunya —g-is, insuls, !'e
saz— no deara cap record grat. Son
biaza que els partits J'aliaren jugara

El primer gol el va marcar el
Barcelona, als dos minuts de co
mençat el partit. Fou portat per
Sagi, el qual féu escapada rápida i
centra avançat. Els tres interiors

entrar. No

diferéncia d'actuació deis dos

El començament del Campionat de Luga k I ac
tuació deis equips catalana * Una rnanífica vic
tória del Barcelona i unes desfetes decentetes de
l'Europa i l'Espanyol 1st Els partits de
diumenge vinent

la

skui.

Al segcn

mica

legiat castellá

tenia una tarda particularment feliç.
Després d'ell fou Sagi el jugador
que més profit va treure del joc
que II van donar. I encara Diego
supera l'actuació d'Arocha, impe
tuós i decidit, perb mancat del co
neixement de joc que precisa un
conductor de Unía. Arnau fou el
que menya destaca. En canal, a la
segona part el millor borne de la
davantera fou Diego, i Bestit no
va fer
ni la meitat del que li vam
veure al primer temps.
De l'Atletic ja hem parlat del poc
encert de
Blasco. Urquizu, potser
tina mica rnassa contundent, va
su
perar l'actuació de Castellanos. De
la mitja, el millor fou Muguerza
i
després Roberto Echevarria. I de

que

retardat el col
lleonés Yerran
Arrea, dona el s e nya 1 de comen
aur l'encontre, després d'arren
glera': els equipe en la segiieni
frripa:
ESPAN VOL.—Cabo, Saprissa,
Ilintino, Traba!, Solo, Pauses,
Pral, Tena II, Edelmiro, Munoz
i Jover.
R. MADRID.,----Vidal, Torre-,
g,rossa, Quesada, Prats, Espar
za, Pena, Lazcano, Triana, Gu
ruchaga, Leoneito i Olazo.
Ela primers mamelas són de
pressió catalana, aclarint Vidal
una situació ecmpromesa, amb
el puny, i llancant després Jo
ver, en bona posteló, tret fora.
El Madrid. poc a pu° va en
trant en joe, i comenea Cabo a
intervenir sovint i encertadfs
sim. Daté en magnífica forma
un gran tret de Guruchaga i dos
inés de Leoncito, inagnífie el
primer gol aixf com el tret 1 la
del ecio.
11/tomaras desfloras tren una
pilota comprometidfssima deis
nells de Glirtichaga.
El dornini del Madrid és gran.
No obstant. les arrancarles as
panyolistes. per la rapidesa,
sempre perilloses, i destaca, de
l'oquip foraster, la bona actua
ció de Soler.
Ej ha un córner, que treu
Lazeano i que Guruebaga re
mata a
i para Tm-U bé
Cabo.
Reacciona
1•Espanyol. que
l'orca diversos córners, el quals
no alteren el marcador.
Moments després escapa Laz
cano, que passa retardat a Ola
no, que
travessa imparable la
pilota que arriba a les xarxes
espanyclistes. per& davant
l'astoramant del públie. Arcos
l'antilla per creurel fora de
Una

BILBAO PER SIS GOLS A TRES
Ha començat el Torneíg de Lli
ga, í per al Barcelona no pocha te
nir un principi més afortunas. El

desembre de 1930

armácies.
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RESULTATS

A VILA NOVA

Gracia
Terrassa
Granollers
Vilairanca
Harta
Sans
-

1-

3

-

1

-a

-

Iluro

1

Tarragona

G.

-

4

Vilanova Santboia.
A. Sabadell
Palafrugell
Manresa
Sant Andreu

-

-1

-3

-

2

-

.
.

1

-

.

.

•

•

1

-

-4

Eh Alumnes Obrera fo
ren batuts pel Sant Boj
per tres

gola a

un

El camp deis de Vilanova

es

tava teL un bassal, i en aques
tes circumstáncies hcm ja pot

Classificaci6
Partits

suposar que els nombrosos es
pectadors que assistiren ahir a

Gols

aquest encontre no sor
tiren pas gaire satisfets de la
qualitat del joc descabdellat.
veure

J. G. E.
Martinenc

Per Lanatetes
el fall del cas Cabo pot por
encara bastante gresca.

Que
tar

*

*

*

la llibertat d'acció.

privi

ji

*

*

*

*

Que

no

li maneará més que aixa
ara que Ji perilla
el

Canyelles,

*

Que
ma

sabadellenc que
ité una extraordinaria simpatia, abana
Del Centre d'Esparta i ara per l'At
latic valiosa i l'EspanYol
un

*

*

Junta

del

blau
grana no dama l'abast a Ilegir les
Iletres que molts socia u adrecen
,protestant que es doni la baixa a
Samitier.

Que

la

*

per a molts resulta
prosa.

en

*

*

mora.
*

*

Que per a fer les
no
n'hi ha d'altra
Amateur.
*

*

coses
con

ben fetes
la Lliga

mateix camp.
*

Que

*

*

el camp afortunat fou
*

5.

rnentre el

tament, va ésser resolt aquest
tan difícil.
*

la

*

la directiva del Sarrianenc,
per si es presenta un altre cas com
aquest, ha resolt adquirir un camp

doble.
*5*

Que mentre el cercle de Can Ra
bia liquida jugadors amb
ció de quantitats extraordinaries, la
Pederaci6 cliu que está preocupada
davant del paorós problema econa

Que

de

moment

*

*

*

*

Que precisament el que
la Nacional són pessetes.

sobren

a

*5*

Que potser sí

que aquesta

tenir edifici social de

arri

propie

*

*5*

d'aconseguir la desqualificació de
l'Agrupació Esportiva Republicana,
han fracassat.

Que

que els campio
nata 1 les competicions s'han
de
guanyar al camp i no arrabassant
punts injustarnent.

*

ara es

*5*

Que

deis que guillen sembla

un

que será En

Carol,

que vestirá la

samarreta

del

Badalona,
l'Ibéria,

de

Saragossa.

de

*5*

Que "Juanito Balompédico", l'ei

xerit delegat del Sevilla s'ha sortit
sunb la seva emportant-se'n a Van
tolra i Padron.
*5*

Que l'Espanyol també

ha quedat
content del que ha cobrat pel tras
pás deis esmentats internacionals.
*

Que n'ha quedat tant, que vul
gues que no vulgues no va parar
fi.ns a donar a En López' Garcia la
"torna" i tot.

Que

la "torna" ha estat
*5*

Que Sastre, com un "maleta"
qualsevol, va girar la cara a !'hora
de la veritat, o sigui, la de la firma.
*5*

Que els del Barcelona es donaven
ah dimonis, car arras aquest tras
pás hi feien un bonic negoci.
*5*

delegats del R. Oviedo
quedar amb un pam de nas,
ele

puix
del

ja
del

que havien donat la seguretat
ele diaria d'Astúries
anunciaven el debut del tapisser

traspás 1

d'Aribau.

carrer

*

*

si segueix aquesta daria es
tem veient que eta millors clubs de
Catalunya no seran ni més ni menys
que qualsevol deis que s'ho fan a

Que
s'Iii

unir voluntats.

va

no

s'enten

ahir

a

veure

la tarda a Les Corte
un formidable partit.

*

promet ésser un axit el fes
tival de dijous al Casal deis
Es
ports, a profit de la subseiipció

"Evalu".

*5*

Que En Vila ha promls
se

superar
paper de "L'honor del

*

*

*

*

hom no va poder per menys
de recordar que a aquest arbitre el
seleccionador nacional, senyor Ma

Que

teos, el té qualificar d'una
molt dura.

manera

*5*

Que una vegada Ji va dir "vulne
rador consciente del Reglamento".
*5*

*

Borras,

els

mossos de Canaletes

no

En

.

Que

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terrassa
Vilafranca
G. Tarragona
o. Vilanova
.

.

5
4
5
a
5
4

13

7
6
6
7
6
5
3
4
4

.

.

.

.

.

,

12

0

2

12

0

0

13
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13
13
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1

3
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3
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A MARRES*.

Els rflanresans foren co
piosament batuts pels
de Sant Andreu per

quatre gol»

per nosaltres li pot

Tanmateix

el

a un

resultat d'ahir

una
al camp del Pujolet fou
mica rima fort. No esperávem
propi
que el Menresa en el su

eamp ros batut per un score
tan considerable com el que re
presenta aquest quatre a un que

el marcador.
que
ahir tot sembtlá re
éa
I
unir-se per aixafar els blanc
vermells. Una mala tarda deis
exeel
manresans, una actuació
lent deis veis contrineants, i

assenyala

un

arbttratge deficientíssim.

No és que amb aixb vulguem
restar mérits a la vletbria del
ant Andreu. Res d'aixb, ben al
contrari, els andreuenes feren
ahir un exoellent partit que de
al
sobres els feia creditors
inagnífic triomf obtingut, car
tots ells jugaren amb tot el
el
delit. Quan aconseguiren
petit avantatge d'un gol, juga
pla de guanyadors,
ren ja en
tot els sorti bé. Els manre
sana, per contra, a partir del
primer gol que oomentem, que
fou aconseguit en una dissor
tada jugada d'un deis seus de
fenses, es desanimaren osten
siblernent i no °posaren als
seus contrrais la forma resis
tencia que horn podía esperar
d'elle. Si no s'haguessin deixat
dominar per aquesta impressió,
potser haurien reacc,ionat, ja
l'avantatge d'un gol no és res
insuperable i encara hi havia
molt temps per endavant; el se
gon gol del Sant Andreu féu
més intens encara el seu pessi
misme, i ja no feren res més
de bo.
L'encarregat de l'arbitratge
fou el senyor Espelta i cal re
tingué una actua
marcar que
ció més que desgraciada, do
lenta de debb. Ni sabé impo
sar-se dagudament lxi pees, per
excés de vista. El gol concedit
al Manresa, al nostre entendre
poteer no l'hauria d'haver do
nat, ja que Costa es prepará la
pilota amb la má, i en canvi,
pees minuts després, no ola
concedí un gol ciar eom la Ilum
del din. Es oler que una cosa
.compensava l'altra, perb totes

aquestes irregularitats

li

val

guetren un fort escándot per
pan t del públie.
A les sevet ordres s'arrengle
raren ells equlps do la eegnent
manera:

Gamisans, Castells,
Ribera, Ventallol, Calafell, Tort,
Sitges, Costa, Massafrets, Sala
Gall.
Sant Andreu: Petrus,

López,

Soler, Palau, Duran, Bau, Pe
llisser, Bassols, Ferrer, Col! i

tercera divisió.

Que l'únic que va desentonar fou
el castís madrileny senyor Escartfn.

*5*

Que

Que En Torcuato i

o

*

*5*

Que aviat En Costa
drá de feina.

.

Manresa
Horta

.

.

1

Manresa:

Que

a

delegat de la ',liga

*

*

*5*

secretament ha sortit cap

*

*

Que avui han arribat a Barcelona
delegats del Real Betis i de l'Spor
ting, de Gijon, que junt amb els de
l'Oviedo eón els que es disputen Gá
miz, de l'Europa.

la segona

*5*

"goa:usase

*

*

Que aixa vol dir

barri",

*

dóna com a certa
l'anada de Robustiá a Bilbao i de
Ros al Sabadell, i la d'En Graellets
al Badalona.
per

*
*

su

*

económiques.

*

que feia una en
titat aristocrática que avantposa el
rnot "Real" al seu nom, per
tal

el

*

*

varen

Que les gestiona

en

els mateixos ar
cures dels molts

els cerdea de primera cate
gorja no dormen, a pesar de les di

*5*

contrasentit seria que
mo/ts clubs es quedessin sense
carun i sense jugadora per manca de
cabaLs.

a

*

Que

Que

el

per

ara.

al QUIOSCO DE CANA
LETES donen un vermut capas de
fer agafar gana per a deu dies.

tat.

tm.

*

d'Ar

*5*

Que aquest paorós problema no
preocupa pan els senyors del Comi
té Nacional.

Que

Collegi

Que

*55

Tortosa
Amateur

*

bitres es paguen les
ulls de vellut.

!rae deis clubs.

Que

*

del

maala
*

cas

Que

a

*

bitres Amateurs, bé per

eLSar

Sarrianenc, la Jo
ventut Republicana, el Polo i l'Ole
sa es preparaven per jugar conjun

bara

*

Que aquests compten amb la pro
metença de guanyar una votaci6
feta pel federatiu Vila.
Que

.

Palafrugell

*5*

rianenc.

Que

poe

un

Que jo són moltes les firmes re
collides per als socio barcelonlates
del sisé milenar.

ficultats

*

Que posats a fer les coses a l'en
gras varen assenyalar per ahir dos
partits de competició a una mateixa
a un

*

*

.

9 3
9 1
7 4
6 3

12

.

P. F. C. Pt

k

cercle

Que l'aspiració d'una bona part
d'aquests éš que el club obtingui un
negoci semblant al traspás de Za

hora i

*

*

precisarnent

cas

*

*

Que qui está a l'agualt de la cal
guda del "liquidador" de Can Rabia
és

5

Cabo el més
extraorclinari és la descripció del
tercer "considerando".

arree.
*

*

Que del fall del

Atlétic (S.)
Sala Andreu
Sans
Granollers
Santboia
.

amb el concurs de Sorribes
darrera la porta n'haurien tingut
prou.

*

a

*

Que

*

seguir la
causa contra Canyelles, el diploma
tic de l'Espanyol.

tenir

a

criteri de molts sabade
llenes han estas equivoca.des les ges
tions prop de Cabo.

*

*

per

a

*

Que aleshores podrá

*

Que

*

Que per a fer el que millor Ji
sembli dimitirá la presidencia del
Centre d'Esports.
*

nespecífics

gana.

*

Que segons sembla no está dis
posat el senyor Tamburini que se

13
13
13

.

Iluro
Gracia

necessite

seguir

dient després del partit d'ahir.

ca.tego.ria

Campionat de 2:1
preferent

El

Comes.
El millor del Sant Andreu fou
el porter Petrus, que tingué una
tarda molt l'elle; Durant, tarribé,
així com els defenses.
Del Manresa cal remarcar la
tasca deis defenses. En Garni
sana, per contra, estigué defi
cierntissim I a la seva mala ac
tuació é.s degut indubtablement
el resuitat contrari tan crescut.
Els gola del Sant Andreu els
marearen Ribera (del Manresa)
i Ferrer (3). El del Manresa
fou maroat per Costa.

CORRESPONSAL

lbgic

si hom
El resultat és
té en compte el constant donn
ni que ola santboians exerciren
sobre els seus adversaris.
En el present Campicnat, els
Alumnes Obrers no tenen un
equip que pugui fer front amb
probabilitats d'éxit a tots els
equips de segona categoria pre
ferent, alguna deis gneis pas
seeixen conjuras notables. Si a
aixó s'hi afegeix que evident
inent han tingut una mica de
pega, es tindris el per qué de
les grises actuacions presenta
deis vilanovins.
L'eneontre d'ahir fou una re
petició de tot alzó. Si haguessin
tingut un conjunt més hornee
geni, l'encontre potser hauria
acabat amb un resultat ben dis
tint del que ara assenyala el
marcador. Perb sola pogueren
aguantar el cop de la millor
manera possible. Cal remarcar,
perb, que jugaren amb tot l'en
tusiasme possible que hom po
dia exigir.
Els de Sant Bol tingueren una
brma tarda, i es meresqueren la
vietbria obtinguda. El malt es
tat del camp, per°, els hendí
capá fortament, i no pogueren
Iluir la classe que en els dar
rers partits Ii hem vist.
L'arbitratge deficient vingué
a fer menys interessant encara
l'encontre, j ni guanyadors ni
venguts sortiren gaire satisfets
de com ha.via anal, la cosa.
Els equipe s'arrengleraren
en la següent forma:
A. OBRERS.—Torres, Padrós,
Ruiz, Vidal, López, Bages, Ca
nal, Hernández, Olária, Safont
i Paco.
SANTBOIA.—Ramoneda, La
cal, Mir, Cifuentes, Puig, Bar

ratxina, Millan, Ventura, López,
Avellanet 1 Gautier.
Poc després
de ectmeneat
l'encontre, Avellanet féu el pri
mer gol, i quan anaven trans
correguts 25 minuts, se li es
capa a Torres la bala de les
mans i entra dins la xarxa, el
qual valgué el segon gol ala
forastera.
Abans d'acabar la primera
part, els locals feren el seu pri
mer i únic gol, obra de Paco.
Al segons temps, els del
Santboiá feren el tercer gol, i
fcu obtingut en
encara que
frene offside, l'arbitre el dona
com a válid. Respectem la seva
opinió, perb sentim no opinar
com oil.
A la segona part, Torres fou
substituit per un element del
reserva.

Els millors, deis venguts, fo
i
ren Torres, López i Bagués,
deis vencedors, Ramoneda i
Puig.

celebrá un encen
tre de hockey, el qual fou sus
pés a la segona part.
S'enfrontaren
l'equip deis
Alumnes i el Junior. Guanyh
aquest darrer després d'una
bona partida, per un gol a cap,
aconseguit per '.:?elomo.
Al matí

se

A HORTA

L'Horta i el Sans feren
match nul
El resultat obtingut en el
ahir a la tarda en
tre l'Harta 1 el Sana al camp
del primer, s'ajusta al que fou
el partit.
El joc comencá amb un fert
entusiasme per part deis juga
dora de tots dos equipa. Entu
siasme que dissortadament no
fou acompanyat de la técnica
necessária per a aconseguir la
vietbria.
L'equip del Sana, malgrat
comptar amb diverses figures
remarcables pel seo joc acurat
1 de conjunt, es presenta al
camp de l'Horta sense el seu
mig centre que per estar lesio
nat *da ésser substituit per 11c,bles, el qual si bé és un bon
mig ala, co ma mig centre des
cabdellá un joc poc favorable
per al seu equip.

partit jugat

Di i'llorte no direm res més
que el que hem dit sernpre. Es
que juga amb molt,
un equip
d'entusiasfne, perb un xie mas
sa desgavellat. Ahir fou digne
de remarcar el joc de Graells,
que diverses vegades arriba
seu encert i Ileugeresa, i també
fina a la meta contrária pel
a causa de Vela, que ni un sol
moment s'oposa sis seus aven
les.
El joc es clescabdellá, al co
meneament, amb diverses ar
rencades simultánies d'un i al

equip,

tre

sense,

perb,

aconse

cap d'ells un sol gol fins
al cap de mitja hora de joc, en
qué ho féu Aliart per al Sana,

guir

aprofitar una magnífica
passada de Taieda després de
en

passar-se tal sol els mitjos 1
defenses contraria.
Després de fer-se el gol que
hem relatat, l'Horta ataca mcl
les vegades la porta de Pedret.
i aquest, amb d'encert, evita el
que podia haver estat una des
feta per al seu equip, i amb el
resultat d'un gol a cap, favo
rable al Sana, s'acaba la pri

part.
Tampoc fou

mera

interessans la
segona part. Als cinc minuts de
joc, Graells centrá matemáti
cament, i Grácia, d'un bou cop
de cap aeonseguí l'empat.
El joo s'endurf foro després
de l'empnt, i tots dcs bándola,
amb molt d'entusiasme, perb
sense conjunt, Intentaren apun
tar-se la vietbria sense acon

seguir-ho.
Aramburu arbitrh. mOlt bé la

primera part, perb fa segona es
deixit influenciar pel públic cri
daner, i comete. si bé

no

partida,

i totes dues davante
rivalitzaren a malmetre ju

res

gados.
Al segon ternps el Palafru
més encertat, parti
cularment als primers moments,
I d'aquí vingué que Ji tos pos
sible aeonseguir l'empat, al cap
de poca anona de represa la

gell jugá

huta.
L'Atlétic, que no esperava
aquest gol, jugh. Inés que fina
aleshores, per bé que Cauchia
Colomer tenien- un bou dia i
els propbsits deis sabadellencs
no passaven de tale. Novameni
s'anivella el joc, perb tot d'una
reaccionä fortament l'Atietie, i
després de dominar intensament
una bona estona, trobá la ma
nera
de decantar el partit per
la aeva banda.
Des d'aquell moment, el joc,
va perdre quelcom del seu catre
normal, per esdevenir més dur
i a voltes perillós; alguna ju
gadors, especialment eta visi
tanta, van perdre una mica la
COrreccid, i els maSSalSisles
van haver d'entrar en funciona.
Huerva va tocar les conseqüen
eles d'aquesta manera de jugar,
i fortament lesionat, va ésser
retirat del camp a les acaba
llea' del partit.
i

Composicid deis equipe:
Atlétic: Gil, Martínez, Gon
zález, Doménech, Itarte, Cente
llee, Crespo, Mota, Huerva, Ca
net f

mer, Blanch, Ferriol, Pons, Ga
banes, Esteve, Espada, Miguel,
Unís i eixach.

P. F.

inten
A GRACIA

cionaelament, algunes irregula
ritats.
Els

equipe s'arrengleraren
seguelx:
HORTA.— Montferrer, Brió,
Pérez, Llopie, Ribeques, Gu
tiérrez, García. Cambra,-Boyé,
Galtés i Graells.
SANS.—Pedret, Tcrredeflot,
Villacarnpa, Vela, Robles, Agul
lar. Guhrdia, Aliart, Ebri, Bosch
com

i

Torres.

Palafrugell: Gauchla, Colo

Tayeda.
A SABADELL

L'Atilde bat el Pala
frugell per dos gola a un
Aquest partit, jugat ahlr al
camp de l'Atiétio sabadellene,
fou bastant vulgar, amb catres
més aviat de dolent que no pas
de bo. Pel que hom va veure
en la mejor part de l'encontre,
no hauria pas di t que els equipo
contendents es disputaven una
punta que els podien ésser de
gran necessitat.
El Palafrugell demostrá pos
sir un joe mes depurat 1 efee
tuá algunos combinacions ben
vistoses, que no foren remata
des la mejor pan t de les vega
des com calla; únicament ho
foren les que anaren a parar
als pus de Miguel, si bé ales
hores el porter contrari s'en
carregava que no pastada res.
L'onze visitant posa leo° in
teres en la Iluita, i d'aquí vin
gué tal vegada que el joe no
fos tan brillant °cm podio ésser
Destacaren del seu conjunt,
Gauchia, Miguel, Colomer i Ga
banes.
L'Atlétie
Huila
amb
més
ánims i aixb Ii proporciona, la
vietbria; sortí ja disposat a
guanyar i féu tot el que bona
ment pogué per a no deixar-se
arrabassar el friomf. Gairebé
sempre portis avantatge en el
marcador, per?) aixb en alguna
moment va donar-li excés de
confirmo que podia perjudi
car-lo.
Com a individualitats, hom
en va veure poques; pot dir-se
que es distingiren Itarte, Mar
tínez i Torres.
El senyor Sojo, que actuk
d'arbitre, he féu en consonan
cia ainb el partit.
Tal com comengá l'encontre,
semblava que es marcarien qui
sap els gois i que les coses no
anirien massa bé per a l'equip
visitant. A la primera arrenca
da, Mota trobá l'oportunitat
d'endinsar la bala a la porta
contrária, proporcionant d'a
questa manera el primer gol
sabadellenc. Els atienes, enva
.1entonats amb aquest gol, po
saren
en
forts perills el mere
palafrugellenc, perb Gauchia
demostrá que per alguna cosa

Amb molta facilitat el
Gracia va véncer els
terrassencs per quatre
gols a cap
No és pas
c'a, ahir, al

d'estranyar

porta.
Refets els visitants,
a

çaren

la

varen

A NIATARO

L'Iluro obtingué
magnífica victória

tres.
A Tes ordres del senyor Pujo!, que
va estar encertat,
gairebé no li toca
va
altre remei de la manera en qué

descalydellá la quita. Varen arren
rzlerar-se així els dos equipa Iluita
es

dar,:

F. C. Gracia: Florenca: Vila. Clau

dio;

Baudina,

Dotnénech,

Rossell,

BARCELONA

15

so

Sortosament, els que assistiren a la
no
en
sortiren clefraudats, puix
que el partit fou potser un aels més
bon:cs que hem vist en la present tem
porada. La principal carcterlstica de
l'encontre que ressenyem fou l'esplért.;
did domini que en tot momear tingué
l'Iluro sobre el seo contrari.
Indubtablement, els mataronins tin-1
gueren una bona tarda, perer molt hil
féu també l'entusiasme (Irle posaren en!
la Iluita. En aixó destacaren tots, del!
primer a l'ultim, i en aquestes circums-.

Iluita

táncies no és d'estranrar que tots els:
sortís de dretes i fessin tata la tardat
el que volguessin.
Els tarragonins, per contra, feren un
gol un mica m3nenon i no bregaren.
amb el mateas esperit que els seus con
trincaras, i si hagués estat així hau-!

ríem assistit a un encontre :Inés bonic,
del que veiérem. En alguna
ocasió—molt poques--descb?ellaren un
joc que, sense que es pog-ués dir brut;
era un xic violent.
A la primera part l'Iluro féu dos,
gola. El primer fou Flra de Garcia
aprofitant una passada de Llopis, i el
segon, Valls d'un boa centre de Mes
encara

tres.

Als deu minuts del segon temes
Barbará M'u el primer i únic gol del
Gimnastic, i al cap de poca estona, en
un aldarull davant la porta
tarrago
nina, Rabell féu el tercer de l'Iluro.
El qurt i últan de la série el féu Mes
tres, rematant magnIficament una bona.;
dimbinació. Aquest gol fou el millor,
de la tarda.
El partit fou arbitrat per LBoldú,1
i fou un arbitratge poc felic i faltat!
de vista. A les seves ordres s'arren-!

gleraren

els

equips:

Iluro: Novas, Mas,

Trías, Bonet,
Llopis, Pone, Mestres, Valls, Rabell i
Garc'a.

Gimnastic: Roca, Calabuig, Orden,
Gibanell, Pinyol, Carbonell, Barbará,
Huerva, Ruiz i Vantoldra.
Corresponsal
A GRAIVOLLERS

El Granollers guanya el

Vilafranca

per tres

gols

cap

a

Amb regular concurrancla va jugar
se aquest partit de Campionat entre els
equips esmentats, els quals, sota l'ar
bitratge del senyor Camba, van arren
glerar-se així:
Granollers: Callofré; Lledó, Mira
lles Rebollo, Sala, °raleo; Martí,
Gordi, Lossada, Ubeda i Cabasés.
Vilafranca: Sabater ; Aparici, Ro
dríguez; Lara, La Rosa, Pastar; So
ler, Quinquilla, Alcon, X'freu i Garcia.
La lluita constituí una fácil victó
ria de l'equip local, que aconceauí un
gol a la primera part, obra d'Ubeda, i
dos a la segona, per maja de Martí
i Ortuno. respectivament.
Els malars foren Galloiré,
Lledó
i Miralles, pel Granollers, i Aparici,
Rodríatiez i La Rosa pel Vilafranca.
L'arbitre, regular; no topa, pera,
amb dificultats.
C.
—

XIIMPANY

PARQUES
Escurrió s

Extra
Gran Carta
Caves

a

Guardiola de Fontrubí

pENEDES

(ESPANYA)

r+»44~4~44~4~4~444~4444~1~

•¦.......1.••¦••¦••••¦;

Plaga Antoni López,

una

bre el Gimnástic per
quatre gola a un

que el Grá

la desigualtat de elasse fou
evident.
No hi hagué, dones, Iluita manifesta
perqua la clara super oritat deis ver
meIls graciencs no deixa apropar-se
als termes natjans, i el Terrassa que
da ressegat tota la tarda a segon ter
ma Per aixa
resignadament "encai
xaren" els seus quatre gols, i
per un
atzar
insaapitat aconseguiren el de
Phonor, Per mitja de Bou.
El Graaia va moure's ahir amb re
lativa facilitat entre eh s seus enemics,
i per abro va aconseguir guanyar-los
no amb massa esfore.
Al primer temes
ja portaven marcats tres gols, per mit
já de Muntanyés els dos primers, i
per Rossell el tercer, en ocasió
de cas
tigar-se el Terrassa arnb un free-kiek.
Al segon temps, un altre gol de l'Ar
tieues eta dona al marcador el némer5
quatre, que ben merescut tingueren al
seu favor els uns, i en
contra els al

fer de be.

comen

donar feina ala defen
ses locals, i per mala
punteria
no va passar res de particular.
Poc a poc es va anivellar la
a

i Bou.
En els guanyadors varen destacar-se
Vila, Baudinai Betancourt. Florenea
no va poder huir-se ahir perqua gai
rebé no entra en joc.
D'entre els ventas, a part deis en
certs d'Ulldemolins
i la voluntat det
davanter Bou, tots eis altres poca cosa'

seu
camp, passés aviat
comptes deis terrassencs; ,perrl,„
mal
grat aquest
convenciment, no creiem
que !a lluita transcorregués
tan dife
reta per a un i altre adverari, ja
que

-

era

Betancourt, Artigires, reir& Crispí i
Muntanyes.
F. C. Terrassa: Ulldemolins; Vrla,
Bertomeus; Grandien, Castro, Sainz;
Grau, Perera II, Perera I, Rectoret

Teléfon

16556

?
•
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Na rambla de Catalunva

St

itzen....

Que

•

Que aqueixa

•

*

potser

tItL

•

El passat

dvea

A CAPELLADES
C. E. Capellades, 5

• *

Que

si continua amb aqueixa fre
dor haurem de canviar de postres.
*

a,

fan botre els
radores.

*

jugant

•

Que aqueixes, per5,

el,s perdo
posat de toca-son fora

el seu
del camp.
nen

•

•

no

•

Que al "Santboiá" ja
bat el rebre.
ho

se

li ha

aca
,

•

*

Que ja

Mir

de moltes admi

cors

•

í

veurem.
•

4

•

Que si ea Girona
será campió del seu

no

es

desinfla,

*4*

Que

no

es

desinflar..
*

Que

la

4•

pista de tennis continua

intransitable.
*

Que

el

*

públic

veuria amb

goig

combat de boxa entre el redac
tor esportiu del "Clarinet" i el de
"El Corn".
un

*

Que

per

*

Conegi d'Arbitres

el

ara

Amateurs de Girona

va

aguantant el

prestigi.
I •

Que definitivament és
a

A

Girona.
SI'

Que "el Cabo", el popular "ca
serner" del Palafrugell, abans de te
nir el canee que té, no havia entés
...

futbol.
*5*

Que

passa el &a enredat
en
discussions técniques amb un
aplom i "savoir faire" remarcables.
...

ara

es

*

*

*

Que aixé, no vol pas dir que
ara hi enteng-ui més que abans, sine)
que, imposat de la importancia del
seu cárrec, s'embolica que dóna gust.
...

*5*

Que l'altre dia

la

Junta de

La

Bisbal F. C. rebé una comunicació
del senyor batlle citant-los a una
entrevista per a un determinat dia.
Els directius del club bisbalenc es
taven tot capficats, car es pensaven
que aquella entrevista era per co
municar-los que l'Ajuntament reti
raya la comtmicació del camp d'es
ports... I era per cfir-los que en de
terminat dia volien el camp a la
seva disposició
per celebrar un par
tit de basket. El cas es ben curiós
i digne de tota mena de comenta
ris...

Argentona,

bonita jugada sobre la porta del Mo
Ilet.
Foren els mill3rs Gallemí, Alzina,
Gómez, Barry i Avila, de l'Argentona,
i Castellsegués, Upe i Sang, del Mo
llet.
R. Ros Chacon.
—

EL CAMPIONAT GIRONI
A PALAMOS
Ahir es jugi la darrera jornada
de la primera volta del Campionat
Amateur de Girona.
Lluitaren animosament al carnp lo
cal el Palaniós S. C. i el C. D. Cas
sá, de Cassá de la Selva.
El resultat foil de 5 gols a z fa
vorable als palamosins. El camp, en
males condicione per la pluja que cai
gué abans i durant l'encontre, delluí
molt les jugades d'ambdós equips.
Ele

equipe

eren:

Boix, Ribera, Dispés,
Vilalta, Rosalenc, Company, Goiri,
Fernández, Montanyés, Gipió i Ri
Palamós.

—

bes.
C. D. Cassá.

Cabarroques, Pla
nes, Sale, Ermengol,
Grau, Xifré,
Gruart, Tarrés, Pagés, Sabater i Pa
gés.
Els gola els aconseguí Fernández
(3) i Muntanyes (2), pei Palatnós,
i Tarrés pe.ls forans.
Crosa.
—

havia desvetllat molt d'interés entre
l'afició local.
El Mollet, ben al revés del dia que
va
anar a Argentona, va dominar la
major part de! partít, i si la davantera
hagués aprofitat algunes ocasione que
van
teni rper a marcar, segurament
el resultat hauria estat un altre. L'Ar
gentona cap a finals del partit sola
ment feia joc defensiu.
Els equipe van arrenglerar-se de la
manera següent:
S. C. Mollet: Castellsegués; Lluc,

Bus,quets; %motu Sanea Quintana;
N3freries, Aloy, Ferreres, Gordi i
Ros.
F. C. Argentona:

Gallerní; Alzi
na, Gómez; Mora, Teodoro, Calvet;
Con, Barry, Avila, Ramon i Dalmau.
L'arbitratge, que va anar a cárrec
v

COLUMBIA
Receptor ame
rica, mtnor

...

Mollerusa,

2
(Dia 7
Bellpuig, O

Balaguer, O
detsembre)
-

Moerusa, 2

A TARREGA

El Tárrega venç difIcilment el
Borges per 2 a 1
Sota les ordres del senyor Menat,
del Collegi Amateur de Barcelona, els
equipe s'arrengleraren de la manera
següent:

piers.
L'arbitre,

Canvi per valle

senyor Menat, amb trata la
energía ha evitat el joc dur, i la
tasca ha estat bona.—V.

CAMP DE TARRAGONA

RESULTATS
Riudoms, o Catalunya Nova, r.
Vílallonga, i Espluga, o Per no
comparéixer aquest a l'hora anuncia
da).
Constantí, 3
Canonja, o.
Continua com a probable guanyador
el Cataluny-a Nova, el qual va al cap
4e la classillicació sense cap partit
perdut.
-

-

PISOS COMPLETS

Heetodina
steetrIcs
des de 250 pt.

des de 1.000 PTES.

CARME, 14
(tocant

a

les

a

-

Rádlo-Saturno
Rbla. Sta. Mónica, 2

Ttambles)

IIN

¦I•1,

SASTRIERI

ring

t

OS

Degut
els

actes

pluja s'han suspes tots
esportius anunciats.
Mas.
a

la

—

CORREU

E

FOR A

A OLOT
Olot F. C., 5
U. S. MontIví, 1
El resultat diu la superioritat de
l'Olot en tot l'encontre. El terreny de
joc, fangos per la pluja que ha cai
gut al tirad, ha restat vistositat al joc
i ha privat que el tanteig fos més
-

Selectes confeccions
HOMES I NENS
Actualment presentació
de les DARRERES
NOVETATS i NOUS
MODELS

advers per ale

escalencs per mitjá de C.arreres, en
rematar amb el cap un centre de Pe
Ilicer que el pal havia rebutjat. No
tarden molt ele bisbalencs a obtenir
l'empat per mitjá d'Avení, i a con
tinuació el mig centre escalenc, en
voler aclarir una situació perillosa da
vant la seva porta, ho ha fet amb tan
mala fortuna que ha marcat el segon
gol favorable als forastera. Durant un
persistent atac escalenc els de la Bis
bah feren un penalty, el qual, execu
tat per Callol, valgtté el segon gol es
calenc. Amb empat a dos gos uní la

primera part.
Sota les ordre sde l'arbitre senyor
Rivera. el qual actua arria rnolta im

parcialitat

i bé, ele
així:
La Bisbal F. C.

equipe

es

presen

taren

—

Isern, Llenes,

Ganiguer,
Ametlier i

—

A AMPOSTA
Amposta F. C. 3
S. C. Santa Bárbara, O
Al canip del primer es jugá aquest
partit, corresponent al campionat de
Catalunya de futbol amateur.
Als cinc minuts de joc V.Amposta
aconseguelx el primer gol, marcat per
Matamoros amb el cap d'un centre
,

molt medit de Rebull.
Set ininuts després el mateix ju
gador ac-onsegueix el segon.
La davantera de l'E. C. Santa Bár
bara no dóna el rendiment degut; no
així la ratlla de mitjos, que juga amb
molt d'entusiasme i encert. Torres, de
mig centre, dona una bona Higo de

futbol.

Qaan faltaven tres minuts per aca
bar la primera part, Matamoros, que
es mostra molt
3portú, marcá el ter
cer gol per als locals.
La segona part es juga amb molt
d'entusiasme i

veuen les intencions
que volen gmanyar per
una bona difartrcia dic gols, pero la
gran artualie
mitjos i defenses
de l'equip visite
frustren llurs inten

deis

es

ampostins,

aiüns.
Es tiraren tres córners contra l'Am
posta i tres més contra el Santa Bár

bara,

conseqüencies.
Es distingiren per l'Amposta: Ma
tamoros, Aalarn, Guarch i els defen
ses. Pel Santa Bárbara: Ferrer, Vela,
Torres i Valmanya.
Els equipe foren:
sense

SASTRERIA A MIDA

de la segona part ha estat el rnillor
per no ésser tan remarcat el domini

FRONTO NOVETATS

pessetes

niolt anj.

GRANS PARTITS

1

QUINIELES

grup
---

-

El Noia i l'Ateneu Iguaadí han ju
gat un partit que ha acabat com Déu
ha volgut i amb la victOrit del Noia,
de Sant Sadurní, per 4 a gols.
La victoria ha estat justa, i no vo
lem restar mérits a 4quip guanyador.
Era d'esperar' la Iluita aferrissada
entre el N3ia i l'Ateneu, i úxí ha es
tat ; pero tant s'ha tivat la corda deis
nervis, que s'ha convertit el partit en
una seguida d'incidente que no
recor
dem des de molt tempsienea.
El senyor collegiat, en la persona
del senyor Fabregues, no ha vist la
manera de contenir de bon principi la
cluresa emprada.
Tothom ha %tea a la seva altura.
Des del senyor Fabregat, lrbitre coi
legiat (?), que molt li manca per és
ser-ho per partits de Campionat, fins a
la benemérita, que ha evoluci5nat ami)
lotes les de la Ilei per poder aclarir
el terreny de joc.

Lesionats a discreció, jugadora ex
pulsats, i fins la clássic.a "recillida de
solapes" d'un senyor enribetat.
L'estat del terreny de joc també ha

ideal, puix que no era prou,
degut a la pluja abundosa de tot un
dia de caure aigua.
Font-Vella.
estat

—

A GIRONA
Ahir al matí, a la Devesa,

tingué

partit

de basquet-ball entre el
primer i segon equip de l'Esporting
Club Girona. La victoria correspongué
al segon equip per 21 a 15.
Els equipe foren; Salvador, Carre
res, Nadal I, Rich i Pol per al primer
i Encesa, Frigola, Nadal II, Soler i
Serrano per reine.
lloc

un

*

Dissabte tingué lloc

a

vermut d'honor que

un

sorpresa de la jornada ha es
l'empat del Blanes amb l'Arter,
equip considerat com el menys te
mible del grup. La Safa obtingué
tat

Victoria

per la mínima diferen
que li permet
continuar desta
al cap de la puntuació. A re

una

cia,
cat

el resultat obtingut pel Llo
acusa una espléndida forma
gran perill per als que l'avancen

marcar

ret, que
i

un

en

la

classificacio:

Classificació

acabar la primera

en

voita:

U. O. Safa

Punts
7
5
5

Artnys

7
6
7
7
7
7
6

Amer

7

F. A. Blanes
Moret
Arbúcies
Bonmatí
La Sellera

o

18

2

5

r

5

4 14
r 18
9 9
2 18 so y
3 15 19 6
4 11 18 5
4 13 19 5
4 ro 13 3

1

1

5

o

r
1

2

2

2

r

rnarc

l'Ajuntament
l'alcalde, doc

tor Coll, dedicava ale atletes del G. E.
i E. G. per la seva brillant campanya
durant la passada temporada. A la
nit, a la Barca Vella, se celebra un
sopar que pel rnateix motiu obsequiva
els atletes la Directiva del grup.—B.
A

U. E.

ARENYS DE MAR

Arenys, 1

-

S. C.

Lloret,

4
de

Carnpionat de fa província
Girona
Segona eategoria
Aquest Campionat continua mos
trant-se poc falaguer per al
nostre

desempellagar-se

advers.
La segona part

anivellada,

els

tarda
nostres

i

en

transcorregué

aquesta

el resultat 1

un

tat per uns i altres, sense que
vist ni el Inés petit
desordre
els equipiers.

reme&
rnés

a

earnnoa

a
-

classificació,

altre

un

.s'eguit,

fou
constituida la no.
la forma
següent: Pre.

en

cretari, Josep Coll i
secretad, Vicente

runet;

Palleja;

se.

vice.
j

Vinyallonga

Freixes;
comptador, Antoni
lau; vocals: Josep Fortuny i Nico.
gues i Por.
Artirer,
Joan Hurtó i
Escribano, Eateve
Aliban i Daura, Artur
Planes i Mas.
deu i Joan Soler i
Carbonen

Ara,

senyors

degut.
de

dones, desitgem que
aquests
sápiguen cornplir con!
és

En el sopar que el G.
E. i E. G.
Girona, obsequia

varen

als seus

establir-se alguna

atlete;

podran donar-se conrécords qua
a
perqué la calor dificulta el vallids
bon flan•
cionament deis
cronómetres.
Segons rumors, alguna
industrial!,
de la provincia estan
fent gestions
per inaugurar una
fabrica de plata
i copes en tenme de la
Barca
Celebrar-1cm que tot fossin Velló.
mal
voIences.
no

EL PARTIT
Els olotins que varen
desplaçar
se a l'Escala i
fiaren
de'
l'atropell del públic alstestimonia
de1
l'Olot en aquest partit jugadora
de campio=
nat, han quedat astorats
davant la
manera de disculpar-se
els escalencs
i dissimular els fets per
mitjá de la
premsa esportiva.
Un parágraf de la
rebé igual en tots els ressenya gai
per-jadies diu
així: "El públic escalenc,
conecte'
com sempre, ha
protestat les males'

entre

jugades intencionadas així corn
na..1
gressí6 de qué ha estat víctima
un!
espectador per un jugador
foras
ter."

El millar contentad és la
deis fets per persona que va versió!
presen
ciar-los i que per no estar
afectada
a
caps deis bádols ens
mereix la
nostra creença. Diu alai:
faltava un
quart per finir l'encontre i
el resul
tat era de tres a dos a favor
dele
escalencs. L'Olot pressionava i els
escalencs pressentien una desfeta per
als seus. En ocasió d'una entrada al
portee del davanter centre olotí
(que
no vull debatre si era illegal,
peró sí
faltada d'intenció porillosa i molt

freqüent

en

futbol),

el manager

es

caient entra fins al terreny de joc
i a la primera intenció i d'un croxet
partí la cella del davanter centre
olotí. En adonar-se'n els companys
de l'agredit, corregueren per auxi
liar-lo i defensar-lo, i fou Ilavors que
el públic en massa salta al camp,
fent impotente ele esforços de la
guardia per impedir-ho i abusant en
tots
io
de la
pods,m deis

del

ouni
crceptes

irnpotért:aEl

menys, dones, que
és que els corresponsals es-.
de
els

manar

incultura

per

qué,

en

tots conceptes.

vit

per

ja

i quan pasaven

nuts, La tirar
els jugadors

ser-.

mentre
altres s'estra

Figueres,

el

marcar

dos mi

córner que ha

un

i

uns

d'aquesta actitud.

nyen

Comentaris ni un:
nyors linesmen que li
el rellotge curará de

ciar, ajudat

dit

del

un

deis

se

marcava

té

posar-be

en

senyor

Ola

mendi.

Els guanyadors eren: Prany, So
ler, Codina, Masferrer, Calls. Font,
Marcel, Serrat, Masferer, Masvidal,

Mala.
Tots slan comportat ami) fe.
CORREU DE FORA
R. T.
Santa Bárbara.

impremta,
Trameteu
bará,
—

—

les ressenyes

la

a

Ir.

S. C.—L'Escala.

—

El

Bar

mateix'

us

diem.

original
El vostre
si
estrany-eu
rep tard; per tant, no
—

es

alguna

Palamów.

setrnana

—

surt

endarrerit.

Curara

-Preekler

entendre, el que mereix
concepte•més favorable de tots ele

fine ara ens han
visitat. Cal te
compte, peró, que és
qual els nostres han oposat l'equip a'

que

nir

en

una

destacaren

resis-,

Ronda

l'ex
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Universdat, 14

Mobles elegants i sólidament cnnstruits, a Preus surnanlent económics :: Gran varietat en els estils: Modern, Jacobeau,
Chipendale, Renaixement, etc. :: Vendes al
Unica casa a tot EsPanYa que Publica mensualment una Gaseta amb lámines distintes de moblatge, la qual enviem
comptat i facilitats de pagament,
gratuitament a tots els nostres
clients i demandants
VISITE'U
ELS
NOSTRES

RONDA DE SANT ANTONI, 35

--

CASANOVA,

APARADORS

1

.

tfirEf
assoriit

un

per
interés molt

diverses 3portunitats per
veritable
malestruganea.
El resultat és just. L'equip
lloretenc
és, al nostre
el

s'hagi

Pot dir-se de la máxima einoció
precaució, puix que han dírigit
l'encontre el senyor Olarnendi, de
manat de comú
acord, i dos Enes
men, sollicitats del Figueres,
així
com
unes parelles de la
forea ar
mada.
Totes aquestes precaucions han
fet preveure l'ostentació de supre
macía que a costa del
que sigui
precís volen rolen servar; no obs
tant, ele que solament
coneixemt el
futbol per amateur, ens ve rima
a
rera
rná valer-se de tantcs
coses,
tan poc lligades amb
el bon futbol.
Faltaven poca minuta per
acabar
el partit quan el
Farnés marca el
seu únic gol de
bella factura, do
nant
el senyor Olamencli
l'encon
tre per finit, bo i xiulant
el
"pito", peró a causa de no amb
se sap
i

lógic deis fora.ns per a
Aquests darrers reeixiren ensostenir-lo.
n'un pro
pOsits. Amb tot, els nostres
malogra
ren

Les mItges DUBARRY
son les ings avantat
joses en preu 1 qua
mat
::
La darrera
exigencia de la moda.
De venda a lotes les
bones
Migues de
generes de punt.

415 3
MARCÓ

A SANTA COLOMA DE FARNES
C. D. Farnés, 1
U. 8. Figueres ?
Avui s'ha celebrat aquest partit,
darrer de la primera volta de cam
pionat, el qual ha estat portat a
gran tren durant tots els noranta
minuts. En tot moment, bo i de
mostrant millor classe de joc, eis
propietaris han dominat sempre i
en
certs moments han arribat al
complet domini. Cal fer ressaltar la
noblesa de joc en qué ha estat por

més

hora velé

afany considerable de l'equip
local
a minorar

téncia més feble. Es

313:

Segon

RESULTATS
A Blanes: U. U. Safa, 2; Arbú
cies, 1.
A Amer: Amer, 1; Blanes, 1.
A Lloret: Lloret, 4; Bonmatí, o.
A La Sellera: La
Sellera, 3;
—

A IGUALADA
Ateneu lgualadí, 3
Noia, 4

d'individua
darrera

ESCALA-OLOT

CANIPIONAT AMATEUR
DE GIRONA

Santa

3;

o.

nament

I

vergonyants.

o.

Amposta: Amposta,

A

equipiers. Evidentment, quan la reac
ció s'opera en les rengleres
locals,
l'encontre estava ja decidit.
El marcador assenyalava
un 3 a o

CADA DIA

Tall elegant
Gustos moderns

vantes,

algunes.

Pariern de l'árbitre? Más val
posar-hi punt abans de dir-li
quatre fástics, que ben bé sels
mereix; sort que es retiré. 1 un
aeompanyant del C. E. Santpo
;lene se'n féu cárrec i proeurá
finalitzar aviat la Bulta i amb
ella tota una renglera d'actes

A Jesús: Catalónia, i; Ulldecona, 2
A Roquetes: Roqueteac, 6; Al
canar, o.
A Benicarló: Benicarló, 4; Cer

Club.
El partit estnentat s'inicia amb uns
atacs impressionants a la
davantera
ffirana, als quals seguí una intensa
pressió de la qual aconseguiren

més ha pogut marcar dos gola, obra
Puig i Sáez. El Montgrí, en una

s.erven

part.
Sobre el (..amp ele millcrs foren
Manyé i Axaldric, del Dertusa.
Altres resultats

han estat els

de

Secció especial de

Aiguader, Rovira i Virgili. En

marcar

La primera part, per ésser massa
persistent l'atar a gol de l'Olot no

Extens assortiment
d'abrics des de 32 a 160

//le

ha

montgrins.

escapada i tot seguit de marcar el
segon l'IOot, ha obtingut el seu per
mitjá de Pasarius. El tanteig restant

Porta-ferríssa,

a

esportiu,

-

esmentats

L'Escala F. C.
Dalmau, Poch
(J.), Vilanova, Sala, Poch (P.), Bote
lla, Pellicer, Ximinis, Cros, Callol i
Carreres.
Es distingiren: Corredor, Amatller
i Avellí, pele bisbalencs, i Dalmatr,
Vilanova, Cros, Pellicer, Ximinis, Sa
la i Poch (F.), pels escalencs.

LLIGA AMATEUR

Terminis

els

entre

féu un partit antique és el resultat de
la manca de coneixements de
joc. El C. E. ,Santpolenc do
miná completament i els dona
hhiçÓ de futbol; sobretot
una
miraven d'esquivar les trompa-.
des, per?) amb tot alx6 se'n con
Sils

de
A TORTOSA
Dertusa, 2
Vinaroç, O
Sota les ordres del senyor Cani
vell ha tingut lloc aquest encontre,
en
el qual els propietaris del camp
han sortit guanyadors pel resultat
esmentat.
Els gols han estat marcats per
Mauri, el primer, quan mancaven
nos minuts per acabar
el primer
temps, i eh segon a mitja segona

deixat completa
ment satisfets els aficionats que l'han
presenciat, ja que des del comenea
ment fins a l'acabament ha estar por
tat a un tren fantástic i de veritable

campionat.
Ele primen

SILS
U. E. 8ils 4
C. E. Santpolenc, O
Han anat a Sils creguts que'
el C. E. Santpolenc hauria de

Corresponsal

Tárrega: Pont I; Nava, Bonastre;
Trilla, Pont II, Maytnó; Melá, Cucu
rull. Segura, Margmelles i Senén.
Ele equipe han jugat admirablenient.
Els visitatots han fet un bell partit en
la defensiva. Salvades algunes dure
sea, han estat molt bé.
El Tárrega, el primer temps admi
rable, i descabdellat un joc rápid i
efectiu al segon temps, emprat per la
forera del vent ; no han jugat tant, pe
ro el partit ha correspost per existir
més al seu favor.
EI públic, molt cridaner, especial
ment deis visitante, que han estar molt
,nombrosos per animar els seus equi

.1

Nota: Preguem a la Junta directiva
de l'E. C. Santa Bárbara que tingui
una mica més d'encert
per la compo
sició de l'equip. Esperem que el cas
del diumenge darrer no tornará a suc
ceir i alinearan cada jugadoral seu lloc.

també

i

ció.
L'arbitre del Collegi de la Lliga
Amateur amb el seu criteri indefinit
perjudica els uns i els altres.—Pong.

Alcella.
L'arbitre complí, molt encertat.

L'ESCALA
L'Escala F. C., 4
La Bisbal F. C., 2
Corresponent a la darrera jornada
de la primera volta del campionat gi
roní, ha tingut lloc, al camp de L'Es

cala, el partit
equipe, el qual

i

E. C. Santa Bárbara: Ferrer, Ve

Corresponsal.

la

sa

la, Valmanya, Cid, Torres, Baixauli,
Figueres, Llombart, Sánchez, Caire i

Pujades, Vcents,
Martí, Puig, Redresa, Serra, Vilella,
Isern, Casanoves, Pasarius i Borjach.
—

MatarMor5s

Talarn, Farnós,

—

Avellí.

seva

REBEDORS

pagament
preus al comptat

alsasistz'

trem

Arinyo.

ver.

U. S. Montgrí.

esquerra, avant-centre i el defen
dret.
De l'anze local, tots bregaren amb
delit, pero únicarnent Prat i Herce es
tigueren afortunats en la seva actua

Onmosta F. C.: Bailach, Germen,
Martí, Guarch, Julien, Asensio, Re

—

lart II.

clualsexol

URRUTIA

de

anuncleem

moLlats

Els gols els han aconsegtuit
Sáez, Oliva I, i Oliver. De l'Olot, el
millor, la davantera i en especial Puig
i Oliva II, i del Montgrí, el porter,
que ha tingut ocasione per a huir-se.
L'arbitratge, a cárree d'Enríe Die.
go, del Collegi amateur, molt bé.
Els equipe eren:
Olot F. C.
Bernades, Descale,
Coromines, Pau, Doménech„Picola
Puig, Oliva II, Oliva I, Sáez i Oli

Serra, Mum, Corredor,
Nando, Carnero, Balanza,

seva

DORMITORIS, MENJADORS

Facilitats

con

bon nombre de
socia, com

olotí.

Borges: Vilamajor; Bullit, Roman;
Camí, Fort, Arrufat; S. Valles, Be
lart I, Cornudella, Arrufat J. i Be

mas barat

que
d'eu
ropen

Que si el Palamós continua
arnb l'actual davantera no marcará
gaires gols, que si La Bisbal se
gueix igual imitará el Palamós.

A MOLLERUSA
(Dfia 30 novembre)

1

tPrimers equipe)
Ahir a la tarda, al carnp del S. C.
M011et, va jugar-se, davant d'un públic
nomlarosíssim, aquest interessant partit
de Campionat. La visita de l'Argento
na, que era l'unic equip que a la pri
mera
volta havia guanyat al Mollet,

• *

MOBLES

J. Prada,

Va marcar el gol del Mollet, Gura
amb un xut magnific i imparable, i el
de l'Argentona Barry, després d'una

MOLLET DEL VALLES
S. C. Mollet, 1
F, C.

Qne será filial de l'Esporting Club

en

senyor

encertat.

—

‚SI

res

colle,giat

fou magnífic i

cosa

Girona..

mai

de l'arbitre

U. E. Santa Coloma de Queralt, 2
L'esdeveniment de
l'Estadi
ens
portá cap a Barcelona, 1,
per tant, no poguérem presen
ciar el que al nostre camp suc
cela entre els de Capellades i
els. de Santa Colorna, peró el
volg-ut amic i simpátic directiu
del Capellades, senyor Torra,
ens
diu el següent del partii:
L'equip foraster va dominar
vint minuts de la primera part,
mracá un gol, pero els nos
tres
jugadors s'imposaren i
Martí marcá dos gols; Estrada,
Martí i Soler, per jugar massa
nerviosos, perderen un gol cada
un.
A la segona part, també
marcaren
primer ele de Santa
Coloma, peró la nostra millor
técnica s'imposá finalment i
dominaren per complet tota la
segona part. Martí i Soler mar
caren dos gols més. Els millors
deis forasters foren el porter
els. defenses, 1 dels nostres,
López, Muguetes, Martí i Soler.
L'árbitre expulsit del camp a
Soler i doná per acabat el par
tit deu minuta abans de l'broa.
Fine aquí arriben les notes
de l'amic Torra, a qui resto
molt agrait per tal favor.
SIERRA

certa
entitat ciclista

la constitució d'una

dijous,

que ha cornissió
que foren elegits a

neu.

Que En Lloberes

IL

macla,

ha resul

ens

DE

OBRERS

•

Que aquebc Turró
tat de

u DE

NOVA JUNTA
NTA

ys)

•

l.P,„9,,
.../...1,4,..,...

II

4,

p.—

1FIJIMOIL "A1111/1111EIJR"

fará com
la cessant, que arreconava els juga
dors bons (Gal
i en pagaya de
dolents a preu d'or (Turró).
no

de 1930

•

5

151'

TUS( I

Sant Boj se les prometen
molt dolces arnb el canvi da Junta.
a

desenibre

i

3

FLORIDABLANCA

,

154

i

156

de 1930
8 de desembre

la rambla de Catalunya

-N„ 1Els

nelddiriebull

Els Caitnpionat de Lliga

A Santander

RESULTATS

L'EUROPA VA PERDRE PER DOS GOLS
A UN, DESPRES DE GUANYAR PER UN
GOL A CAP FINS CINC MINUTS ABANS
D'ACABAR

Primera

divist6

a

é

a

a
t.

e

Rasing,

Futur immediat del campió Josep Girones

Real

-

Madrid

punys,

d'aquells

que els
agrada seguir arnb atenció tots els
passoa que donen les figures pre
eminents de la nostra boxa, i no
s'acontenten amb comentar super
fiCialment els cornbats que els veuen

port

deis

fér.
I és que, en veritat, el ploma de
requip de l'Artero torna a ésser
l'horne qu efa parlar méa d'el'. Re
eent encara el seu cornbat amb el
ilegre Al. Brown• ha tornat a bo
nostres aficionats, i
xar daVant els
aquesta setmana que ha transcor
regut d'eneá de la seva darrera ac
tuaci ófins a avui, el seu nom ha

sonat repetides vegades, iligat als
rumors naés diversos.
D'enea del combat amb VAL
Brovvn, hi havia desigs de vdure
novament Gironés ara-lb els guants
tancat entre

les cor
a
les manis,
des d'un ring, amb un adversari de
classe. A despit del desacurd que
iii va haver amb la decisió que va
donar l'arbitre francés Bernstein al
combat famós, tots els qui varia é5
-

espectadors d'aquella Iluita,

ser

vain

convenir que el fenómen negre ha
via collocat al nostre campó uns
quants -cope, inolt potents iamb mol

precisió.

ta

que Gironés 'a no éi mas
i a través deis seus múl
sa jove,
tiples combats victoriosos, ha hagut
d'aguantar astigs ben notables, i
cle passada, corra que un clia o altre
ha de comenear la seva davallada,
Nona emia que els cops magnífics
de precisió 1 de potéricia que el
!legre va plaear-li, rnarquessin una
fita en la carrera de l'Idol deis nos
I

com

aficióhata.
Peró el cornbat amb Jack Kirby
ha torifat ia tranquillítat a‹..tothom.
tres

Yopreoisament" perqu.1 Whogi
rial

que

"as"
ser-ho

—

al-

pensi *que Kirby s un
que ben Iluny n'esta d'és
síito perque davant aquest

es

anglés.,

ni més bo ni tnenys dolent
molts dels adversaris que ha
tingut Gironés, el campió gracienc
va palesár trabar -se
en la
seva mi
llor forma, 1 a més d'haver fet gala
d'una decisi6 que poques vegades
havíem tingut ocasió de compro
var-li• va fer desapareixer totes les
temences que haguéssim pogut abri
gar arran del seu combat amb l'AL
Brown. I una vegada constatat aixó
que diem, ja podem considerar anib
tranquillitat absoluta, el seu futur
inimediat.
Actualment es parla de quatre
que

2

del corrent,

mini assenyalat

El

títol

de

Classificació
Partits

1

can
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a
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t
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f

n
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(B.)

Athletic

combat Battalino
Chocolate. I a
01 se li dtribueix tarnbé el propalasit de posar en peu una revenja
Girones Al. Brown, el dia 3 de fe
brer, a la Monumental.
De tot aixó, el que creiem menys
possible és la revenja amb l'Al.
Brown. El combat per al títol mun
dial que en dies no molt Ilunyans
ens
batiría semblat una quimera,
avui que coneixem Jeff Dickson,
ami) el seu temperament, i la seva

E. P. F. C. Pi

.

R. Sociedad
D. .4.1avés

Els altres tres projectes són tots
del promotor Jeff Dickson. Es
dl qui ha parlat de presentar a Pa
rís el nostre campió deis plomes,
qui ha convingut amb l'Artero de
celebrar a Barcelona, la primavera
vinent, un combat per al títol mun
dial entre Gironés i el vencedor del

Gols

.1
roo63 2
Barcelona
R Madrid
.1100202
R. Unión ...110 021
a

Racing (S.)

assenyalada.

oo

1

2

I

2

0

a

o

oao

1

Sporting Gijon
Coruna
Oviedo
A.thletic (M.1
Betis
Iberia (S.)
Murcia
D. Castelló
Sevilla
Valencia
-

.

-

.

.

•

-

-

i hem pogut comprovar del
que és capaç, hem de confessar que
no ens estranyaria si un dia en
lle
var-nos trobavem enganxats per les
cantonades uns cartells monurnen
tals: anunciadors del primer encon
tre que per a un títol mundial se
celebraria a la Península.
I quant a la presentado a París,
si bé l'admetem com a molt pos
sible, no ens sorprendria gens que
Girones es resistís a passar la fron
tera. De sempre s'ha titllat el nos
tre campió í el aeu manager d'ho
rnes covards, que no es decideixen
a
sortir de Barcelona per por de
tornar-hi batuts. I en realitat el mo-

tiu és molt diferent. A Gironésji
convé més boxar a Barcelona, perque aquí l'ambient Ii s obertament
tot el
favorable, té el seu públie
públic
que l'anima, i de pas
sada sense moure's del costat deis
seus, guanya més diners que no n'hi
donarien foca de Barcelona. Per
—

Classificació
Partits

Gols

J. G. E. P. F. C. Pi-.
1100102

Cortina

.

R. Oviedo
R. Betia
D. Castelló
Valencia
.

.

.

.

.

.

.

R.

Sevilla

I

.

o

o

o

o

2

2

1

goloso

.

a

.

.

Múrcia

Athletic

2
4
.1100212
.1100212
1

•

.

GaiGn
Iberia (S.)

S.

.

.

..1

....a

(M.)

.

o

o

cao
I

o

o

o

011

2

o

2

o
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DIVISIO

TERCERA

Primer grup

Celta

-

S. Avilesino

R Valladolid

Ir

-3

R Ferro!

-

Club Gijón C. Leonesa
R. Madrid
N. de Madrid
-

.

Segon

2-2

•

.

•

-

.

.

Susp.

grup

Baracaldo P de Saragossa
Sestao
Osasuna
Real Zaragoza Autora
Logroiío
Tolosa

.

-

I

.

2

-

-

•

.

-

-

o

Susp.

-

8-1

—

qué?

No

perqué volguem

pas

dir

els nostres organitzadors si
guin més esplendids que els de fo
perque el sol fet 'd'anun
ra, sinó
ciar a casa nostra un eombat de
Gironls, ja vol dir que s'omplirá a

A BILBAO

L'Irún guanyá l'Arenas

que

vessar

qué

el

local

públic

el

pa

se

celebri,

per-

idolatra el pú-

que

perque

que no
gil graciene
l'ha de clefraudae en cap de les le
estit sempre dispo
ves sortides
sat a prestar el seu ajut als orga
nitzadors que u ofereixen l'oportu
nitat d'admirar el pugilista que
—

—

públic

aquest

sap

,

estima.

més

QUENSBERRY

campió d'En

per dos gols
Bilbao.

-.---

a un

A les ordres del

collegiat ealalá. sqnyor Vilalts
formaren el' equinS:
Real Unión: Emery, Alza,
Mancisidor, Pedro, Regueiro,
Sotos, Malla, Sagarzazu, René
Pettt, Urlizverea, bluís Regueii Le'cuona.
Arenas: ll'arraonandia, Llantada, Arrieta, Cilaurren, Urresro

ti, Cierrardo, Saro, Rivero, Nondaluniz, Calero i Emilln.
En la primera part, l'Arenas

ropa.

b) La presentaci6 a París.
.1) La revenja anal) l'Al. Brown.
d) Un combat per al títol mun
dial.
De tots aquests projectes, el que
sembla d'una a ealització Inéa írrls

Restaura~
gide

clientela

euhtic

i lIt

en

reina ha deturat tots els xuts que
ji han fet els davantera coutraris.
En canvi, el porter local nornés ha
tocat la pilota dues vegades en tota
aquesta primera part, i una d'elles
ha costat el gol a l'equip santan

Placa Catalunya,
Recomana

general,

SOPA DEJES PESCADORS

-

la

a

la

4-Barcelona
seva

distan-

insuperable

Plat creac16 de la casa

.1,-....,..",1.••¦••••¦¦•¦•••¦¦•

manera

formes un enrenou davant la
porta santanderina, que té un mo
ment d'indecísió que aprofita Cal
ves per marcar el gol caseta.
Isla
ments després acaba la primera part
anda un gol a zero a favor deis fo
rastera, tot i el gran dornini caer
cit per l'equip local.
Quan comença la segona part
plou torrencialment i el camp es
converteix es un llac. Aixó és mo
tín perque eis jugadora no puguin
controlar bé la pilota i es vegi mala
es

.

-

D.

Amb molt mal

—

l'Europa i el Racing local. El do
mini correspongué el primer temps
ala santanderins, que en deu mi
nuts han aconseguit cinc córners
al seu favor, pesó l'admirable ac
tuació de Florença ha inutilitzat tots
els seus esforços.
També s'han distingit els defenses
europeos. Ha seguís el joc amb
gran pressió recinguista, pesó Flo

de la
D.
R.
R.
R.

8.

estat aconseguit
següent: als quaranta
tainuts del primer temps, i quan
inés forta era 13 pressió contra els
cata ans, una rápida escapada deis
setil davantesi ha donat ocasió que

DIVISIO

-

decisió,

Santander,

temps a'ha celebras al carnp d'es
ports del Sardinero el partit inau
guració del torne.g de Lliga, entre

den'.
Aquest gol ha

-

punts:

a)

-

admetre ins
cripcions s'acabava el dia 4.
Es de Ilei que Cironés sigui in
dicat per a disputar una vegada més
aquest títol que no ha pas perdut
per culpa seva, sinó per la india
ponibilitat del challenger er. la data
per

2-0

-

•

enviar

va

l'organisme Internacional la
elidatura del gracienc, ja que el
a

-

2-1

-

Athletic de Bilbao: 6-3
Real Sociedad
D. Alavés:
2-2
Arenas
Real Unión, d'Irún:
1-2

minent, és el primer. Josep Gironés
va ésser desposseit
del seu títol de
eanapió d'Europa del pes ploma, per
no
haver-lo posat en joc davant el
challenger Tassin, abans del 17 de
novembre, límit assenyalat pel Co
mité d'Urgencia de la I. B. U. Com
és natural, la Federació Espanyola
amb data

Europa:
Espanyol

de Santander

Bk.rcelona

Ha passat el combat Uzcudun
Cs
a'nerA, amb tota l'efervescéncia
que ?esperta en els nostres aficionats, i Si bé no s'ha extingit en
deis comentaris tan di
cara el ressó
versos que ha suscitat, de mica en
mica el nostre arnbient es va nor
malitzant. i l'atencio de tots es tor
la Ilustra pri
en
a concentrar
na
Josep
Girones.
figura:
raerá
Al voltant del púgil gracienc, ve
ritable ídol deis aficionats. l'home
la válua del qual ningú no s'atre
veix a discutir, giren els comen
taris deis ámants veritables de l'es

E

partits deis Campio
nats de Lliga

altres

qualitat

de futbol, peró els santan
augmenten la seva pressió,
pero en vetare que el temps passa
i el gol no arriba el nervioaiaine es
va
fent cada vegada Inés palés i
arriven 2 donar per perdut el par
tia, a pesar del su domini. Floren
ça segueix essent el millor
home
sobre el terreny i para totes les pi
lotes que li trarneten.
derins

sealitza. millor joc que el seu
contrari i ataca arnb més fre
qutncia que l'Irún. Clonseqnén
ola d'aixb fou el primer gul de
la tarda, aconseguit per Emitan
tse recollir un xut ras de Calero,
tornat pels defenses contraris.
Seguí el Pe amb les mateixes
earacteristiques, per bé que ele
davanters no poclien precisar
les jugades per l'estat del camp,
pie d fang i dolls d'aigua, de
gut a la pluja.
Al cap de trenla-dos minuts
de joc, Leeuona va oórrer la
Unja i llança una centrada pre
cisa, que Urtizverea, d'un xut
d'esquerre, va rematar a la
rla de l'A.renas. Zarraonan
die intentá parar la pilota, perb
$e n'escapa de les manl i fou
gol. Cinc minuts mes tarda, Sa
garzazu recollí una pilota, es
capta, i des de lIony sruth. fort 1
alt. Zarraonandia no pogué pa
rar la pilota i aquesta arriba a
la zarza.
I4a segona part presentá les
rnateixes earacteristiques que
la primera. L'Arenas és el que
pressiona mas, perb de la da
vantrea únicament es porten
com a bons & debutants Calero
i Mandaluniz. Els altres juguen
malament, especialmeqt laja
Saro-Rivero, que no toquen pi
lota. I sense que h,orn vegi cap
jugada que valgui la pena aca
ba
partit amb la victória de
!'Irún per dos gols a un.
Els millors per lirón foren

Emery, Alza, Sagarzazu i Lluís
Regueiro. Per !'Arenas: Eilbao,
Calero i Mandaluniz; Zarrao
nandia, com ja hem dit abans,
estigué malament.

sorollosa ovació. Quan el pú
es
eonsiderava conforme amb
aquest ernpat, i havent canviat de
lloes Telete i Baragafio, Larrinoa
avanSa,
després de burlar alguna
contraris cedeix magníficament a
Baragafi, que d'un tret imponent
una

blic

gol

de

de

ment

un

Club exclusiva

rem.

Seria de desitjar que l'acció deis so
seu
cia del Club de Mar tingués el
er.ti
nombroses
si
de
les
en
el
ressó
esports i fina les
tats que practiquen
as
que no en practiquen, ja que aque,t

sumpte no és eseclusivament esportiu,
ciutadania.
i en canvi és un denre de
Encara que els socis del Club de
Mar no han portas a l'aprovació de la
Junta Directiva llur propcista, i per
és
tant no es pot dinar com a segura,
d'esperançar que avías esdevindrá una.
realitat el projecte en qüestió.

,

realitat.

quan faltaven eseassament dos mi
nuts. L'entusiasme en el públic és

RUFASTA

Amb aquesta realització el Club de

Moments després acaba el
partit amb el resultat de dos a un
a favor del Racing.
El partit en si pocs comentaris
mereix, car no ha existís al camp
enorme.

equip

rnés

que el

Razing local,

Florença,

ter

que,
actuació

tingut

diem,

com

XAMPANY NOYA

i

MIRÓ

J.

de

ha

SA,NT SADURNI D'ANOIA

una
com ací no se'il
recorda d'altra. Es clan que també
la sort ha influit quelcorn te tan

petit punteig. Després de Florença
han sobresortit per l'Europa els dos
defenses i Loyola, i pels locals, tots
bé, amb molt d'entusiasme, pero els
davariters amb una excessiu nervio
sisme. Ha arbitrat el guipuscca
Steinborn i es portá força bé. Les
alineacions han estas les segilents:
Europa: Florença, Soligó, Aleo
riza, Ohiols, Loyola, Mauricio, Ma
notan, Bestit, Miró, Calvet 1 Alca

1111~1

affililignillei~11~~1/

Itó, S.

Racing: Iglesias, Pico, Tendare,
Hernandez, Baragaflo,
Larrinoa,
Santi, Ibarra, Telete, Larrinaga i

Nobles de fusta

minuta

en

llança

un

nou

alavesa.

Siseo.

meta

Racing de Santander ha sor
tit amb braeals negres per la mort
del pare del jugador Ceballos, ocor

aquest temps es tiraren quatre
córners contra el Deportiu Alavés i
tres contra la Real Sociedad.

reguda

Es distingiren per l'equip local Ira
guirre, Ilundain, Marculeta i Chollas, i
pel foraster la rapella defensiva. en

El

abaw

En

l'encon

de

tre.

Durant el primer ternps domina in
l'equip local, el qual no
aconseguí avantatge en punts pesqué

cara

actua poc net.

que

L'arbitratge de Melcon (':ecepcioná
l'afició.—Noti Sport.

tensament

els seus davanters no encertaren a re
matar degut al mal estas del terreny.

Els primers a marrar fosen els fo
rasters als tres rninuts, en rematar
Olivares una meleé que s'origina da
vant la porteria donostiarra.
.

Ele esportius noméa valen vestits i
abrics de La 'l'Uta Catalana

L'equip local aconseguí l'empat a un
als as minuta, en passar C. B:enzobas

A OVIEDO

a

tingué

iguals

característiques,

A l'Athletic han actuat amb encert
els mitjos, el davanter centre Cuesta
i l'extrem Cuesta. lambe actuit bi's el
porter, essent imparables els gols que
marcaren. En canvi la defensa va estar
molt malamenn
Vallana arbitrá regular ; es Ilecan•:'.

madrileny.
xic vers
Els equips fosen:
Antonio; Corral.
Athletic Madrid:

puix

partit

Campionat

entre

de Lliga segona
el titular i l'Athietic de

Madrid.

El resultat fou favorable als locals
quatre gols a un.
Eis madrilenys varen tenir ain difícil
enemic en el mal estat del terreny,

b4.0.44444~444.".4.4...4

Teatre Catalh Romea

per

completament enfangat,
meta

que

no

oompanyia

per

Dirneeres,

descabdellar cap jugada. Mal

grat d'aixó, jugaren amb gran entu
siasme i aconseguiren mantenir la lici
ta igualada durara qnasi tot el partit.
L Oviedo donava ahir la seva pri
mera exhibició arnb els seus
nous ele
ments, la majoria del conjunt extrets
deis més diversos equips. A recado ashada hi formaren ahir per primera
vegada els jugadors Gayd. procedent

en

as
es

ciando'. Diversos espectadors saltaren
al cap de joc. Se suspengué el partit
alguns moments i hi llagué un gran
aldarull. Restablerta la calma segueix
la Iluita, i els espectadors enoratgen

l'equip

de

divisió,

no

defensa del Deportiu inc_orreg-ué
falta dins de l'area que l'arbitre no
senyala, i aixó origina un gran

Arater ; Santos, Ordófiez, Arteaga ;
Marín, Losada, Cuesta. Buiria i Costa.
Oviedo: Oscar; Caliche, Gayo; Es
leve, Avilesu, Sion; Inciarte, Langara,
Alamo, Polon i Tarnargo.

—

no

un

l'equip local.

El conjunt ovetenc es mostrá molt
comnenetrat, i tots els seus elements
han demostrat la seva vaina ; pesó el
que més es destacá fou Langara.

L'ATHLETIC DE MADRID
ES VENÇUT PER L'OVIEDO
Oviedo, 8.
Al camp del Reial
Oviedo, ahir a la tarda se celebra el

solament no fou de pressió do
nostiarra, sinó que estigué foro igua
lat, i en imite momean& la iniciativa
fou dels forasters.
També en aquesta part els alavesos
s'avançaren en el marcador. Als cinc
minuts Lecue féu un precís centre, que
Olivares al:n.011d, per desempatar.
Seguí a aixó mis moments de domi
ni alavés, i en una reacció donostiarra
que

favor de

un

Cholín, que de prop baté Beristain.
De la pressiO deis realistes en aquest
temps en dóna idea que l'asilaren tres
córners, mentre que els seus contra
ria no feien mes que un saque d'angul.
l'encontre

olieineN

a

s; Mamo, de l'Espanyol, i lzpiarte,
(t'un club de Biscaia.
El conjunt es mostra cohexionat
dona un bou profit. Es destaca Lan
gara, amb la millar adquisició.
interessant,
molt
L'encontre
tau
puix que tots dos equipa lluitaren amb
gran afany i fosca encert. La primera
part acaba ara el resultat d'un a cap

a

En el segon temps

per

*Leer

empat arriba als vint
qué Cholín des de mig cmp
potent tret que traspassa la

El gol de

C.

en

Teléfon núm. 10266

Corte Catalanes, 596

zar.

moments

ARREU

DEMANEU

unicament ha donat emoció el duel
entre els davanters locals i el por

Sol

ola

VILA-DAVI

10.

a

les

ESTRENA
grandiós espsetacies
ale colon:

10'15 ntt:
en

4 (tete

XANG~1141
Es
les

despatia a comptadurta per a
sts palmeres
representaeions.

Toles

les

odne,l

slla

dCultural

local.

tardes:

VEINA

DEL

TEFaRAT 44.

)44$.4.94+4444.444+41~4~

Indristries de Pelleteria

Taphioles

L'arbltratge del catalá Villal
La, defectuós. Perjudicâ tots dos
equips, 1 la falta més remarca
ble fou el deixar sense asee
nyalar un penalty en !'área lru
nenes.
NOTI SPORT.

Xampany d'ab
ta qualitat

ta, ja que aquell és

ligéncies perqué les aspiracions deis
socis del Club de Mar esdevinguin una

victória,

la

BLA DE CATALUNYA per tal
d'homenatjar com es'raereix el digne
esportiu Blanco Alberich, heroi de la

mitjançant
han signat unes peticions
les quals es demana a la Junta Direc
tiva que la nova i excellent embarca
ció recentment mercada porti el nom
del Prof. Blanco Alberich 1, a més,
que se'l nomeni soci de mera.
Es de creure que la Junta Directiva
del Club de Mar sabrá fez--se solida
ria duna petició tan justa coro encer
sacia i portara a cap les necessáries di

auropea. En aquests momento
Soligó té una fallada que aprofita
magníficament Cisco per fusellar el
gol de l'empat, que és acollit arnb
sa

el

civis
Mar donaria una forta lliçó de
clubs
resta
de
la
a
me i esportivitat
nautics de la nostra ciutat, més tenint
modest de
se en compte que és el més
tots ells i l'únic que no practica l'es
port amb el qual es va valer l'heroi de
l'Atlantic per a realitzar la seva ges

El Club de Mar, honorant la seva
vida esportiva, ha fet seu el crit que
repetidament ve llançant LA RAM

travessia de l'Atlántie.
A. tal objecte ens asabentem que un
gros nombre de siacis del Club de Mar

Falten cinc minuts per acabar el
partit, i fins els defenses del Ra
cing es troben a la zona de defen

aconsegueix

PROJECTE D'HOMENATGE AL PROFES
DEL
SOR BLANCO ALBERICH PELS SOCIS
CLUB DE MAR

i

PIrrelas, S.

Casa central: BARCELONA
L'erran, 219 i Rauriell, S i 10

(IillhllIlIIIlli

—

Pu

a

les festes de Nadal 1 Reja,
present és un vestit de
La Thrtil Catalana

el millor

Caves a
Sant Sadurni
diAnoia

MADRID

PARIS

6, Avinguda
C. Penalver, 6

68, Boulevard

411111¦•¦¦~1

A SANT *MUSTIA

La Real Sociedad i el
Deportivo Alavés empaten a dos gola

....¦•¦¦•¦¦¦•••¦¦••

Sant Sebastiá, 6.
Al camp d'Ato
cha amb molt mal temps se celebré
ahir a la tarda el partit de primera
divisió Real Sociedad-Deportivo Ala
vés, que acaba amb l'empat a dos gols.
A les ordres del madrileny Melcon
formaren els equips de la següent for

Sebastopol, 68
411.0414:11l'Cc.

el§.-cor's

—

Delegació i dípósl;

Princesa.:

2O

ma:

Real Sociedad: Izaguirre, Ilundain,
David, Amaneo, Marcaleta, Arana,
Garmendia, C. Bienzobas; Chiolín,
P. Bienzobas i Ecenarro.
Deportivo Alavés: Beristain, Ciria
co, Quinoces, Albéniz, Fede, Urquidi,
Arsenio, Heredia, (Yia.e.s, Játiregui i

Teléton 11953

BARCELONA

Lecue.

i3ESTAURANT

I

VENDA
.¦

^

DE p EIX, OSTRES I MARISCOS

BON

TEMPQ

I

FABRIQUES A BADALONA
Crarrer Con I 110jo
'aúnas. 3S al
,

......

46

........

Renards
des de
50 ptes. AbrIcs imitad() Visson
Abrics imitació Castor125
Visson legítim
,,Petit Gris legltim
1500
Catifes pell, 60x140
Catifos imitació tigre, 70X140 des de 25 pies.
...

...

...

...

...

"

des de

'

225 ptes.
5000
16
"

...

„

"

"

...
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NOTA: Els nostres preus són incompetibles
ORAN PRENH A L'EXPOSICIO 1929

LA MES ALTA RECOMPENSA
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7, QUINTANA, 7.
,(entre els

carrera

---

TELEFON 1 6 1 0

211 ORQUESTRINA OATTZ-HARA

de Ferran i Boqueria)

1 j. Reynés

-

Tapineria.

3& Lar,

1

