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Esport polític, no
Esport 1 política, sí
Ja
tant

La

no

parla
futbol!

es

de

!‚as

setmana

Jada s'ha

parlat

tnés d'altres co
ses!! Alza és el
que ens deia ahir,
a la Redacció, el

company encarre
gat de recollir ele

"potins"
penyes

de

les

als dies es formen al
redós del popular i barceloní guiase de
Canaletes.
Val a dir que a nosaltres no en: ha
"aorPrés poc ni gens aquesta afirma
'ció. No hent estat traed deis que han

'eregut

que

Validó

que

perdre
a

tots

a

altres

la

l'esport faria
gent ?'ofició

a

ncstra
més seriases

cosas

i

trans

eendentals. A judici nostre, són afi
,eions perfectament compatibles, j fins
Wosarien; a dir complementarias.
Aquella por manifestada per alguns,
que els collegis electorals es buidarien
per emplenar els estadis, no l'hem
compartida mai. Ha estat per nos
altres .una por sense cap mena do fa
nal:tetas
únicament explicable !'el

,desconeixement

més absolut de la

de pensar, de sentir i de
del' nostres esportius.
nera

*

*

ma

valer

•

Merare !ha representat el primer
acte—acte inacabable i atteicior—de la
Dictadura, els esportius, amb llur ofi
ció, s'han estalviat d'ensopir-se
tivament 'amb aquellas notes oficiases

De sempre, les barberies han es
principals anivelladores de
les diferáncies socials. A cal barber
hi va des del ciutadá que té un "de"
molts diners, fins a aquell altre
que no té cap "de" ni cap dinen si
ne que només té deutes, passant per
tots els diferents graons de l'escala
social.
tat les

I

en

cionat l'esPort—diran alguns—les nos
ares joventuts haurien estat »tés ama
tenis als problemas essencials de Ca

talunya

Llibertat, i
tetó de la tragédia dicta
torial hauria caigut abatas d'acabar-se
el primar acte.
No

i

la

ha creieu. Aleshores els

lis

de cal barber

converses

ficar-s'hi I abd
veiem com discuteixen un senyor
que té un roadster que.l'espera iota
la porta, amb el noi gran de l'adro
guer de la cantonada, i amb l'apre
nentet més insignificant que de tan
té dret

confianea

poca

a

que E

Çorts, va véncer
l'Arenas. rnentre a Bilbao, l'Athletic
va batre l'Europa
El

El partit Athletic de Madrid-Espanyol, fou

bona L3 extraordinaria. Amb la tar
da que feia ahir, anar a Les Corts

suspés pel mal temps.—Irun í Madrid,

molts, després d'haver

Qua
Abans,

discuteix

es

empatar.—La Real Sociedad, va perdre da
vant el Racing de Santander

se

en

Molt bé, sobretot dit des d'una redac
kió d'un diari, a l'Ateneu o bé cama
dament assegut en un hotel de Madrid.
Altrament, als esportius no els po
nen estranyar
gaire aquests consells.
Nosaltres els hem donat montes vega
des als j'alijas deis nostres camps de

1140,

-'

'MI 9, 91

Altir al'Pare de Barcelona va tenir
lloc un vermut d'homenatge a Sbert,
si catara de Mallorca, el nostre yermé;
1de la jifa de les maravelles. A Sbert
únicament? No. A Sbert i als estu
diants tots que, consejeras de llurs
deures, van tenir una admirable i ad
tnirat gest de rebajó al dictador, i
aixi tots plcgats ens donaren una
de civisme.
Mentre prenient el vermut pensa

Sbert, tant com eh s títols uni
versitaris que pugui conquerin amb els
seus
estudis, estara orgullós d'aquell
que li fou concedit en distretes notes
oficiosas !‚el dictador. Aleshores Sbert
va tenir la sort d'ésser difantat, i avui
vem

que

tots l'estimem

com

a

home honorable

i el coneixent

com

a

estudiara excel

lent.
En aqucst acta popular en homenat
ge merescut cl catala de Mallorca que
va renunciar a la prapia llibertat per
-

-defensar la deis altres, hi várem veure
s'gnificats elements esportius. Ho tau
tatem amb veritable satisfacció.

Bé--preguntaran

ntaliciosament els
incansables bescantadors de l'esport—:
aquests elements esportius !ti !nutrieu
assistit si a la mateixa hora s'Itagués
jugat un partit de futbolt Si, diem
itosaltres anib convenciment. Avui les
figures de Satnitier i de Zamora
snob interessants esportivpment par
lant—han quedat un bon xic desdibui
xades. Combó i Berenguer tenen avui
biés relleu, adhue Per. als esportius:

—

AQEk s„LjNyo_l1

GARRIGA

i tenir

1 per

eón

excessos,

Murar
que

coses

tenen

l'estoicisme deis juga

Admirable

puix

que

fins

régimen", s'hi parlava nemés que
de política. I l'oficial boa espavilat,
mentre refilava el bigotet d'un client,
Ii parlava deis conservadors, deis ra
dicals, deis libarais i deis comunis

cert

a

\\

relatiu,
és un estoicisme forçat,
punt—, pera més admira

dors—estoicisrne

mica

una

11

a

ble, encara, restoicisme dels espec
tadors.

Si

les

totes

en

causes

hom

heroi, estad:cm salvats.
Baraelona—el nou (7) equip

sentís

se

El

tan

1

IJ4DIRECC1Q DE.

RAMBLA.'

LA

•

tas, i es decantava a favor d'uns o
altres, segons fossin els gustos del

del Barcelona—va guanyar ahir dos

punts més. I

coro

client.

Bilbao també

va

Pera ella del régim antic se'n va
anar a l'aigua i com que amb el can
vi va resultar tan perillós tocar un
tema polític com "Els segadors" o
"La marsellesa" o un cable d'alta
tensió, la gent va començar a par
lar d'esport i més esport, els depen
dents van canviar el lerrouxisme i
rautonomisme pel barcelonisme o

l'eurepeiSme,

i cada dos per

barbilla

convertien

es

en

tres

que

parlar
d'esport, que avui,
no

d'altra
tot

i

lans.
EL PARTIT ra", RCELONA

cosa

ARENES

-

••••***,*(,-,,

•

repetim-ho, la situa.
segueix igual. Ben debatut, perd,

De moment,

•

El gol de cap de l'Arocha, que valgué al Barcelona el primer gol

estar

restablerta la llibertat de discussió,
encara se'n parla i es comenten els
principals esdevenirnents de la set
mana amb un calor i un entusiasme

sonolitat. Entenent-ho aixi, hent dcci
dit que el company Josep M. Macip
s'encarregui de la direcció
metiere que el company I.1uís elymamí
seguira en la direcció esportiva, com
fine ara ha féu a La Nau deis Es
porta.

Ja veurein, sinó, quan passin
per aquell camp, els resultats que hl
aconseguiran els altres equipe cata.

Han passat set anys i durant
aquest temps la gent s'ha acostu
a

els

entre

mal.

les

tabla; pafareigs esportius.

rant

guanyar, la situa

La nova orientació que hem volgut
donar al nostre setmartari exigeis is
la direcció un desdoblament de per

no ens ha vingut de non. Es més, el
resultat el conceptuem del tot nor

yeti

uns

que l'Athietic de

capdavanters d'aquest
campionat segueix tal coro estava la
setrnana passada. La desfeta de l'Eu
ropa a Bilbao—parlern-na, ja que
parlero de la victória de l'Athletic
ció

ció

l'Athletic de Bilbao

envejar molts

que ben segur deuen

polítics d'escaleta
cursos

per als

seus

dis-

l'hora deis mítings.

a

Aquesta
rem

secci6 que avui

objecte recollir

té per

esportiu més irtteressant

inaugudiáleg

el

de la

I de la

mana.

tindrá

en

transcripció

seva

i

fidel

comença

cris

a

va

fer

una

mica de

por...

cura

L'OFICIAL DE TORN

set-

refermant-se

L. A. B.

UN HOMENA-I-GEaMZRESCUT
El personal de servei als camps de
futbol altres terrenys esPortius or
ganitzen un cipos a homenatge de llur
cap, En Josep Arévalo, com a proua
de simPatia que s'ha guanyat aquest
durara els molts altas que ve dedicant

dits febles, podríem dir-ne inconsis
tents, se li caragolaven i se li es
carbotaven al mes lleu contacte. I
com
si aiscó no fos prou, el pobre
home tenia la desgracia de gratar-se

parent i els creixien els

d'aquestes ungles
inconsistents, de vegades era la del
dit majá, de vegad-es la del dit pe

eixugar-se

la calba amb

PER JOSEP MAR4 DE SAGA!~
Li dejen Kady, no se sap per qué;
seu
nom de
debó era Cristina.
Edat: 49 anys. Pes: 103 quilos. Co
lor del cabell: ambre cremat; unes
gaitas que imitaven perfectament
i una piga avalorada per
un róssec pilós en forma de cua de
guineu, o per precisar més, en l'ac
titud d'aquellas estrelles de Fauna
que s'acostumen a posar en els pes
sebres, al cosfat ?'un angelet de
fang i d'una tira de papar en la
nual són escritas les paraules "Glo
ria in xxcelsis Deo et in terna pax
hominibus bonw voluntatis".
el

Kady

era

propietária d'una bona-,

boneria. Darrera el tallen es pas
saya les horas martes sense din ni
una
paraula. Llegia llibres usats,
i s'anava espolsant la cendra que li

queia de la cigarreta sobre un jersey
pornográfic, de color d'anca de cria
tura tot pie de taguas de rom.
El que cobrava, i rebia els clients,

Amb

totes

les entradas i sortIdes

vaig fer

a restabliment de Kady,
aquesta senyora mai no volgué di
rigir-me la paraula. El lloc de les

que

•

nostres

converses

sempre

ésser

va

al "café de la Corona", cap allá a
les tres, quarts de quatre de la ma
tinada.
Al "café de la Corona" hi anaven
tots els comunistas i algun esto

Teologia; passada

diant de

mitja

la

nit, molts
ven

uns

.gairebé

deis concurrents demana
grans talls de carn de bou
crua,

acompanyats d'una
cervesa imitant quitra, i aleshores el
café tenia una olor irrespirable, com
pletament bárbara i medieval.

Kacly s'asseia

seien sempre quatre
ganarais revolucionaris: Pasxix, Ra
ditx, Iristx i Golwitx.

aquella época jo anava molt
botiga de Kady per acampa
nyar-hi una senyoreta desgraciada
que tenia un gos primer premi de
En
la

concurs de gossos, i el tal gos no
es distraía .de l'amor amb rnitja

rnés

Iliura de bombons especials que
Kady venia amb' rebaixa de preu.
'

musiqueta

ha

Aixó

tant.
en

es

treure de' la
de dona' de co

lor de cognac í la

va fer
servir per
els bigotis.
Tots estavem contents i en plena

el rnarit

macabra
convertí

deis minuts. només
tenia els ulls concantrats i les

Kady
galtes injectades. Solarnent jo i el
meu
company podiem endevinar al
guna de les coses horribles que
saven pel cerval! de
Kady.

Quan

els

nems

vinguts

donaren

més detalls i precisaren arnb
lisme agut les

de

escenas

pas

un

en

ella

es

era,

no

mera

nomas

dos sablem que Kady era boja. Erem
els únics que Kady admetia a la
seva taula, i várem poder compro
vae que
la bogeria d'aquesta dama
Ii venia del primer matrimoni. Hi ha
en la' hist6ria de les malalties men

vem,

tals.

coses

eXemple

especialíssirnes,

com

per

el cas de Kady. El seu pri
mer marit, un "rond de m'ir" coro
it'hi ha molts, tenia les upgles deis

una certa re
pare Rafael, molt
meya i que m'havia pre

tal

un

Comunió.
feia tres horas que camina
i nornés vient traient el cap

la finestreta una mica d'asfalt
mullat i una mica de branques des
pentinades, el bon frare caputxí de
cidí descansar, i aleshores vaig ven
amb horror que abaixava les cor
tinetes deis vidres i començava a
re

despreildre's
Perruca,
després

*

*

venir

van

revolució, i
professionals

la

Algú.

una

colla d'assas
les ai

remenaven

del con

van

tornar

ai

seu

es

normal, i cm digné a l'orella,
amb un somriure picant i carregat

d'orgull:

en

el

seu

lloc,

i

un

pata

ment de dents sobtat Ii va fer tran
car a la boca la copeta de "pipar

mint" i Ii
un

va

líquíd

damunt de l'es
verd i llepissós que

caure

semblava una maragda fose.
El trlornf de la revoltició no ha
via disminuit ele encárrecs de caro
de bou ni de carvesa enquitranada;
ele estudiants de teOlogia discutien
amb febre, el ros seis t'ornava trans

!

cal insis

LA RAMBLA, que coneix la tasca
que ?'Arévalo ha portat a cap, ce com..

plau

fer- pública la seva adhesió a
en projecte i recorda als
que vulguin adherir-s'hi que poden
fer-ho adreeant-se a la Comissió or
ganitzadora de l'homenatge a Josep
Arévalo, Vía Laietana, 40, entresolr
a

l'honrcnatge

com

de

de la barba i
fan els grans

la

representació,

de

la

CINC I CINC, DEU

D'enea

que la Directiva del Barce
decidir renovar l'equp, que.
En Piera i l'Arocha es fuguen cada
diumenge cinc duros. En Picea a fa
lona

va

l'eauip cantrari del Barca, i,
a favor de l'equip
blau-gra-1
no.
Fa dos diunzenges que l'Arocha
s'embutxaca els ci:rc duros. En Piara,
de

vor

l'Arocha

per tal de fer la pau, din que vol do
blar la posta cada diumengc. I és ntés,
assegura que el que primer es cansa
ra de

jugar,sera l'Arocha.

actors

i que

manera

meu

arhic

que

i

jo,

l'acompanyéssim
coro

teniem

el
per

costurn.

L'endemá vaig decidir d'abandonar
la ciutat, paró les comunicacions es
taven. talladas, i vaig fugir amb el

del.

ande, disfressat amb
la roba que servia a un actor cona
gut nostre per a representar un per
sonatge d'Andreiew.
No hi ha necessitat que conti les
cotxe

Sense
i

immutar-se, es va treure
la roba venerable vaig

sota

quilos
K.ady, auténtics, continguts per

meta

peripacies del viatge en auto; des
prés d'uns quants centenars de qui
lómetres vaig poder arribar a una
estació de tren intacta, a un sand
wich intacta, a un caçé amb Ilet in
tacta, i a una venedora de parió

de

combinació de dolor de costella
la brasa, i per cinquarita-quatre

una
a

trucs

d'ortopédia

sensacional.

va
passar de li
mas, i quan jo intentava Ilançar-me
pel Jorat de la finestreta, Kady cm
va estirar el braç, i treient-se un es

El

meu

estupor

tilet de dios la faixa de goma,
va

d:r ant'o

tota

cm

la sang hacia:

—Calleu, i no em comprometen.
Vós us penseu que sóc Kady, i aneu

cornpletament equivocat. Sóc l'em
peratriu Helena...
Jo sabia que Kady era boja, i mal
grat de la meva sorpresa vaig pro
curar

guir-li

posar calma als nervis i se
els trencacolls de la bogeria.

(Segucix

a

la pag. n)

LES NENES DE SARRIA

.

Que són bufones
molt temps que,
Izo sabcm, pera el que no sabían' és
la seva foro d'inventiva.
El camp de ?'Ebro S. C. era d'un
extraordinari perill per a les senyore
tes que practiquen el basket a l'esmen
tat clu. No tenien manera d'equi
par-se senfe que un grup de curiosos
els

fessin

non.

Quan ja

eslavos

a

punt de renunciar al seu esport Pre
dilecta sels ka acuda de pintar un cap
de calavera amb els dos ossets a la
porta, amb el col:cola retara "Peli
gro de muerte".
No cal dir que ara els "corridos"
de l'Ebro .7. C. fugan com tos esPe
ritats del vestidor _de les nenes del
basket.•

i I

ene

constatar que hi havia els 503

cap

tremolava

no

perfeetament.

tat

gainer.

que

l'ernperadriu

verles

Helena havia rebut l'ultratge perso
sonal d'un gorilla disfressat de fo

eleia

i

darrera el 01 artificial sortien unes
gaitas i una boca que jo coneixia

—No els creieu de res.
La situació es va fer desagrada
ble. Aquella nit Kady no volgué de

cot

a

(Juan

només de tant en tant, cada trenta
trenta-cinc días Kady es tornava

carregat de palla. Es contaven men
ttdes pintoresques i excitants. Kady
concurrents,

tranqUillitzar-tne; tenia

amic de casa
parat excellentment per fer la Pri

paró. teatral;

públic,

faria el viatge sol, abans
la máquina va pujar al

per

La malaltia

al

tir-hi.

Va saludar amb el cap i va seure
davant meta. Aquell sant borne ves
tít de xocolata desfeta va acabar de
tirada

ja no hi va
parqué K.arly era

ministres i l'arquebisbe ha
vien sortit de la ciutat prempsats COril
bacallans seas dintre d'un cal-n:6

els

que

lianeat

meo

.

com

un

La premsa diária s'ha fet ressá del
manifest que ele organitzadors han

departament un venerable frare
caputxí, carregat d'un sac anacrónic.

les vio

morir

va

en

d'arrancar

lacions del palau imperial, Kady
s•ona tranqu.1.1-ent ama mica. Les

desconcer,

El,

tots

cert

rea

en la o,ual es barre_
la por i el fástig. Quan

ternps,

a

rares.

De

magatzem vulgaríssim,
i constatant que cap pega cm venia
a la mida; 'a badana del barret em
feia un séc yermellós al front, i el
sota aixella de l'americana
cm
ti
vaya escandalosament.
Un cop era installat al vagó, van
pasear uns minuts, i quan ja estava
prar

alcoholització

obtessió,

una

javen l'odi,

sins

Kady

a

camisa

una

va'

parqué el rnarit per
dés el vici, paró tot va ésscr inútil;
es despertavae i s'adorrnia amb aquea

tat

horas d'excursió per la dentadura
tronada del general es convertía en
una cosa tabla i esférica.

no havia estat violada, al
menys aquells dies.
En l'andana de *** vaig esperar
alguna estona repassant el vcstit
i el barret que m'acabava de com

totes les dones

Una nit els comunistas

de dues

nornés al cap de mitja hora de la fa
céca picava lleugerament l'ullet.

s'es

que

al "café de la Corona" amb els bi
gotis pintats de sang. Havia escla

engegava una bala al nas de Kady,
que consistia en la mica de che

rabia les expans:ons del ge
neral amb una gravetat de marbre;

grill

curés les potes damunt la closca d'un
difunt.
Kady va plorar 1 va suplicar com

*

Tots quatre duien botes de mun
tar, i uns bigotis de pél de bison i
en forma de
banyes de bison. Ra
ditx era el més propens a les con
vulsions erótiques, i de tant en tant

després

un

butxaca

es

deses.

botiga

goom, la qual

mateix afecte que

Un comunista

d'un pálid verdós, se li marcava una
i entre la seva con
vena del coll,
i insignificant In
versa esqueixada
barrejava un corrosiu diluit de gran

un negra que s'havia passat deu
anys a la presó i havia acabat ena
morant-se de Kady.

wing

so
sen

dics que

de la

o

era

A la

de

mena

incongruent

'poc rej
comanables. Kady escoltava la mú
sica marital amb positiu horror; el
so de
l'ungla i de la calba faja el

boja.

a

una

una

sació medullar de les més

i abandonava tot el greix magnlEc
deis seus braços damunt la frescor
del marbre de la taula.

taula

tétric,

rollet

ésser

una

prOduia

tit. Aikó

part,

en

una

péls

barba.

aquesta activitat.'

a

se

•

Valéncia, a u'astelló, a
'Sabadell, a Mataró, fins a tecla... Bé,
bé; i a Barcelona, quét A Bar
'eelona cal tenir mesura, prucléncia,
Iseny i paciéneia. ,Tot aixa en: sembla

altres

a

per

1'Ex

a

escridassar

a

aplaudir

per

LA RAMBLA, la pubilla de La
Nao dels Esports, surt avui per Pri
mera vegada.
Cal, dones, saludar a
tots, als companys de Premsa i al pu:bija.
La /Ostra salutació és una saiuta
ció general. No és una salutació limi
tada com
Saludent amb un
maximum de cordialitat els nostres
amics, els indiferents i fías els nostrcs
enemics, si és que n'arribem a tenir
que ene sembla que sí.

pasta d'herois.

"antiguo

dl

els temps

encara,

SUBTUD.

dret la

només poden fer-les els que

nos

a

humor,
fárbitre,

:a barberia?

a

anat

posici6—, aguantar a peu
pluja, el vent i la calamarsa

remullar la cara d'algun
client que és de poc ccanpromis.

prohoms i capdavanters polítics
s'haurien afanyat a recomanar-nos
itteesura, prudencia, aeny j paciincia,
rases aquestes de les quals els catalans
g'hem anat sobrats tota la vida.
14 Sevilla,

van

només

tenen
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Els aficionats al futbol se:1 d'una

ares

• •

Les

a

Ii deixen

mat

Sense la distracció que ha propor

les

tothom

Barcelona,
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ELS CAMPIONATS DE LLIGUES
A MADRID

Espanyol-Athlétic
suspe' s pel mal temps

El Dartit
Madrid,

tit que aquests realitzessin i pesi

Ahir dtvia d'haver
celebrat a l'Stadiurn Metropoliti el
partit de la primal; divisió de la
ro.

—

Higa Athletic,

d

Madrid,

i

pas
no interessava
ria del club.

a

segons sembla, hagi
Directiva, en privar la
caixa d'un bon ingrés, sempre ho dó
na l'Espanyol de Barcelona, i més ara
que l'Athletic es jugava la darrera

Encara

que,

pujudicat

carta,

surti

en

la

definitiva potser que el Club
beneficiat.

encara

Ahir, inalgrat deis anuncis i les
tetillas en les quals hom deia

ga
que

l'Athletic alinearia en la defensa l'O
lavo, ajudat pel canari González, que
debutava. i que horn parlava de la
possibilitat de l'alineació de l'interna
cional ex-racingista Valderrama, la
realitat era que el club vermell i blanc
i que anava a
no disposava d'elements
presentar ala encara campions d'Es
panya, un conjunt mediocre que irre
missiblement hauria de sucumbir davant lea bs,_>_sts_de_Zattiora per mal par

possibilitats

jugar dienarts.
La pilota és, donas, penjada, i la
situació de l'Athletic está pendent
del partit de Santander, ciutat on
s'acullen amb molta alegria les des
Noti
fetes del _club tnadrile.nY,
Sport.

UN DIA DE DOL, ESTALVIAT,
Sortírem de casa amb el con
venciment que el partit no es
jugaria. Si no hagués estat alió
que en diuen el deure sagrat
de l'informador, confessem que
llamad-a quedat tranquil
ens
lament a casa, prenent café.
L'obligació, paró, és l'obligació,
i després d'acomiadar-nos de
la familia "que no altra cosa
aconsellava l'espetec deis trons
que feia tremolar els edificis",
ens dirigírem amb la resignació
d'un soci cap a la pisto. d'Es
panya
Un cop allf—pensavem—ens
diran que el partit ha estat sus
pés i ens en tornarem, arnb la
satisfacció del deure complert,
cap a casa. En efecte, a les gui
actas de la plaga d'Espanya hi
havia un avis. La gent el llegia
i se'n tornava wantmateix—ens
aixa s'ha suspés.
diguérern
Tinguérem,. paró, curiositat per
saber qué deja aquell avis, i la
nostra sorpresa fou gran en

--

--

--

es

per aix6 el Barcelona el va tor
nar a demanar—; l'araitre, com
déiem, desarbitrava d'una ma
nera magnífica. No n'encertava
ni una, i si afegim a aixti que
el públic de Les Corta—que és
públics—tenia un
com tots els
dia cridaner, no cal dir res mas.
Allb que el s madrilenys en
diuen "la caraba" és una cosa
insignificant al costat de la
que són tres
primera pata,
•

—

quarts d'hora—d'aquest partit.

•

—

—

"El partido que tenía que ju
garse en el Estadio, se celebra
rá a las cuatro de la tarda en
Las Corta."
Un taxi. Pel °ami anavem
pensant que el camp de Les
Corts esdevindrá famas. Es una
impermeable, a
mena de camp
bomba.
Un camp en el
prova de

qual

es

poden jugar partits

tant si plou,

si neva, aom
El bon soci del
aixab es veia prou
Barcelona
gent—n'esta
en les care.s de la
si

cau

com

pedra.
—

va

,a0k.

a

eik

'1\417'

1114t‘las.
...ah

a•

,...

•

satisfet, 1 fins orgullós.

El Racing al

seu

,1
camp

la Real Sociedad

yenc,

Santander, to.
Al camp del Sar
dinero, en molt mal estat degut al
temporal de pluja, amb poc públic i
molt vent i fred, s'enfrontaren ahir
primera
en partit corresponent a la
Racing
local
i
la
Real
So
el
divisió
ciedad de Sant Sebastiá.
El triomf fou favorable a l'equip
local, per dos gols a cap.
A les ordres del rnadrileny Navaz
formaren els equipa de la següent ma
—

—

_Pm

sabentárem pels dependents de
l'Exposició que exuden Ilurs
funcione al camp del Barcelona,
que el motau del canvi de ter

;;1097

nera:

Racing, de Santander: Joven: Pico,
Manduca Hernández, Baragario, Lar
rinoa, Santi, Loredo, Clavera, Larri
naga i Amos.
Real Sociedad: Izaguirre, Deva,
Zaldua, Orcolaga, Marc-uleta. Ayesta
ran, Mariscal, Belauste, Cholin, Bien
zobas i Yunta.
Toca a escollir al Racing, de San
tander, i el seu capita sofreix el ma
teix error que en el partit contra l'Es
panyol fent-ho en contra del vcnt. que
ahir

'

era

enorme.

Tot i alzó, des del primer momcnt
ataquen els davanters locals amb gran
entusia.sme. paró el vent els impideix
fer bones combinacions, i la valenta
collocació deis defensas donostiarras
els desbaraten nombrosos intents.
Els realistas fan millor joc en el
terreny enfangat i s'aprofiten de J'a
vantatge que els dóno el vent per a
dominar. El joc realista es destluit

pel temporal.
La Real Sociedad realitza airares
avaneades que no tenen resultat prác
tic. Després s'imposen novament els
santanderins, els quals dominen i Han

diversos córners contra els satis
contraris.
La preísió deis locals arriba a és
ser enntrint. pub els saguers realistas
continuaren actuant magráficarmat.
A lea acaballes d'aquest temps es
lesiona Cholin, que abandona el ter
reny per a tornar cinc minuts abans
sne acabi aguase ternps. Quan arriba
1 final el marcador senyala l'empat
cen

-erto

gois.

A la segona part el

Racing juga

a

favor del vent i aviat as fa sensible
aquest avantatge. Santi tira un ebir
ner que remata Baragario desde lluny
i la defensa donostiarra en un II30ment ?e compromis ha desembarassa
novament a córner. Es tira aquest set
se

A

nosaltres
ben sincerament
poca gracia.
lela
molt
ens
Un cop a Les Corts, en

rena

lk SANTANDER

conseqüancies.

El primer gol racinguista ve ah dett
mitja de Baragario que re
mata fortatnent una pilota que arriba
a la xarxa a pesar de tocar-la un de
fensa realista.
Reaccionen els donostiarras que ar
riben ara fins a Joven, i per primera
vegada en tot el partit tiren a gol. Els
atacs continuen essent deslluits i des
cohesionats pel mal estat del terreny.
L'arbitre sofreix algunas equivoca
cions. el qual es mostra quelcom des
concertat degut en part al desconcert
també deis jutges de finja.
minuts per

El Racing aconsegueix un segon
punt per mitjá de Clavera, el qual éš
anullat per "offside" imaginari, eci que
ocasiona el natural descoratjament en
les filetes racinguistes. En conseqüan
cia s'imposen novament els donostia
rras
perb sense aconseguir res, i en
canvi arriba el segon gol del Racing.
Ah
35 minuta els santanclerins

degut

haver-se'n

era
ifl tros de l'Estadi
a

Can
anat
Pistraus. Mitja teulada de la
tribuna havia anat avall, per la
força del vant, 1 fins ens asse-,
guraren que el rellotge—aquell
rellotge eléctria de la porta
Marathon—havia anat a parar
al mig del camp. Aquesta no
ticia ens

a

encomanar una

va

mi

d'optimisme. Si s'arriba a es
fondrar a tres quarts de quatre
de la tard,a, ans Iluim...
Decididament, havieni estat
sora. El d'ahir, hauria pagut
ésser un dia de dol.
ca

UN ARBITRE I UN PUBLIO
Eren les guaira menys cinc
minuts quan arribárem a Les
Corts, i el partit ja havia co
mençat. Ben mirat, quan escri
viren aquell avis de la plaea
d'Espanya haurien pogut posar:
'se celebrará, poco más o me
nos, a las auatro de la tarda",
i d'aquesta manera ningú no
hauria protestat, com va pas
sar.

hi érem, 1 fixhrem
la nostra atenció en el partit,
De seguida várem veure que la
cosa resultaria animada. L'ar
bitre—un senyor Barrena que
diu que el diumenge anterior, a
Sant Sebastiá, ho havia fet molt
malamente i que segurament
En

fi, ja

l'esquerra, i Amos re
jugada, que detingué Iza
guirre, el qual ti-a, la pilota a cbrner.
avanlaren per

mata

bots i barrals durant
tot l'encontae, s'ha celebrat el
partit Athletic de Bilbao-Europa de Barcelona, corresponent
Lliga.
a la primera divisió de la
disestat
tenues
ha
El primre
força igualat, puix que
tret
encara que requip bilbai ha de
mostrat alguna superioritát, els
catalans s'han defensat magnificamena, 1 tots dos equips han
descabdellat bona qualitat de
joc 1 han jugat netament i amb

plovent

cinguista.
Els darrers mintits foren de gran
pressió de l'equip local, el qual tirá
set c6rners contra la Real Sociedad.
En la Real Sociedad, Marculeta tin
gué una gran actuació, sobretot a la
segona part; Yurrita va estar bé, pub
es mostra molt precaucionista; la de
fensa T'atila a gran altura, sobretot el
portar. que estigué excellent.
Al Racing, el portar va tenir po
ques intervercions.
La defensa es
porta bé: el millar d'elIs Pico. Als
majos, Baragario va estar excellent
antilla a Marculeta. Deis davanters,
el s
foren Lorecío. Larrinaga,
Amos i Clavera, per aquest ordre.
L'arbitre actual, imparcial.

judicá

equips.

tots dos

EM0010 I CALAMARSA
Va resultar, en efecto, un
partat molt emocionant. No pas
bonic. Que no és banjo, ni és
huma, ni és esté,tic, ni és es-'
portiu veure jugar. un partit de
futbol .damunt d'un camp pie de
bassals d'aigua, j sota una pluja
va
passar a la segona
—com
part—de calamarsa.
'

L'equip del Barcelona, aquest
diu deis
equip que la gent
"joyas", que alguns cronistas
diubn deis "cachorros" (ens
asseguren que Saura, Martí,
Arocha, Arnau, Goiburu, Bestit
i Parara, tiran la primera co
munió un dia d aquests); re

gula, del Barcelona, repetim, va
apuntar-se la victbria, una vic
taria merescuda, i aixa era el
punt principal que es debatia..

L'equip blau-grana pot seguir,
encara, aspirant al Campionat
de Lliga. La

seva

actuació d'a

hir—declarem sincerament que
nosaltres
asos

eren

no
o

si

ens

Interessa si

no

n'eren—fou

voluntat,
premiar aquesta

una

actuació plena de

i el

públic

va

voluntat amb constants aplau
diments. Arocha, d'un cap de
cap, marca el primer gol, quan
feia cinc o sis minuta que havia
començat el partit aprofitant un
córner. Mitja hora després,
García aconsegut el segon, en
tina jugada brillant i completa
ment personal. Moments des
prés, l'Arenes, per miaja de
Menchaca, marca el seu gol.
Un gol que originá grans pro

minuta, per mitja d'Alfaro, que

una

Tirat aquest, Clavera el remata amb
el cap i aconseguí el segon gol ra

El senyor Barrena no sabia, per
que aixel
on navegava-a-i consti
ironia
re
és
cap
navegar
no
de
'aclamada amb l'estat del ter
reny de joc--i el públic... tam
poc. La gent es va convancer
tan aviat, que el senyor Barre
nos
na d'arbitrar en sap com
que
ja
saben'
grec,
el
altres
fixar-se arada res
no va volea
més, i a ulls °tuca protestava
totea les seves decisions, fossin
o no encartadas, que alguna ve
gada va encartar.
Molt lamentable. Més encara,
parqué el senyor tarrena no
fou—com molta gent arriba a
creure--'parcial. El senyor. Bar
rena fou un mal arbitre, pela)
n'hagués es
no fou parcial. Si
tat, hauria pogut aprofitar-se'n
en el rnoment que hagués
gut. Cal dir, donés, que el partit
fou una continuada série caem
pentes i copa de colza de tots
vint-i-dos jugadors, i el senyor
Barrena no va assenyalar cap
penalty. laosaltres apreciárem
ineptitud en el .senyor Barrena.
Imparcialment, pe.rat, reconei
per
xem que aquesta ineptitud

A IRUN

recollí

una

passada

de

Re

gueiro.

El Real Madrid i la
Real Unión empáten
a

Irun, 10.

dos gols
—

A l'I'stadi

Gal,

amb mal temps. se celebra ahir
el partit de Lliga Real Madrid
Real Unión.
El camp no reunía moltes
condicions a causa de la pluja
que havia caigut. A desgrat de
tot, presencia l'encontre força

Comença

el partít amb do
Real Madrid, que es
mantingué durant els 15 pri
mers minuts. Després
s'impo
saren els irundarres, els quals
marcaren el primer gol als 16
mini

del

Durant una estona seguí do
minara, el Real Unión, i S'im
posaren després, de nou, ola
madrileays, que canviaren molt
bé fins arribar prop de la meta,
paró allí fracassaren cada ve
gada per la indecisió do latas
davanters, 1 especialment de
Rubio, el qual arribava tard a
tocas les situacions.
Als 37 rninuts aconseguí 'el
Madrid empatar per majá de

Gale,

en

una

a gada personal.

Seguí dorninant el Madrid Ileu
gerament, paró continua des
aprotitant ocasions gairebé
sempre per la por que Rubio
tenia davant Alía.
Els palmeas mornents de la
,

sazona

part foren de pressió

testes del públi•dels jugadora
ha
del Barcelona, allegant que
falta
d'una
precedit
via estat
del susdit Menchaca. I ami) dos
primera part.
a un acaba la
A la segona part, la lluita fou
més aferrissada. No tingdérem,
pera, ocasió de presenciar cap
jugada que, admetés copara
ció amb algunas que durant la
primera part havtern admitat.
Aixa vol dir que nugmentá la
duraba, augmenta l'emoció, pa
ró baixá sensiblernent l'estéti
ca.
Va acabar d'ajudar-hi un

imponent temporal

d'aigua

aran

que

ELS

equipa

i

els

EQUIPS
araenglerat-se

BARCELONA.—Uriach,

Zaba
Arocha, Aman,

lo, Saura,
Diego, Goiburu, García, Bestit

primer 'temps temps

ha

Al cap de poc acaba l'encontre.
L'arbitratge de Melcon ha estat bo
la primera part, sense dificultats;
la segona part, perb, ha estat naassa
tolerant amb les incorreccions de l'e
a

gorri.

van

Martí,

xarxa;

acabat amb el resultat d'un a
Cap a favor deis bilbains, i mar
cat al cap de dos minuts d'ha
1 PO
ver comeneat l'encontre,
una
juga'cla personal d'Irara

tadors. Cap a l'acabament del
partit, Bestit va refermar la
victória, amb un non gol, apro
fitant una paseada endarrerida
de Petera.
Quan l'arbitre 'assenyala el
final, el camp semblava una
gola de llop,
Els
aixf

Aguirrezabala el remata a la
perb degut a haver-se avan
çat un jugador atlatic en executar el
cástig, l'arbitre anuHa el gol, i el pe
nalty és novanient executat. aqueata
vegada, Chirla llanea la bala enlaire.
teix

noblesa.

El

jugadora
aguantaren impertérrits, i més
impertérrita encara els espec
calamarsa,

.

a

i

Parara.

Zarraonaindia,
ARENES.
Llantada, Arriata, Lana, Urres
ti, Cilaurre, Saro, Rivero, Bil
bao, Menchaca 1 Juanito.
Actuació individual remarca
ble, no n'hi llagué cap. Els vint

a

En el segon temps, el domini
deis biscains ha estat rnés gran,
i l'Europa ha descabdellat un
jac brut, que l'arbitre ha to
lerat per falta d'energia, es
vaint-se una mica el bon afecte
causat per l'equip catalá en el

primer temps.
Als 19 minuts,

quip catan..
Cal remarcar, sobretot, l'admirable
actuació de la línia atlética.
Els equips s'alinearen així:
Europa: Florenaa, Vigueres, Aleo
riza, Obiols, Loyola, Gamiz, Gironas,
Bestit, Cros, Ciordia i Alcázar.
Athletic de Bilbao: Blasco, Ca
reagn, Castellanos, Carizurieta, Mu

passada

una

de Chirri ha estat remuntada
per Gorostiza d'un xut impo
nent que ha batut per segona

vegada

I

gols. a cap

I als 35 minuts, i quan més
gran era el domíni de l'Atbletic,
sala .format. una melle davant
la meta catalana i la pilota hi
ha entrat per tercera vegada,
sense que poguem precisar, quin
jugador fou l'autor del gol, car,
com déiem, l'aldaaull que s'ay
mt fou fantastic.
Quan faltaven cinc minuts per aca
bar, l'Athletic ha estat a punt de mar
incore
car un altre punt. L'Europa ha
que
Aguirrezabala
en
penalty,
regia
ha estat encarregat d'executar; Flo
renea el rebutja fluixament, i el má

10.—Al camp de Sant,

--

—

tres

Mamés, amb bona entrada i un
tem•ps infernal, car ha estat

--

llegir:

ta

un

--

tindria de no descendir
categoria immediata.
a la
Amb la suspensió les coses han
canviat, i possiblement dimarts es
podran arrenglerar ja Olaso i Cues
ta, restablert, i fins seria possible
l'alineació d'aiguns deis elernents de
qué abir es parlava i que només
que així fos,
tren purament desitjos
perqua ni González havia arribat a
Madrid, ni Olaso estava en condi
cions de jugar, ni es disposava de
Monones, ni estava ultimat l'afer
Valderrama, i fins l'arrenglerament
del petit Cuesta era problemátic, ja
que estava completament lesionat.
L'Espanyol havia desplacat a Ma
drid el següent equip: Aznar, Sa
rasqueta, Saprissa, Trabal, Soler,
Espino, Vantolrá, Gallard, Alamo,
Broto i Bosch. Suplent, Tonijoan.
L'arbitre hauria estat Escartín.
Sembla que si el temps ho permet

la tresore

a

de Bilbao venç

l'Europa per

Un
De Montjuic a Les Corts.
Un tros d'Estadi a Can Pistraus.
no sabem
partit molt emocionant i una nova vict6ria de l'equip que
Un
Un arbitre recominable.
en diuen deis "cachorros".
per quI
públic d'una bona fe extraordinaria i amb unes ganes de cridar més
Aigua, fred, fang, vent, llamps i trons i cala
extraordináries encara.
marsa.
D'aixo en diuen fer esport

de deixar escapar el Raaing untan
den, i el que es quedés allunyat, a
la cua, l'Athletic d'ací, que ja poques

qua el terreny estava impossible per
a poder jugar, i de l'altra parqué, do
nas la gran quantitat de neu que va
caure durant tot el rnatí, hom suposá
que només hi assistirien que jugadors,
arbitres, acomodador i liniers, la qual

gols

per tres

la

ho coneixem. Una nova entraban
cada i a més a rnés en el terreny
favorable, significava la possibilitat

L'enorme temporal de neu regnant
des del dia dabans, obliga la Direc
tiva del Club cortesá a decidir la sus
pensió de l'encontre, d'una banda, per

cosa

a

del gran guardameta.
que
la desfeta significava teta
El

de Barcelona.

l'Arenas,' L'Athlétic

El Barcelona vencedor de

manca

Espanyol,

A BILBAO

.CORTS

LES

A

ri, Unamuno, Aguirrezabala i Goros

Floreença.

a

Roberto, Lafuente, Iraragor

guerza,

tiza.—Noti-Sport.

1111•¦11111111111.

Pina Catalunya, 4-Barcelona

Catalunya

Restaurant

necomana

--...............

gida clientela

públic

i al

general,

en

SOPA DELS PESCADORS

la

la

a

distin

seva

insuperable

Plat creació de la casa

—

jugadors palesaren
cobejança que técnica, més
i-dos

més
bo

que encert. Per
el partit, sense
ésser una cosa de l'altre món,
va engrescar la gent.
Direm, no obstant, que Za
balo va fer un bou partit, com
el va fea l'Uriach, amb malta
sort en alguna °casita Que deis
tres mitjos del Barcelona el
més nube fou Martí, fent uha
actuació acceptable Arochal, i
més accdptable, encara, l'Ar
nau. Que a la davantera, García
fou el més encertat, sense que
aixa vulgui dir que els altres
estiguessin malament. Que a
l'Arenes, el millor, indiscutible
mena fou l'Urresti, seguit de
la parella de defensas i el por
ter. Que la davantera no esti
gué de sort, com tampoc no
n'estigué l'equip en més duna
ocasió, que. el gel semblava se
gur.
LA DESFILADA
l'acabament
del partit la
A
gent no es va entrentenlr a fer
comentaris. Aquella rotllos deis
altres.diumenges no es van for
mar. Hom tenia pressa a des
filar. Qui més qui menys havia
voluntat

na

aquesta

causa

aguantat la pedregada,
plert aquest deure esportiu (?),
la pluja que tornava a amena
i

com

çar era feia por.
En els vestidors deis juaa
dors, només se sentla estornu
dar. Evidentment, hi havia, mo
tiu. Tal caminant cap a la por
ta de sortida, un espectador
feia qui sap els esforços per a
fer entendre a un company seu
que tot alió que havta vist, era

esport...

PRIMERA DIVISIO

Barcelona,

3.-

Arenes,

a.

Athletic de Bilbao, 3.-Eur9pa, o.
Athletic Madrid-Espanyol (suspés)
R. U d'Irun, 2.- R. Madrid, 2.
Racing-Santander, 2.-R. Sociedad, o
A POCS DIES

DEL CROSS
PENINSULAR

Classificació actual
JGEPF C
Athletic Bilbao
Barcelona
R. Unió Irún
Arenes

P

II
xx

4 4 3 28 32

12

II

4

2

IO

Espanyol

ro

4

2

R. Madrid

II

R. Sociedad

II

Europa

Ir

4 2
3 3 e 24 20
4 / 6 17 26

R. Santander

II

4

Athietic Madrid

10

2 2

o
2

o

5 32 29
4 19 16
5 27 23

7

—

33 16 17
27 16 17

6 5
8 e

ir

39
6 17 27
20

HA ESTAT FORMAT L'EQUIP
QUE REPRESENTARA
CATALUNYA

IO
10

9
9
8
6

tots dos ju
arribar al ves.tuari
tornaren a batallar-se. Calgué
la intervenció de la guardia
civil per tal de separar-los.
Continua el partit amb pres
sió madrilenya, i al cap de 27
aninuts Rubio realitza una es
capada. ,Scatí a barrar-li el pas
Alza i l valencia li féu la tra
veta i el féu, caure. El públic
protesta sorollosarnent peró
l'arbitre no en féu cas i conti
nua el joc sanse que fos cas
tigat él jugador del Madrid.
En els darrers moments aug
mentava la pressió deis foras
ters. Aleshcres es lesiona Gala,
el qual fou retirat i no torna
a sortir fins a les darreriea del
L'arbitre

gadors i

expulsa

en

,

partit.
Quan faltaven tres minuts
acabar, Rubio dona una patada
a Ariza, el qual hagué de reti
rar-se lesionat.

La setmana passada la Federació
Catalana d'Atletisme va prendre l'a
cord de formar l'equip catalá que
representará els nostres colors en
el Campionat de "Cross" Peninsu
lar, que sla de celebrar a Vigo el
dia 23 d'aguest mes. L'equip estará
integrat pels segiients corredors
Josep Reliegos i Manuel Cutié.
R. C. D. Espanyol; Isidre
es,.
Marcellí Castell i J. Mengot. de
l'A. E. Tagamanent; Ramon Beli
flitlllt i Joscp Hernández, del Fut.
bol Club Barcelona. i J. Ferrer, del
C. D. Europa.
Deixem per a la setmana entrant
nos
comentaris generas al voltant
de la manifestació de Vigo.

===.

Constipats
ola

de Nas

guareixen rapidament

Catxets Eutipa
notar ala
fa aturar
alean.% d'una hora (sense cap
perill) la molesta secreció nasal
Un

pres

catxet

en

palmeas simptomes,

De venda: CENTRE D'ESPECI
FICS PUJOL I CULLELL
Barcelona
Carrer Pelayo, 56.
-

L. AYMAMI I BAUDINA

madrilenya, els quals aconse
gueixen e) seu segon gol al cap
de deu minuta, per miaja de Ru
bio. Lazcano havia corregut la
línia primoros'ament, i Hança un
centre superior que recollí Ru
bio amb el cap, batent per se
gona vegada a Emery.
La pressió madrilenya aflui
xa una mica, i després vingué
una patita reacció de l'equip
local, durant la qual el Real
Unión aconseguí empatar a dos

gols.
L'auter del segon
fou Urtizverea

rer

gol
en

fronte
una

ju

gada personal.
Enfadat per aquest gol, Toa
reg,rossa agredí a Urtizverea, al
qual dona una puntada de peu
i una bufelacla, contestant-li en
igual forma el jugador irun

darra.

Els resultats cFahir

Durant el partit s'han tirat
contra la Real Unión quatre
córners en la primera part i un
a
la segona, 5 cap contra el
Real Madrid.
En el jec brut s'ha distingit

Torregrosa.
Ledesma ha
en no cridar-li

Ea
Unión

estat equivcoat
l'atenció.
distingiren- per la Real

Urtizberea,

Garmendia,

j

Regueiro
el

Quesada, Prast, Esparza, Pena,
Lazcano, Lope Pena, Rubio,
Gala i Olaso.
Real Unión:

sim article de Jame
Aiguader: unes parau

les de sinceritat

i

Real Ma
drid Quesada, Nebot, Prast i
Esparza, paró el millor de tots
fou Gala.
Deixant a pan t la poca enea
gia, l'arbitratge de Ledesma no
fu dolent.
Els equips foren:
Madrid: Nebot, Torregrosa,
en

Llegiu, a la darre:
página, l'interessantís

Emery, Alaza,
Ariza, Gamborena, René, Maya,
Errandonea I, Regueiro, Urtiz
berea, Alían, i Garmendia.

rLA

PERGOLA

El Restaurant de moda
e

l'Exposicló

eoberis

a 12 Píes.

Assistiu als

nostres TES
SELECTES i podreu com
provar que el GRAN BRO
LLADOR en les seves noves
variants s
a ell
t

rixPerat

ORQUESTRINA VERDURA

I
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1.0?

Un•

de- 1930

10 de febrer

la

TIII(WEU

3

rambla

"LA

RAMBL 1"

partits d'aquest tornGig
s'havien de jugar ahip, foren
Els

pesos

a

a

sus

temps gene

causa, del mal

ral

que

Catalunya

tot

Angel Villach, Antoni Serrano i J au
me
Font (neófits); Unió Esportiva
de Sant Andreu: Pere Cardona, Joan
011er, Ignasi Pasqual i Manuel Lb.
bregat (seniors), Andreu Castellá i
Joan Corbí (juniors), Josep Pasqual
(neófit); A. E. Tagamanent: Enric
Maymó (senior), Josep Pérez
Antoni Pitach (neófits); indepen
dents: Esteve Corma, Josep Su
molla, Jaume Munt, Lluís Diana,
Jordi Besses, Ramon Peyrats, J'ose?
Capella 1 Josep Comella (neófits).
Ultra aquests inscrits, és possi'oie
inscripció els in,tabies marxa
Moya i Chart,cis quals, le
bretot aattest darrer, pcdrien donar
n-és caliu

conseqüéncia:

hora fctmalitzin

darrera

a.

la

seva

practiquen,

deis que el

tot

al

con

ari) s'hagin pogut preparar a cons
ciencia i amb suficient temps per
tal de poder resistir les tres llores
aproximades de constzrut exercici que
significa realitzar tot el recorregut.
De bon prinoipi els organitza
dors varen iniciar una inlensa i cons
tant propaganda a profit de l'exit
d'inscripció, i han aconseguit, val
a
dir-ho, el concurs (le bon nombre

Se celebrará diumenge
vinent, sobre el circuit
Mataró Barcelona
CONSIDERACIONS
D'ORGANITZACIO

3... són els gols que varen
donar anomenada a En Gallard.

zina

*

*

arribava directa de Nova
York per al servei des tres ja me
morables "encenedors".

*

L.. 2... 3... són els mesas que Ga
ilard té resperanga de cobrar.
*

Que

a

resolt l'r, 2, 3,

Que

*

*

Que

*

*

no

títol que

*

som

Que

quiosc

del

*

petita

*

Que
un

el gran Xatruc está assolint
éxit fantástic de prediccions i

que la

fama ha arribat

seva

Que
clubs

*

*

Que sembla Ii seran fetes propo
sicions per a ostentar un important
cárrec a la Junta d'aquell cercle.
*

*

suicidar-se

Que

*

al calb de

li ha estat

té

es

seu
en

quan,

en

den els

l'Europa

a

Que

*

no
donará més noticies
LA RAMBLA.

ara

*

*

*

pro-Rini.
*

*

*

Que Seman i Sastre fan goig de
deba quan s'exhibeixen en aquella
llotja d'un teatre del Parallel.
*

*

*

Que potser farien una mica més
de goig si no riguessin tan
escan
dalosament.
*

*

tres

*

Que, més

I3orrás,

que

*

el grassonet

a

*

de Ca

*

i

en

un

*

Ji amaguen

*

Que l'altre cha una amagada d'a
questes de qué que no prornou un
desordre públic.
*

senyor que

va

catire

d'un niu és un entusiasta del "Per
Canaletes diuen..."
*

*

•

Que

com a home de bons modal
dona satisfaccions a diari a
Sastre
per despistar la seva
preferencia re
cent per En
Rubio.
*

*

*

Que

el soviet de LA RAMBLA
desesperat amb els temporals

d'aquests dies.

*

*

Que les pluges han
aigualit la ben

nou

del matí

Dissabtes, vigílies de dies festius
dies festius, a les deu de la nit

de la nit

PREUS
Dies

.

2'10 ptes.

o
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦•¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦

Dissabtes i vigílies de dies festius,
NOTA: En aquests preus

va

*

re

Que

*

d'ara,
segueix indigestat.
*

la

*

del

cas

és

el "vermouth"

*

*

¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦

•I•11.

Palau Nacional
Obert cada dia, des de les deu
del matí a les quatre de la tarda

1¦•¦

QUE

*

A

MONTSERRAT III
ANIRAN MES NUVIS QUE
MAL D'ENÇA QUE EL RES
TAURANT ESTA A CARREC DE
L'AMO DE CANALETES.
*

*

¦~1,

o

Palau de l'Art Modern

¦¦•

¦111.•

fins

a

les quatre de la tarda.

¦lotal

Entrada gratuita
11.¦••••

o

Poble Espanyol

arnh

o
¦¦
¦¦
W¦
¦¦
W¦
¦¦
¦¦
W¦
¦¦
¦¦
MIMI•

¦••¦•
=MEMO

Fil

jugador

II:tiesta ha guanyat. a mes d'un por
ter. un pare capitalista.
*

*

•••¦•II

Obert cada dia, de deu a una del
matí i de tres a set de la tarda.
Entrada gratuita

aliena a l'arrendarnent del s
rcnys de l'Europa.

nous

ter

saber catalán".

no

Valen&

copiar-ne

nosaltres

com

fragments per

uns

lectors

'lastres

LIÍJ

diverteixin
/a.

es

divertir,

Varen&

C11S

tara._

del

Sestao,

a

un

EGANA GUANYA EL CAMPIO
NAT GUIPUSCOA DE CROSS

Ahir, en el
terreny d'Orio, es corregué el cam
píonat de Guipúscoa de Cross-coun.
try organitzat pel Club Deportiu
Talai-Mendi, delegat per la Federa
ció guipuscoana. Es el catorze carn
pionat regional que se celebra.
Sant Sebastiá.

La sortida

ports

de

venir-hi

es

ro.

per

on

tius i dies festius, obert fins a
dos quarts de deu de la vetlla.
Entrada ordinária: 1'05 ptes.
Els altres Palaus oberts al públic
podran ésser visitats cada dia,
de deu a una del matí i de tres
a vuit de la tarda.

El públic podrá contemplar cada
día les fantástiques illumina

Dies feiners, d'onze a una del
matí i de quatre a sis tarda.
Dies festius, de deu a una del
matí i de quatre a sis tarda.

te

'11••¦

1¦1~1.
81111¦1111

111¦¦
11•11.111111

ffl
1111.MON
1.1111¦1

Brollador Iluminós i cascades

combinacions

alternades

a

vuit del vespre.

Gran Parc d'Atraccions

en

12

S.

Cialcata, de l'Esperanla.
Coll, de la Real Sociedad.
Ruiz, de la Real Sociedad.
Acebal, de l'Esperanla.—Noti

Íi

~.4
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
W¦

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL

NAVARRO GUANYA EL CAN
PIONAT DE CRQSS COUNTRY
,Valencia, ro.
Ahir se celebrá el
campionat regional de Cross Country
amb recorregut de nou quilómetres,
compres entre El Albanal i Valencia.
Aconseguí el primer lloc Navarro,
del Valencia, que els cobrí en 37 mi
nuts i 25 segons. El segon fou Bere
ber, dt l'Huracán; el tercer Barto
meu, del Valencia, i després Ibánez,

Ramon, Jaert, Puente, Soto, Bayo

sobre
Lodo, Cros.
—Pues Cros no era un jugador?
—Sí, senor, y conso centro delantero

jugó el domingo contra
—Explique, exPlique.

feiners

4 pessetes

Dies

festius

2

"El Carnet de Cuina
de l'Excursionista"

Llegiu, a la darrera
página, l'interessantís
o
•11¦1/
01111¦••

NOTA: Els passis gratuits d'entrada al recinte són válids fins

a nou

avís.

••¦•

nosotros.

Que con 11
porrazo, sabe? Aun no veo claro.
—Pues que Arribas arbitró al dic
tado de Cros. En cuanto Cros levan
taba un brazo o una mano, pi, pi!, 19
que Cros decía.
—Eso tampoco es nuevo.
—Pero es nuevo, en cambio, esto
otro.

—El qué?

—Que

sentí más

no

saber catalán!..

acierto.
—Mire. Que
—No

de

otros

protestábamos nos
cualquier cosa. Nos dirigía

mos

al árbitro

uno

del Europa

castellano.

En esto,

intervenía,

creemos

en

para replicarnos.
—Creían?

—Claro.
talán

Es que

se

dirigía

en

ca

Arribas, y éste le contestaba
también en catalán. Total, que se en
zarzaban en un debate que debía ser
a

substancioso,

muy

y la

sientpr:

cosa

acGbaba pitando contra nosotros. Co
rno no
los entendíamos..., cómo íba
mos a
intervenir?
—Es

gracioso.
no

lo crea! No lo

era.

—Entonces la victoria...
—El partido debió terminar, cuan
do más para ellos, con un empa.e
—Les anularon algun tanto?
—No quiero hablar, Mire. Ya esta
ba terminando el partido. Costa sacó
cornee, lo rematé yo, y marqué
goal; pero Bestit, con la mano sacó
el balón, y como si tal cosa.
—y por qué no lo reclamaron?

—Más? Ahora que,
bamos

en

como

reclamá

castellano, Arribas

entendía."
Nosal tres, la z.critat,
molt... "gracioso".

ho

no

nos

trobem

MATEU-E0
No fa pas gaires dics que a un ab
'legal arbitre "amateur", a la carre
tera de Ribes
oh ironía!, Prop de la
piala de les Glóries Catalanes— van
clavar-li una pallissa que ti deixd el
—

=1==c=

Dies

'Cros,

—Nada de bromista. Arbitró
el público;

i

Alfaro. Es classificaren els In corre
dors que prengueren la sortida.
Per equips triomfá molt el Valen
cia amb 24 punts, seguint-lo l'Hura
can amb
36.

per Ignasi Domenech
Preu: 2 pessetes

RECINTE.

arbitró.

no

un

•••¦¦
w•ImiN9
¦NIIM

~MI
.1111¦
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—Pues que

—Oh,

—

¦¦¦

Cada dia, de sis

acabar. El recorregut

Sport.

cions i els jocs d'aigua.

en

a

11.¦
MIOMI

11.1•11

-ár

bitro.

doná al camp d'es

l'esmentat Club,

La classificació individual fou:
r.
Egafia, del Herrera Sport,
37 MildS

Entrada: 0'50 ptes.

egdistes.

—

aproximadarnent 9.500 metr ts.
Per equips de tres i cinc corre
dors aconseguí el triomf el Club
Esperanca.

4.
5.

sont

110

Loyola, Alcoriza,

011...111

a

C0111

"—Mire usted. Ese Arribas...
—El árbitro.
—Sí. Así le llaman algunos:

—Bromista!

3.

.0bert cada dia, de deu a una
del matí i de tres a vuit de la

veuen

Primer. Artur Perra, de l'Athletic
de Bilbao, en 25 minuts, ió segons i

_

.~1111.

o

Palau de les Missions

Que

els assabentats asseguren que
la caixa del pare Iniesta nc ha estat

distre
conver

l'Athletic,

asió Arteaga, jugador de

físic

la miséría.
comparéixer•amb el cap obert al
CoHegi d'Arbitres "amateur" .fortil
a

En

pateta que digné: "Arbitres
presento el caPita de re
quip.., tenia: el deure de socarritnar-li
el fage. compiint com a home,-,
['en; dos mimas d'aquesta arenga
quin; es presentó un individu amb cara
de Pocs amics
cridant, digné: n$1,
senor, yo fui quien le pegué y no ten
go por que negarlo".
De segur que z..ós, amable lector, no
voldreu creure que el fetge d'aquí:3
una

ven

bis: si
¦¦
k_al¦
¦¦

el

Obert cada dia, des de les deu
del matí a les nou del vespre.

Dissabtes, vigilies de dies fes
11•1•1101.

cia. senyor Josep Figuerola, l'envia.
rá a París a acompanyar l'equip
*

Inés sovint encara, coses molt
tes. Dies enrera publicava fina

—Y qué?

nia

••¦¦•
ao.¦
MIMO.

els serveis i la bona veluntat del
secretad particular de la presiden

Que l'Europa,

—

¦•11,1

me,

*

¦¦
¦IPM
¦¦
¦¦

IMYsi

*

Que el Consell directiu del F. Club
Barcelona, per a premiar l'entusias

*

Pavelló Reial

Entrada: 1'05 ptes.

1¦5•

*

*

la Infáncia

¦¦

•••¦•••

Que a l'Europa hi havia alguns
sozis que creien de bona fe que el
seu equip guz.nyaria a
San Mamés.

té cura el PoPular Rienzi. Tot so
vint !ji trabaren coses interessants
en

der fer bones marques. La classifica
ció fou la següent:

p:.,ssaren una vegada els corredors
en
el transcurs del recorregut per

*

de Santander.

*

¦¦

a

¦¦

Obert cles de les deu del matí

Sociedad fins perd

Real

Racing

partir de les 2 de la tarda, 1'05 ptes.
411

*

llores

a

a

¦•¦•

*

desesperant

manifestacions esPortives.
D'aquesta plana de Informaciones

qué els

Bilbao, ro.
S'ha celebrat el C-nt
pionat de Cross regional sobre un re
corregut de set quilómetres i mig i
amb un temps desastrós, la qual cosa
ha impossibilitat els corredors de po

«MINO

desconhort d'un altre reparten
que no va decidir-se a ésser del grup
deis visitants.

té una
Informaciones, de
a esport. Aró en un
,diari de la nostra ciutat no tindria res
de particular, pecó a Marid sí, perqué
cls diaris concedeixen pee espai a les

Mana dedicada

BISCAI EL GUA

NYA ARTUR PENA

2.

un

LTRBS

DEIS

Madrid,

de

'CROSS"

MIME'

el

*

1'05 ptes.

.

inclós l'impost de Protecció

n11111~
¦¦¦••

el més

.

¦¦

1.1¦111.

Que

Dies festius

E1E

*

Que aquesta rapidesa causa
agre-dolç a un distingit i elegant
póster de LA RAMBLA.
*

.

RIMZEI•
¦¦

les visites.
*

iera

D'ENTRADA

¦Mg'

¦¦

*

L'HU—M~ ORISME

de Madrid. Aquesta conversa se cele
brava desPrés del partit Athletic-Ett
ropa i es titula "Arteaga se lantenta

CROSS
El;

que dir-los.

briem

sa

1¦••

¦¦
¦¦
"I¦¦
¦¦

•••¦

seu

d'Esports és molt ama
els cortinatges, segons
*

temps

a

Que aquel]

nou

¦¦
¦¦

'PM/W:2e
11¦1.•

desesper
diumenge, per

el

que obre la porta del

quines siguin

Que

mosso

federatiu, senyor Guixá,
l'ou jugant
billar.

*

tirar

but en nombre considerable.
Si aquesta manifestació es descab
della amb la tnateixa regularitat i
ordre que fías ara han treballat cls
organitzadors, no cal dir que resul
tará molt Huida.
Aix6 éš el que els deslicen] d'uní
manera ben sincera..

-

Mamo

clubs esmentats.

nena

pot dir-ho En

l'ex-terrorífic,
*

tent

a

amb el

na!etes.
*

la

que vol

*

ningú,

les

a

11•11••¦•

Que h1 ha un mal pare
apallisiar el seu pobret fill.

está

Júpiter.

i del

*

mateix

un

Club Femení

Ii

*

Dies feiners,

¦¦

/.11¦11
*

Que sois pogué convencer-lo amb
un parell de butaques
del festival

Que

*

compren

*
*

per

*

és molt lógic,
compte que és soci del

che

es

II dubta entre

desesper

moia.

Que

o
.11-ad.

*

*

*

Que

"Penya Nap"
descoberta la seva tra

les

a

TANCAMENT DEL RECINTE

111115.¦
1¦¦
111¦111L

gran debi
ha regalat

fer-se frare.

o

Barcelona,

*

la

Dies festius,

les deu del matí

a

1••¦••
me¦izi

una

*

*

si

Que dimecres vinent és possible
que estigui ja de tornada.

Dies feiners,

litat per En Sánchez, li
unes castanyoles
a
fi que les prao
tiqui per a futurs esdevenirnents.
*

sents, que els

Tercer. Domínguez, del Sendejas.
Quart. González, del Sestao.
Cinqué. Fernández, del Athletic.
Sisé. Ain.lzaga, del Sestao.
Sete. Campos, del Athletic.
Per equips de tres corredors s'ha
classificat el Sestao en primer bloc,
amb deu ments, i el segon bloc l'Athle
tic amb tretze punts.

RECINTE

*

que té

importants pre.
organitzadors han re.
amb

metre de l'anterior.

¦•••11

Que Costa,

Que el

*

*

*

premiats

4-5.

MISMIN

Que l'aviador Vidal

*

DE

OBERTURA DEL

*

*

*

i felicitat.
*

DE

molts clubs

Que Sánchez, un deis caladills de
la Lliga Amateur, és un gran toca
dor de guitarra.

*

Que Zamora, ami a Stfissa. se
gueix fent el viatge amb tota pompa
*

*

a

ralet.

a

seran

La nota de la Federació és Peala
si alguns no l'han volguda en-,
tender, nosaltres, de inoment, no aa

clara;

•

El lector podrá apreciar com en
la precedent llista hi ha els mar
xadors de més prestigi, i sense in_
tentar treure
cap dels mérits que
tenen contrets els altres, creiern que
Guerau García renovará aquesta ve..
gada el títol de campió peninsular.
Per clubs, suposant que no sur
ceeixi res d'anormal, també será
el E. C. Barcelona l'entitat que ins
criurá al seu haver un nou títol.
Tots els corredors concursants

Segon. Oyarbidts,

poden justificar molts
de Girona, que amb tot 1 no
jugadors ni arbitres, posen

a

*

creu

ho

l'entrada

tildes
cercle local.

importantíssím

d'un

no

Que l'amateurisme del futbol fa

*

*

cada

la Huila.
•

*

guanyar forces pessetes
comarcals.

la fama de Zamora.
*

*

*

pagar
fer

va

a

—

exaltacions.

seves

*

pretén

En Molas

les

*

*

amb

*

Que així i tot, d'ença que
dia a la Federad& ja ningú

fóra

no

Que aquest "as" podria ésser En
Molas, el de les celles afairades.
*

d'aquesta manifestació

En els moments actuals la relació
deis que s'han inscrit és la següent:
F. C. Barcelona: Guerau García,
Josep Urrutia, Artur Mira, Artur
Medina, Pere Sirvent, Marc Farell,
Josep Ribes (tots seniors), Roma
Castelltort, Aureliá Pellin (juniors),
Manuel Ares, Josep Ferrer, Josep
Mora, Ju'ius Gener, Pau Cots (ncó
fits); Grup Excursionista La Mola:

111111111111

*

"as" fut

un

els nois

*

bracio

• •

l'Antoni Giner dóna deu con
ferencies diáries per les penyes del

en

que sortís

bolístic d'entre
de Can aletee.

La sortida será donada a Mataró
les nou en punt (lel mati, i els
concursants hauran
de presentar.-se
amb una hora d'anticipació, per a
a

•

sempre l'éxit assegu

té

*

poc temps,

a

Qui

un

Tostadero._

ja

niva.

Que d'ací
ves d'estrany

Joan.
L'organització d'aquesta prova va
eárrec del perioclic "Deportes".
El fet d'haver-se anunciat la cele

Sanxos,

lona i U. E. de Vilassar.
Avui será tancada la inscripció.

terme.

de Sant

*

tants

entre

horn

Tots els inscrits, dones, diumenge
estaran disposats i a punt
per escometre amb entusiasme aques
ta gesta, amb la seguretat de realit
zar una
actuació que correspongui a
les possibilitats i suficiéncia de
cadascú.

del

non

de

*

seva,

*

*

a

segiient:

les

Mar, 9'25; Pre
mia, 9'50; Ocata, ro'o5; Masnou, a
les to'ts; Montgat, 10'35; Badalo
na, 1030; Sant Adriá,
i Saló
de Sant Joan, t'33.
El servei de controlatge ha estat
confiat a l'Agrupado Ciclista Mont
juic, i e1 recorregut al Centre Ex
cursionista l.aietánia, F. C. Bada
Vilassar

vinent

El III Carnpionat Peninsular de
Marxa Atlética se celebrará diu
menge vinent, sobre un recorregut
de trenta quilómetres, entre Matará
i Barcelona, amb arribada al Saló

a

1-1-latí;

a

Que

*

Que per dissort
confiança en aquell

sent

senyor", és
en
algunes

d'un cercle esportiu.

*

*

*

se

portar-se

será el

Sortida de Mataró,

rat.

la levita és En Pau Bertran.

*

que

hi tindrá

xot

directiu que volia huir
*

VCU

*

el darrer

Que aquell

*

senyor; sí,

juntes

de les

no

volgut ésser enredat
desplaçament.

ha

no

en

com

rúnica

haver-li estat
ha anat a Madrid.

no
*

Que "sí,

*

*

de

causa

que

*

DETALLS
ELS PAR_

rmilómetres

trenta

pot notar-lii la presencia de nous
elements, fruit d'aqtiesta campanya
de premsa tan ben dirigida que ha
precedit la manifestació a punt de

TICIPANTS : L'HORARI PRO
BABLE : PRONOSTICS

Per Canaletes diuen...
2...

:
:

quals

de concursants, entre eis

-

s

truccions.
En el lloc d'arribada (Saló de Sant
Joan) es donaran al públic referén
des de la situació deis corredors
quan
passin pels pobles que es tro_
ben pel circuit, 'a reladó deis quals
donein més avall.
L'horari aproximat en qué els
marxadors faran el recorregut dell

tr

El III Campionat Penin
sular de marxa

cirro

rebre el "dorsal" i tota classe

FEDERACI.
No hi ha hagut ni un moment de
(M'e ni de vacillació, contráriament
al que alguns—ells sobren per qué i
liosaltres també--han afirmat. Hi hca
hagut tot el contrari. Hi ha hagut

que

més de dos mesos d'anticipació ha
permés que tots eta nostres marxa
dora en actiu i altres que, almenys
temporalment, s'havien allunyat de
la práctica d'aquest esport tan mas
che (malgrat de semblar, pels gestos

LA PRESIDENCIA DE LA

sim article de Jaume

Aiguader: unes parau
les de sinceritat...

MZZILIZZ3====amit

es

individn sc,9ueix

bo:

en

el

se»

ijec,,

?
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111
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5111,241,..

irrAi

Iro<-

Oirtie
igeres

a

es

ven

que

carnpions a
món. Res, veja;

erusampava la noticia de
quetre parte del

alió'

clec

es

diu...
*

Que

En Marcos palamosí es ferie
loci del club el dia que aquest sigui

Que el popular "Madrues" asse
gurava, que el partit d'ahir era "el
que. jugaba..." (Qué diu ara?)
Que

cls

•

dl Pelamos s'-n

veterans

durant la setmana com uns
bornee. Especiehnent En Temer, el
qua2 e:eses:raya formalment que gua
el

primer equiN
*

Que
cora

*

Bisbal.
• •

anib

Muní

En

41

de La Bisbal,

ni dorm, pensant
el Palamós.

pioníssirns.
O*

segell del club
provincials en

En

en

el

no

partit

tan

m:nyons.

per fi el Cassá ha marcat un
punt; la víctima fou L'Escala, al
qual cempre li ha tocat rebre amb

Que

No s'hi val.

Que amb la moral que sortiran
els palamcsins el dia que juguin conel Bisbal, aquests creuen vencerlos per dos o tres a un. Pobrets,
ja no els queda res a fer en qüestió de campionat; són massa joves,
tra

i tanta alegria els
perjudici.

podia ésser

un

Balançá

de Girona i En

"eseee–e:isue..."
SS,

el torneig "La Nau deis Es
porte." haurá d'anornenar-se, ara, de
"La Rambla", encara que no sepia

Que

Fi,gueres suplirá el Palamós per anar a jugar al camp de Les
Corts, perqué han conquerit el títol
de catnpions provincials; en canvi,
els palamosins els han proposat d'anar a jugar a Pont de Molins.
el

Que

Que

al sopar que ahir

van

cele-

guem si és la de "Canaletes", "Les
Flors" o altres moltes que hi ha a
Barcelona, ultra la que tenim els ma_

llorquins

havia

Palma.

Quina destroça, si
palamosins hi haguessin estat!

•

Que

quan

els

diumenge al camp del Santa
Coloma, disposats a tot, alguno ma
liciosos exclamaren: "Que són sim

pátics

els

teca.

camp:ons d'aguces any!"

Que
que

se

sonar, amb
la davantera del

havicn celebrat cap
a

mo
cam

pionat.
Que foren

molts

els

paIamosins

homenatges

honor deis

cam-

carapió és el Palamós... pesó
campió de conxorxes.
*

*

Que

la benedicció de la bandera
Club Athletic, enarborada des.
prés en la façana del xalet del camp
de "La Punta", fou la causa que el
del

que

•

a

l'únic

perdés dos magnífics punts
arreplegá de bona gana l'equip

Balears
*

diversos els

celebraran

hi ha malicioses que diuen que

cara

Que en acabar el partit Santa Co
loma-Figueres els palamosins no sa
bien comprendre com aquell equip
de criatures havia fet "pupa" a tots
els equipa provincials; i aixó que no

són

pioníssims: sardanes, balls, partits de
benefici, etc., etc.; i pensar que en-

*

tiu d'anar

els

palamosins arriba

ren

del Balears

que el Sabadell ha

no

mala gana, segurs d'ésser derrotats;
d'haver estat invitats, l'empat no

Que

fallar. Paraula!
•

•

•

sobredit.

Babiladell

els del

supersticiosos,
maleit l'equip.

tornar-se

Diumenge
con_

comencen

i

creuen

a

que

el jugador visitant d'hotels
pertany a cap equip palmesá, i
pctser l'hagin cenfós amb algun l'u_
na ciutat situada, si fa no fa, en el
centre de Mallorca, en la qual fan

els han

galetcs

Que el Cemp?onat de Cross Coun
try de Catalunya que organitzaren
els Pierna va ésser un Istit de prefins l'etern rival hi
esnts. ja que

Que

saborcees i hon
•

•

ha

vinet.

•

•

Que

contribuí amb

l'Olot F. C., Pasta, Feliu, Roure,
Rece, etc., etc.. ja fa dies que es
treuen

poder
que

el rovell de les
moztrar

carnes

•

Que per a nosaltres el veritable
Campió de Catalunya és En Mes-

lluen.

encara

Deber", l'Olot

F.

C.,

difícil

veure

de Barcelona estant.
*

Que diu

*

*

hi

va

que per poc

perd

el tren
esperant la classificació. Devia ésser
el de Barcelona, puix que a Reus no

Que la Junta del Sabadell, si ara
fos a fer, no hauija desplaçat l'equip
a Manresa.

Deportiu,

des

que

de-

J M. Baptista i Roca,
organítzada pe: l'Agrupació Excursionista "Ginesta", tingué lloc la conferencía sobre el tema "L'espórt i el
nullorament de la joventut", que resultá força interessant.
Basket Ball

Els partits anunciats entre els equips
de 'Valls i els del Gimnástic, han hagut de suspendre's per la pluja.
En l'anunciat partit de segons equips

Barcelona-Gimnástic,

incomparescéecia de més é'un jugador local, el

Avis als

el Sabadell no perd l'entusiasme, i prepara a la quieta un equip
que causará sorpresa.
*

Junta del Sabadell creu
comptar amb l'ajut de destacats elements sabadellencs, per a reformar
l'equip i el terreny de joc.
Que

la

no

corresponsals

O*

deixa d'ésser

un

bon obsta-

projectes deis directius

de per als

badellencs,

la

se-

seguida de desfetes

RECORDEM ALS CORRESPONSALS DE "LA RAMBLA" QUE CAL ENVIAR
SEGELL D'URGENAMB
CIA LES RESSENYES PER
TAL QUE ARRIBIN AL
NOSTRE PODER PER TOT
EL DILLUNS AL MATf, A
LA IMPREMTA, BARBARA,
NUMS. xr I 13
DE NO FER-HO AIXt, NO
PODEM ASSEGURAR LA
SEVA PUBLICACIó

deis

dos

N'HI HA DE VIUSI
Es reu que Sir Westigadar, redac
tor d'un setmcntari de trronza a Palo
más, es un peix que es porta ?'oh. T.
una
gracia (si és• que dolió se'n. poi
dir gracia) a escriure xafarderies' que

fa

trenear

pel

el COr.
que es

,

temps Li
sobra. Un dio prova d'escriure quel-•
eozn a La. Nau deis Esports i causá
l'admiració deis lectors palamosins, especialment del redactor.
Sir Westigador s'apunta un axil. i
de passada ens dona «asió de deseobrir la seva Personcaitae
Pero

liarnés-La Bisbal. Novament
temporal impedí la celebració
d'aquests dos partits que manquen per
i

•

--oro

4,

mica en ciar la situació deis
i quart del campionat,
llocs
puix que el primer i segon lloc ja és
sabut que corresponen al Figueres i
posar

una

al Palam6s.
La bula

neig és

com

spuntuació

d'aquest

tor-

conegut el fan de !a Fe.
Catalana d'AtIctistne donan?
al Barcelona el Campionat de Catalunya d'Atletisme, en contra del Comíte provincial de Tarragona, que dona
la classificació a favor del Badalona,
En

e.s.ser

deració

disgust i que
Casulla, Sanl, Roca, Prunera, Font i

J. G. E. P. F. C. P.
8 3

8
5
4

•
o

senzbla que hi ha nzolt

seseteix:

U. S. Figueres. se
Pelamos S. C. si
C. D. Farnés so
so
La Bisbal...
Olot F. C.
L'Escala
9
Cassá C. D.

el

veu,

el fort

0
e
2

3o

ir

19

29 17

16

4 22 16
4 17 22

108

3

190 30 21 4 9
3

5

ir

altres presenten la dintissió
llurs
carrecs del Comite.
Total, una nova combinació que pot
ésser de fatal: conseqülncies per a
ralletisme tarrageni!

7:1.

Trofeu "La
Rambla"

•

VILAFRANCA
REUS

Aquest partit, que havia de jugar-se
ahir, fou suspes a causa de la pluja
i el mal

estat

del terreny,

Novament el fort temporal de pluimpedeix la celebració de l'anunciat partit entre els veterans del Palaniós S. C. i el primer cercle local,
partit que, com és sabut, era destinat
a homenatge i benefici de la senyore-

ges

Que

•

corresponia jugar

partits

Gimnástic ha cedit els punta i fent
han jugat amistosament.

3IRONA
NOTES PALAMOSINES

O00

Que

per

comarát

cquips mixtes

temps.

el

forta crisis.

*

Comentan i setmanal
Ahir

tercer

Confertncia

*0*

*

CAMPIONAT GIRONI

EL

primer,

s.

-

el Reus

l'amateurisme regna en els seus rengles tornará a ésser Campió, sino' al

Sabadell tots els esports pa-

una

Angela Iglésies.—C.

lo

A arree

defensa Giner.

teixen

tecla

i 4-5.

Reus Deportiu Tarragona F. C.

arribar.

Que

*0*

a

i

r
•

...

esportiu.

Que

a.

Hockey

En Grau García dona com a vistes
coses que no existiren i que era molt

con-

Que cls adeptes del Sabadell,
sitjarien que actués de ntig ala

I
m.

t'ira

/.0

que ja en altra época hagueren
d'ésser suspesos a causa del mal temps.
Aquests aren Olot-Escala, al camp del

Tercer. Gonzálvez ; quart, Roig;
cinque Tarri,la : sise, Agulló; ...té,
Gavaldá, i vuité, Adarn.

de

tinua negant el pasee al camp a
aquest mentre no canvii d'informador

Cases, 22
Segon. Veciana,
Primer.

tres.

la rectificaci6 i
ratificació de la ressenya del partit
Figueres-Olot f eta pel setmanari
olotí "El

en

per

aquell torneige.

en

el

i

jersei.

un

cridar En Reliegos per a
recollir el prerni hi havia qui volia
que el cridcesin en castellá i amb tn
Don ben gros.

Que

de

estrelles

•

O*

•

passades

les

malestar remarcable.
*

tingué 'loe

güent

l'Athletic de Sabadell hi
*

Que l'Olot F. C. está ultimant cls
reglaments del torneig leca], i que
aquest será més interessant que el
de l'any passat.
*

un

a

t

tindrar. cura (si el terups ho permet)
humanitáde portar a tenme aquesta
mereix
la dissores
ría festa que bé

Cross Social del Club Gimnástic, amb
sorti?a i arribada al camp de l'Avinguda de Catalunya. Fou guanyat facilment per Cases i es classificaren
fina a vuit corredors per l'ordre se-

no

Que

al metí

4111111,

7,1174111,4,
ira* gil,
*mi,

Cross Social

Que la davantera del Sabadell
tinua sense saber fer gols.

it

4/Al•

TARRAGONA

vingut experi_

mentant.

O*

brar els figuerencs per haver arribat
a campions hi assistiren més de 300
comensals, i que, sortosament, no va
indigestar-se ningú; i airea que hi

a

jugadces

ele

foren invitats a formar rotllo amb
els athletics quan la benedicció es
fcia; i per aixo aquells jugaren de

Que després

O*

Garcia de Port-Bou, eren els "fla
mants" jugadors que el dia del partit
Pala:nos-SW:1a' havien d'estrenar sa
marreta

campions
i el títol
el paper d'escriure i

sobres corresponents. Ho sentim,

ella.

Que

podia

•

Que

• •

Que

cam-

*

e

esr tirar pronóstics no hi ha
aquell senyor barber de La

Que
~aja

havern

bons

e

trenaven

nyru:e

moments de mareig
en acabar el partit deis figuerencs
i colomins; i altres que van
malament que
de purgar-se de ta

el Pelarnos haurá de guardar per a millor ocasió de pasa, el

*

•

deLo comarciwa

tingueren

que

seis havia posat el sopar de

*

*

c)

no

s'esten ,s"e res, puix que encara no
c!eu :n:nuts que s'havia acabat el
darrzr r.,2rtit de Lliga que la "rádio"
totee

fiaba, ~amateur"i

I

ta

palamosina Angela

Iglésies.

Els

elements atmosférics sembla que s'ha-

gin girat d'esquena
der-se portar

per tal de

cap aquest

no

po

festisal,
puix que ja és la segona vegada que
aquest partit s'ha ae suspendre per
causa
de la 'phi>. Menys mal que
regna el bon criteri entre els jugadors, i si no és un dia será l'altre que
a

Atlétle Club del Turó 1 F. C. VIlafranea
Aquest partit que havia de
jugar-se al camp deis primero,
pluja.
bu suspés a causa de la
Camal
El partit corrésponia

pionat de grups de campions.
De tres partits que havia de
jugay el F. C. Yilafranea i de
qué es componia la primera
volta total, en pogué jugar un,
que fou contra la U. A. d'Horta,
que va perdre per qualre a cap.
El que havia de jugar contra el
Granollerá al camp del É. C. Vilafranca, hagtié de suspendre's
per causa de la pluja, també.
atii<lina la
Diumenga
segona volta; ltill4catjugar con,
tra el Granollers al seu camp,
si no manen que es facin els dos
primer partits que manquen de
la primera volta.

El nostre trofeu que fists ovni s'havio dit de "La Nau deis Esports",
pren aval un nom nou. Ara se'n dirá
"Trofeu LA RAMBLA", perque el
nostre setmanari

portara

d'avui ejido-

vant aquest títol.

trofeu va ésser crcat per
donar ocasió a uns guasas. clubs de
la segona categoria preferent d'organitrar una competició que presentés
un motor interjs que el que porten en
sí els partits amistosos.
L'objectiu que ens proposavem ha
estat aconseguit, i per aixb ens consiEl 'lastre

a

.

derem

satisfets

veure

que, tant

.els

clubs com els públics. Izan seguit amb
interés els partits d'aquesta competició.
Ara ens cal tínicanzezit donar les
gracies a tata la Premsa, que ha /restat

nostre

trofeu

ajut

remarca-

ble, i que ha comentat extensament i
amb interes les incidencies a que han
donat lIoc aquests partits.

13100-,

LECTOR CATALA:
,§1~-

*E~,
:1)P•b,

1~40•.

1~1

:11140401
le"^;M•w

cal que trametís la

imoboJ

teva

subscripció

a

1110~
451~(11.04tff~
•
(~"

(7310."

tás"•%%,
‘57

,qh
efl~

istow,.j

setmanari

d'esporls, d'actualitats,

t>"•*,
t~.19~

.11~

cultura î política

r~~
,de

de febrer -de -1930

rambla
,a119011111611",¦=

Notes del dilluns

El dit •de Colorn

TELS

La Cultural Leonesa perdé
Segurament que la /'esseta. baixae que la !hura
pUia (Me 4'L d'Oler també:
Nosaltees
hi entenene pes gaire: Un pem'odisea esportiu és .una

ea:1

3

\

raresa

que

hi

entengui"

re'e, en airó dr la puja de la moneda. Encera que, naturalmeut, hi

excepcions...
Nesdltres ,quon alguna vejada
ha

re-

passem aquestes seccions estranyes, i
lleeeM. per exemple, Els .4lacante"
cotiteazen al Metí 552. Mines del Rif.
amb la. noticia del falle del repartiment
sa,

aé.ceane.''Pletede l'Empre-

de lee

eeterse

guanyeu

ques queden

Les Eh:T.1K-

bon !loe, puje-

en

hi

<F40

de diners„ of.erint-se. en
,Paper
que?---oinly el
Cite Pugen les "Cartagenes"—. Ouatz
tot aiX3 patim de seguida de
ha

manca

Mo'l

de cupe-.
Pera n'u:: /ton

que

„

liegit

duee'notícies

lleguen, perfectament,

diebarat.
tractació de la pesseig

encara

eembli

que
con-

.

eatitzarió.de

millorat

la nostra moneda...i que

Jeff Dickscn, aonegudíssim anterice, organitzador...- accrpararior dl
pugilisme a Franca i a Anglaterra, re
organitzar a Espanya. Ja fa teniPs
a
que varem publica, una. comlersa, en
la qua Jeff Dickson explieava- el seu
(belio d'orgaeiteár a leayreeona.E1 que
ha fet, segons'es'rett,"es decidir-se de
seguida.•
—Bé.
tat aixd, set-cienciés, 'que
té que veure ramb la baixa o la puja
de,Ia pesseta?
.—Dones, sí, senyor. •Té que veure.
Diekson és un home dele més vius
que corren pel mitón. Ell.sap que dins
mercat pugilestic el- que está bataPrecisament el delar. Que tots. els
campions del, món, da pes mosca al
pes welter. vénee. a Europa a cercar
En

centbals.

.1 que no podent recollir
delars procuren «replegar 1/jures. I
si :no es pot, frenes. I, de passada...
peesetes. jeff Dickson té contractadee
una
serie de "vedettes". de les quals
ne sablee pos que fer,ne. I, naturalmente. procu rera l'intercavi
n
amb la
gent de Barcelona i
ltres lloes.
Ell vits, organitzadors barcelonins!
Dickson és capee de ,fer bexa, al li-

treba local. Cose que encae.
re no se li i'9( oe,órecr a En Taixonera. Una sola, ,aneacleta 4'Ett..Diekeen.le
me

si

no

.4cí la teniu:
Tots cone

u
„que?Tel.. ale feegi:
popular organiteador .els". ders
oficiale deingiaterrci. titie'BkthiS. Bo.
xing Unioneque inei
havia estazt ij
tan sois discutida en tole els. seus 169
anys, d'existencia, va negar la llicbtcia d'organitaaclor a En Dickson.
.íquest,'
obstant, va organitzar a
l'Albert Hall, de Londres, uns conal

bcds

va

emprar el truc Primo Cer-

nerá, lee quals reunions. honore amb
la sevis presencia al prieta], de Gallee
'elere 'dona' la dita reunió
-cardea

un

"legetl" davant deis poders pugiIísties anglesos.
ter

Boxinq.

runyesa,

Lleó.
El resultat fou inesperat,
guanyaren els llevantins per

Deportiu Corunyés marqués.
Unes Vegades degut a quZi els
pals :serveixen de' providéncia i

—

puix

quid

que

gola
a cap. Coin diem, aquest .és el primer
partit que la Cultural pelad al sea
tres

daltres

la bona actuació
Beristain, fina que als 20 mi
nuts Rubio agala una pilota, i
després de burlar el mig que li
marca, llanca un gran sentre,
que Hilan i amh el cap desvia
als peus de Itsmon, que _dun
xut trayessat aeonsegtwix el

camp,

en
el transcurs de dos anys.
Aixel fou causa que cls lleonesos,
disgustats pel transcurs del partit,
estiguessin rrolt cridaners i mostressin
iesistentment llur disconformitat.
El Valencia juga rnancat del set]
porter -titular, peró Cano, que .fou el
que defensa la porta, tingué una ac
tuació espléndida, com segurament no
l'hauria tingut el titular. Amb ell es
"destacaren en el Club valencia els dos
deferses. arnb l'extrem Rino.
peré.
amb tot i aio, insistim en que el mi
llo:- cl?ls vint-i-dos jugadors fou Cano,
que tingué una actuació insuperable.
Fou un deis puntals del triomf.
L'arbitratge aria a cárrec del bilbaí
Saracho, que jutjá l'encontre amb im
parcialitat i energía. La seva actuado
pot qualíficar-se de bona. Només tin
gué una equivocació d'importancia, i
realment més que seva fOu déla li
niers.
A la primera part. el Valencia, ul
tra els gols que ara esmentarem, acon
seguí un gol magnífic i legal, que, ul
tra arribar al fons de la xarxa, sorti
fora de la porta. Sancho, girat d'es
quena, :rio pagué veure la jugada, i no
don& per lx; el gol. A la tal cosa no
replicaren els seus ajudants en jutiar

el

partit.
Els equips

I amb

Sebas'tia."
El partit fou molt distret donada
la igUaltat de forces de tots dos
eclu:Ps i acaba. atnb el :floraf dels
donostiarres ,per 1 a cap, d•un pe
nalty-kick Cinc minuts abans ,4'21"a

1.1,r

l'encontre.—Noti-Sport.

c:osl

esquerra 1 Garcia de la Puerta lins

ic:sionar-se,

„

partitsamb pressi4 dels;
asturians, i fins-alr'..dinou minuts
jcc no es marca, el primer gol.. En
go

i ben collocat actinia?, i
Hilan i ion el gran

tots

coneixern i

perill per als
que cstigué molt
el

a

es

geir

Deportivo Alaves féu un par
tit vulgar i Hura majors dementa
foren Quincoces, encara que rnolt
El

poc, Artero i Areta.
L'arbitratge. del catala

‘!"-ita

inolt deficient.

A GLJON

L'Sporting de Gijón

vene

el Sevilla per dos gols

a un

Gijón,
ro,

Deputlyd» k.Coruna
Shrillartiiitott el De

seves

to.—

cap

Amb

molt

el

Els marcians intentaren amb braó

cl partit, i a la fi, als trenta-sis
minuts, Morales dona una bala a An
tonio i aquest la passá per sobre deis
defenses contraris. Élavars es colloca
Gacela de la Puerta i Vence: per pri
ir;-a
negada a Oscar
Quatre minuts després, els asturians

aconseguit

del marcador. Un

se

percire

cliverses ocasions.
En els darrers minuta pressiona l'e

de

següent:
Deportivo de La Corunya: Isidro,
Alexandre, Otero, Jacobo. Esparza,
Farinya, Torres, Ratuon, Triana, Hi

quip

Deportivo Ala), és: Beristain. Mi_
Calero. Olivares,
randa, Quincoces, Rei, Artero, Ur
Quiticoces II i Areta.
Tira el Deportivo La Coruna-a a

Eu l segons temps seguí el
diprnini corunyés. Esparza, sada
cap rbillor,'empeny con( ínua
ment la seva davantera, i els

•

.

Com sigui qué len el partit
anterior va guanyar el -Club Gi
jón, aquest és .elassifica per a
continuar
eliminatbries.

replegat.
Al cap de poca cstona

meneat,

d'haver

co

agaia

xut, des de llury, de Griera
despreeingut a Oscar, i íod el

segon

gol

:Murcia.

Als dinou minuts, i quan

es

jugava

pressió murcianá, .el marcador
senyalá una igualada entre tots dos
equips contendents. Centra el murciá
Sanz, i Antonio remata, aconseguint
d'aquesta manera el tener de l'equip
local. Perb pora estona dura l'empat,
puix que de sortida els asturiana s'es
capararen per majá del seu extrem
gol

el quart

xarxa

--

.

lladolid.
V1,1,

',Pm_

Per aquesta causa el
fou
poc visté.s.
'S'enceren' 'els de Baraca (do
per dos gols a- cap.

El partit entre el Sagun
tino i l'Sporting se suspen
-gué abans' d'acabar-se

El partit Betil- Ibéria

Sagunto,

10.—Anir se celebra
aquí un .partit de tercera di
visió entre els eq-uips locals
Sagunti 1 Esporting, de Port de
Sagunto, que s'hagué de sus
pendre al cap de seixanta mi
nuts de joc p-erqué els ánimo
deis jugadors d'ambdós bando:1s
i. del públíc estaven molt: exci
tats, i.no es disposava de més
autoritat que la de tres guárdies

perqué

la

guardia

civil és als Alts Forns a con
seqüéncia de la- vaga que els
obrers sostenen.

Quan
contre

l'enspat

es

'va suspendre

el marcador ssnyalava
a

zero

suspés
Sevilla,
per

a

ahir

asturia i

llanea

un

turiana, que no és exactament justa,
puix que els andalusos jugaren tapt
o més
que ells, especialment a la se
gona part, peró a causa del mal estat
del catnp tingueren un fort handicap.
Els equips foren:
Sevilla : Eizaguirre, Sedefio„ Igle
sias, Rey, Abad. Arroyo, Roldan, We
níter, Campana'. Carrefio i Brand.
Sporting: Lluís, Quitez, Pena, 'No
r' efia, Tronchin, Chuts, Pachin, Arca
dio, lfeana, Fin i Nani.
.

L'aetiitratgé
ti-Sport.

de

Policluea,

L'Oviedo empatá

bo.

—

Pa.

—

entré

El partit anunciat
el

Retis

i ]'Iberia

fou suspés per incompareseencia de
l'equip saragossá, degut a l'accident
ferroviari esdevingut a La Mesa
(Toledo), "que l'ha impossibilitat
d'arribar a temps.—Noti-Sport.

ma

una

amb

Murcia, to.
Ahir, al camp de
Condomina, jugaren un partit de
—

la

Cartagena,
partit

Ahir

celebrá

aquest

dors barcelonistes.
Vila, el pes fort

cera

que

to.

—

se

corresponent a la ter
divisió de la Lliga que acabá

amb la victória del Cartagena sobre
l'Albacete per cine gols a un.
No
ti-Sport.
—

Per
sal

Els esports de

a

neu

a

La Molíná

411

,.-.00111111

es

d'Aracil, i el penalty
castiga la falta dona lloc
a aconseguir el quart gol

111111°4
I

DESPRES, QUE S'IN

VENTARAN?
A

7.1011r:

Bodmer, & Bó, S.

en

Corts,

Tel, 10266 Ihreeiona
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han
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gene
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fet
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els
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UN SOL BLOC
Els palamosins, que .Fón-7a hi;li 114é
simpatice de la Costa Brava, varen
editar, abans del partit Farnés-Figue
res, unes
eloqüents ',reclames, les
quals, entre altres coses interessants,
deien: "Diumenge els entusiastes del
Pernee i del Palamós formaran un
sol bloc...", "perque (tete la victaria
sigui de tots".
Vet ad, dones, que tina vegada Mí5
es
desnzenteix alta que molts diuen:
"L'esport crea l'ocli i la tete:Wat entre
les comarques".

seus

escrits.

La

la

,a

6

malta gracia. Heni de confessar, pera,
que rus ha estransat que hi hagi tan
ta gent que desconegui els seas pares
i que avergonyits de les seves mares

gosin

degut

nostre

ami
menyspreu extraordinari per
aquesta goa i ni tan sois es prendra la
molestia d'anar-los a vente, un per un,
per sortir al !mas d'aquestes caliannies.

PORRA GENT!
Novament han. circulat uns
ttims. Per dissimular millor la persa
nalitat deis seus autors (hi ha tant
e'enginy qqe hone lagicament, no el pot
atribuir a un sol honze) han eslat es
crits en castellá.'
N'hent llegit alguns, d'aquests

110

era

sent

-

confessem

!'Europa

rositat del

sea

/__

dotada p'ers

periedics' que:

CV Gimnastic de Tarragona ha de ju
gar la promoció de baix ha causal
gran en renou entre els aficionats de

pilota de Tarragona i tothont ha res
sorpres. ferie- que creien de bona fe

tat

(Me

cl Manresa trettria les castanyes

foc.

En-Ba-dosa

Mots d'ordrc, atizareis de
amenaces d'ésser baixa a la
han circulat aquests dies, i
Comessió 7ma visitat le
une

disposada
paraigües si les

Cetalana

a

de
tan:ene

Fusteria

generals„
Federacie

finalment
Pederació
a
cope

fer-s'hi

coses

anaven

ma

tiva per

-

tic

Telleon

Liardent
¦11~111111

o

_54273

elemanur a la Direc
Santa Colonia de Per

va
a

a repartir satisfaccions
a algions
figuerencs als quals la dula r¦Igild4 de
quan era a Figueres.
La Directiva
no en va fer cabal:, pera no es varen
oposar perque no dignes que si no
érem campions era per no haver-lo

—I bé, els "cachorros" segueixe
—Aix6 durará fina que s'hagin f
guanyant.
et grans...

Ramo,'

amar

nés

99111111.11.

1.1"Vi3169111CP

or

penjat

inversemblants.

bastament que els seise senfiments i el
amor al club campid de Oatalunya
són inconmovibles. El noetre amic

eal

wmaumr stawandr

MI. arbola 336

coses

qual volia abandone,. el Barcelona per ,•
a treballar l'Europa Per a poder figu
rar a
la directiva del simpatie club
graciene.
El llostee estimat amic ha palesat a

-en:1'111111e

ama

amic nostre li han

enea

Primer, que uolia convertir el Barce
lona en una societat anónima i que el'
es quedaria la majara d'aceions.
E!
temps es va encarregar de desfcr
aquesta especia calumniosa. Alesho
res
taren dir que esteva antb incon
fessables combinacions ame, el s més
destacats directius del R. C. D. Espa
nyol. Incidents que tots recordem ocor
reguts a la Federació Catalana de Fui
bol han estat,els eeicarregats d'esvair
la nova
Ara, cal que sortim al pas d'una
nova maniobra d'aquesta (farrera set
mana. S'ha fet circular la noticia que
l'arrendament deis nazis terrenys de

Barcelona

li

pera

arribat a Santa Coloma
ésser enraonaments amístos(
con si hagués menjat Iota la vida ami,
ells, i acabat el partit els va felicitar
per haver adquirit el titol de campie.
En Vilahur va apuntar aixa en una
llibreta amb !letra "redondilla" pe!
diçi'que convingua posar-ne un etirr
+I! .0/4
varen

Taller

bou

an

d'un temps

anat;

E

"'

•

del

primera

mines explosives, puis qlee

unes

sorti fallida aquella combinació de
tallar el corro«.

asturiá. Havia

bé el catalá Casterlena.
Els equijas es formaren així:
OVIEDO:: Oscar : Galiche. Trucha;
Justo, Tomáss, Avilesu; Tamargo,
Abdon. Urrutia. Polo i Fernández.
REAL MURCIA : Garcia ; Agtis
tin,- Humet ; Melgarejn, Prieto.
Aracil, Morales. Antonito, Garcia
-de la Puerta i Sanz.

contre. ..kmb tot i que

part dominaren cls asturiaas, en
a la segona s'imposaren
els murcians.
De l'equip asturia es destácá el ter...
cet central i el mig centre, i la de
fensa, aquesta al .1" aal de la primera
part.
Pel l'inda es destacaren el mig

evitar que fins al rebost faci
el simpatie Znrie be ha po

a

destrosses,

Els darrers minuts foren de joc
igualat, i s'arriba a l'acabamente del
partit sense que el marcador es mo-

la

la

dele ex-federatius,
qüestions pantagrueliques no ha
permes mai que 'Unge Ii passi la ma
per la cara, és, de fa pocs dies, parroquia'"
de la casa Esteve
en

Riera.

Sanz per
murcia i darrer de la tarda

la
segona divisió el Múrcia i l'Oviedo.
El resultat es fidel reflex de l'én
a

QUE POT L'ENVEJet
Esports de "la set
mana
passada explicavem l'ofició a
menjar doleos de tres coneguts juga
al La Nau dels

centrada

qué

a

e

Múrcia

dcbilitat a trancar els vidres de ?'esta
Pe social del circo! de Grecia, tilinte'
l'altre dia un'gest heroie i d'home
cor. Va afillar-se el "botones'.
Atjuesta noticia fará -sortir de dub
que esta
tes lotes avenes persones
ven admirades de veure que Pere „loan
comprava unes sabates el "botones"
en una sabateria del correr de Serme'.
ren.

EL

El Cartagena vene l'Alba
cete per cinc gols a un

No

amb

maesalgista de l'Euro».
Despres de reconeixer que no eni
el pobre "botones" que atnb la seíe
presencia en el 'canzp de !t'e, origina
va les de.sietes de l'equip i sí la seze"

transcoregut mig minut del gol antea
rior.
Als trenta minuts aconseguiren no
vament empatar. Tomás para arnb la

córner, contra

les jugades siguin vistoses. Als cinc
minuts el Sevilla aconsegueix el gol
de reinpat per mitjá d'un centre de
Podan.
remata Campanal.
at
vr als
dos minnts del gol
anterior. Pachu fa una
passada a
Muna, que sorteja diversos contraria,
i llanea un xut molt fort, que Eiza
guirre no pot deturar.
Després es tira in córner contra
1>Sporting i un altra contra el Sevi
lla, i a continuació dominen els se
villana, pero els seas davanters, degut
al terreny enfangat, fallen repetides
vegades davant de gol i preden l'oca
sió e l'empat a que es feien creditors.
Acaba el partit aula la vjetbria as

UN HOME DE COR
Es En ,Pere Joan, treneavidres
izorate i

-DuraTit- tpt- rencontre, dilu

:

un

del Real

Bilbao, -10.
Al matí, i al
earnp de la Sesarre s'ha cele
brat un partit enrresponent a
la tercera divisló fle la Lliga,
entre -el Baracaltio i él Real Ya:-

La segona part comenea arnb millar
joc deis andalusos que deis xixonesos.
El mal estat del terreny impicleix que

quidi. Arsénio,

bou centre que Hilan, en un cut
imponent. envia a les malles i ácon
segueix el terc,er gol quan feia mitja
hora que es jugava.
Els alavesos encoratja.ts fan un
joc fort i dur que rárbitre no encer
ta a tallar i es guanya graos protes.
tes tant 'arbitre com jugadors i és el
Hilari que resulta lesionat encara que
més perjudicat pel joc brut alavés
lleument. Acaba el primer- témps
ami) el resultat de tres a zero a
fe,--r de l'equip local.

de Fernández

xut

rematá Urutia.
Amb el resultat de tres a un acaba
la -primera part.
A la segona part, des deis primera
moments hom aprecia
que l'Oviedo
descabdellava táctica defensiva, jugant

el Sevilla.

lad i Rubio.

nos

aconseguí l'Sperting
primer punt, després de treure un

L'Spoating. ~Maya i realitzá
avaneades, peró :el mal estat
dej camp no aconseguien 'els seas ele
ments lligar les jugades, i aixó els féu

la forma

inagníficatnent a Rubio,
aquest jugador llarila
vament

allunyar

nevament

Real

Valladolid

celebrii
el patetil deliminatorios per a
passar a la segona divisió, entre
Itaci-ng, del Ferrol. i el Club
Gijón,_ que empataren' a dos

gols.•

Baracaldo ,yencé el

gunes

Deportivo

1 el Deportivo Alavés.
'A l'hora anunciada: el catala
lalta posa en -línia els equips

avaneadcs.

córner. Recollí la pilota Nani i la cen
tra; Pachu la remata amb el cap i
'va batee Eizaguirre.

mal

OeIelafát 'en 'el-catuts 'de'
Riazor tl partit iorresponent a la

Segona. Lliga'entré

aconse

.

El

igualar:

—

Als sis rninuts

quatre
el

a

Al camp del Moline
amb molt mal estat degut a la plu
tea

ja, amb molt fred i per tant poc pa
blic, ahir a la tarda se celebra el par
tit de segona divisió Sporting, de Gi
•ón, i Sevilla, el qual finalitzá amb
la victoria deis locáls per (los a un.
A la primera part el Sevilla juga
a
favor del vent, per cert molt fort,
pero el Sporting aconseguí tallar les

:tu

-gols

scgon.

esquerra, i centra i remata Urrutia

.77:77/TIsz

per

el

ben

a

Gijón es classifica
les'elirninatórieS
se

amb

díssirn.

formaren:

'pOrtivo ÁlaV'éS-

sense

Abdón,

curt. i

coliocat, pogué arnb facilitat

la davan

jugador oue
d'on parti sempre
alavesos, malgrat
marcat i‘ castiga

tera

Tamargo

Critrá.

cl
el

.Gareia,

de

xarxa

ningú el destorbés.
Tres rninuts després, cls d'Oviedo
halan afiançat un xic l'avadátge.

góls

que

centrada de iTainar

una

la

a

que

11:

zoco.

entr

,per

el

aquesta parí,

nsq's acaba el parid amb e!
triomf d'aquests per qualre
a

El Club

.

Començá.

la

cedeix

—

gran (Inulini

Deportivo Alaves
de La Corunya juga un gran partit i
que es destaca sobretot la :inmensa
armado d'Esparza, que feu el mi
llor partit de teta la temporada. Li
va seguir en mee:t, Alexandre, segur

.AaLACORtINYA

Cortitiya.

un

I hm] dit

„

El

a

quart gol.

VALENCIA: Cano: Melenclion,
Pasarín; Salvador, Molina. Amorós;
Rino, Pi?Olin, Vilanova, Costa i Sán
chez.
CULf(fRAlea' Sión ; Castilla, Pa
pm Isidto 'rMore : Sion II; Vázquez,
Chaco, .11.edinaS;Econcito i Rubiera.

vence

es

riament Alexandre.
Passa el temps sense que el

...e

A BILBACP

seguríssima, i en la
distlngeix extTaordiná

Ahlr, al carnP de Guz
mata amb ban ternps, cocara que un
xic fréd, se celebra el partit de la
ségona divisó de la Lliga Valencia
lo.

La Brithis
na va cedir. Deia
que,,esegens els seus reglaments, no
pot organitzar cap societal que no fin- favor del vent regnant i domina per
gui Majoia de "capitalistes angle- complet els aiavesos cortant
Quincoces. Recull la pilota Esparza
"'sos".
que passa a Rubio el qual corre la
—S?—dilien que va fer En Diclinia adrnirablement i llanea un bou
kson-e-. .Dones, ja esta.
centre que empalma sobre la marxa
I voeferniar una Societat organit.adora.,. amb el seu "inatchmaker" i Triana i s'aconsegueix el primer gol
la mea filia, tots dos anglesos. Capi- -ala dos minuta de joc.
Segueix el domini deis de La Co
tal, 200 Bistres. Una la va posar el
runya degut sob.retot a la magnífica
"Illelehmakee". L'altra, la seva fi/la.
actuació d'Esparza que está realit.
I ell, naturalment, les catres 198.
itur, ,,,ganitzadors pugilistics de la zant un rnagnífic partit: En aquests
monients d'aclaparament es distin
chante
gueix Quincoces peró en un deis
I. GORRINOS
moments apurats talla amb la ma
prop de l'arca fatal una pilota. S'en
carrega de tirar el castig Hilan i i
o fa d'un fort xut que ,a.clareix flui
iranda i la bala va als
xament
peus de Farinya qui d'un xut ras i
collocat aconseguiex el segon gol. als
quinze minuts de joc.
Esparza segueix essent el :millor
jugador deis 22 i en un pase :que

Bilbao;' ia.
Ahir al matí i amb
temps infamant de pluja í d'aire,
'se celebrá, 1 partit de hockey en
tre- els primeras equips de l'Athletic
de Bilbao
Real Sociedad, de Saat

comptades

fan

escapados pel nóstai del Mig<re
serva„ Jacob6,_PerZi aquest s'es
tahlella chivan!: la <defensa co

des de fa dos anys
Lleó,

nor9és

alavesos

primer partit al seu camp

el

NATS

CAMPI

e

La darrera victória de Lluís Logan

el manager del negre William Tho
mas, que aconseguí un k. d. de nou
segons darnunt Logan, va dir que

Ilarmá a fons, per veure si acon
seguia una'fulminant victória damunt
el seu adversari. Aquesta hipótesi no
es pot admetre, perqué un home que
boxi en pla de batut mai n.o es mou
rá dalt del ring amb la desimboltura
com
ho feia el campió francés, ni
els seus artes no respiraran l'opti
es

m:sme que fraslluia açuest a través
de tots els seus moviments.

Vermaut, si tenia <ansió d'ésser aca
rat al filipl, el posaria fora de com

Quant

bat en poques represes.
•ot i atix6 i l'enorme propaganda
que s'havia fet d'aquest cotnbat, el
local del Parallel no es va pas veure
ben pie, cona altres vegades. No va
aparéixer el cartellet anunciador
d'haver-se exhaurit totes les loca
litats; i fou degut a qué els preus
que hom assenyalá eren bastant eres_
també a qué el combat que
ens ocupa era rúnica cosa de bo que
aquesta reunió.
ts donava en
:
Logan va aconseguir una victória
2ecisiva en posar k. o. el seu ad
7essari abans d'acabar-se la primera
represa del combat.
públic va
quedar enolt aorprés del final que
havia tingut acuesta finita, perb ova
'cioná el fflipl. I és que entre els
,nostres aficionats hi ha un bou sec
tor contrarl a Lluís Logan, que
voldrien veure com aquest queda
k. o.; i amb resperanca que aix6 es
tprodueixi, animen constantment els
adversaris cine hoz!: U oposa. El dia
del :legre William Thomas va. que
da• demostrat nna pila de vegades,
amb
especialment quan els jutges
'rnolt d'encert —donaren la victória
al filipf. Es varen sentir forces pro
testes de gent que no tenia cap mica
de raó, i que probablement no hau
ria sabut demostrar en qué basava
la. seva disconformitat amb el fall,
Ja que la victbria de Logan va ésser
clara i neta, i no tenia volta de full.
Perb és que els que protestaven

mar-se

els

que

de

creu

Una noticia que té molta impar
ens la dóna
avui un telegra

sánela

vingut per agencia americana.
Kid Chocolate, el famos campió cu
ba que

ha

no

estat

descuralificat

estas

mai batut, ha

per

la Comissió

complcrt el compromís
que
tenia signat de bazar contra
Al Ridgeway. L'invencible negre va
obligar a un ajornament d'aquest
comhat, i més tard va aconseguir
que fos suspés "sine die". I allega
per
i

tot aix6

a

ni

que

entrenar.

girá

rnalalt

que estava

tan solament no es podia
Aquesta desqualificació re

—,naturalment —fins

que

Kid
Chocolate faci el combat escripturat.
Per6 si bé aix6 té una solució molt
fácil, per altra banda Chocolate es
veurá impossibilitat de cornbatre,
perqué el seu manager, Pincho Gu
tiérrez, va discutir atpb una Comis
sió de Boxa ami) motiu del combat
entre Saturnino Tiburio i Einil Ros
si, combat que va motivar la in
tervenció de la

obligada

re's

a

polícia,
treure

que
el

va

vcu

públic del

local. Arran d'aquest combat, Gu
tiérrez ha estat desqualificat per un
any, i aquest cástig sha fet extensiu
als

seus

poulains.

Entre aquests Iti

ha els famosos Kid Chocolate i
Illack Bill, els quals estan indicats
com
els més directes aspirants als

títols mundials de les respectives
categories. Manca aclarir. perb, qui
desqua
na és la Comissió que ha
lificat el manager Gutiérrez, ja que.
com és sabut, ais Estats Units hi ha
organismes d'aquests que ningú no
seis pren en consideració, i la vigi_
'árida deis quals es tnolt fácil de
burlar.

a

cia que

vaig

cometre i que

tant

va

servir-me per a aixecar la meya
figura ala ulls de la indiada.
Un !tome a cavall, i sobretot de
dia, no n'ha de temer res, del tigre.
Tan solament de nit, i per exepció.
el jaguar ataca l'home quan aquest
va a peu; no es recorda que mai
atrevit a enfrontar-se amb un
*atraer. Si jo, aquella tarda, hagués

fer altra cosa
que fugir, per veure si podia allibe
rar-se dels cops formidables del seu
contrari.
Primo Camera no pot ésser elo
giat gens ni mica per aquestes vic
tóries. En general es baralla amb
bornes ja caducats i amb individus
que no encaixeri gens ni mica. En
tots els
casos, pero, no hi ha cap
adversari qué sigui, ni de molt tros,
de la

no

Boddington

tot,

ésser al

va

va

dificultats

poder-ne

plert

els

aquest

"Milou".
L'anglés demostrá un coratge ex
traordinari i una resistencia poc co
muna.

Li manquen els coneixements

E' praf3rit ce

centra

a

les

gestions

per

a

via
vetllacles de boxa a Brusselles. Shta
dit que els italians, després de
la trágica mort del promotor Guis
seppe Carpegna. havien intentas con
vencer a Dickson per tal que anés
Mussolini a fer revifar
a la terra de
art.
ara

vingut

ha

Jeff Dickson

sacional.

sen

que ja amb

anterioritat havia fet gestions
venir
nions

organitzar
deis millors púgils

Barcelona

a
a

per

base

a

que

passessin per París i I ondres,
repres ara novament les sayas
vestigacions per veure si troba
bon local

un

donar-hi combats de

a

per

ha
in

veritable importáncia, con per
ple, un entre Gironés i Battalino pel
títol mundial deis plomes que de
tenta aquest.
exem

Tot i

no

donar

crédit

massa

a

aquesta noticia, creiem que la boxa
catalana hi guanyaria molt si Jeff
Dickson amb el s seus coneixements
i les

seves

possibilitats vingués

a

Barcelona, a oferir bons programes
i boxadors de prestigi i de condi
cions.

Ha boxat Emili Pladner novament

baix. El combat
l'expectació que

cop

es

ha acabas de fer el pes.

i els afícionats
barcelonins veurien un pugilista que
ocasió
encara no coneixen i tindrien
de comprovar si és cert tot el que
se

al-ab

d'exit

després

les característiques tecni
donadas
a coneixer pels orga
ques
nitzadors, en. el recorregut total
d'aquesta carrera bi havien, entre

passeigs,
drada

o

deixi

a

Quant

Pladner, la

a

Torres i Grifol
al "Nuevo Mundo

darrera
Baldok

seva

lluita arnb l'angles Teddy
que la premsa anglesa ha comentat

—

al francés

'enérgic
lembla

de

ja

censura

que

li

no

la

en

i

en

to

per al británic—,
penetre pre

va

seva

millor forma,

viatge de tornada de Lon
a París. l'handicapá foraa. I els
compatriotas no han quedat

que el

dres
seus

gaire satisfets

de la

seva

actuació.

Harry Stein és campió d'Aluna
Segons uns, ho és de la ca
tegoria -bantam", peto altres afir
que el seu pes está compres
men
en
la categoria mínima. Sigui con
sigui, el cert és que Harry Stein
nya.

nins per

ésser anunciat als barcelo
a lluitar contra Flix, i que

després

per

va

causes

desconegudes

no

venir.

va

Ara ha boxat a París contra l'a
mericá Frankie Genaro, camPió del
món deis mosques que ha vingut al
Vell Continent per a posar en joc

públic, ja
principals son:

interessar al nostre
dos combats
contra

Tréves, i Grifol
Si

beaumont.

que els
Torres
De

contra

Parallel
tindríem cap

el local

del

s'ornplia-

del tot. no en
sorpresa ni molt menys. Travessem

época favorable a
Grifo!. i el públic s'ha

actualment

Genaro davant Harry
Stein

ens

La vetllada que s'anuncia per a
dimccres al "Nuevo Mundo" prornet

Torres i
abocat a

una

a

ells ami)

entusiasme

un

boig. Aquasta vetllada, dones, sem
bla !eta a propina per aconseguir
un pie imponent. Referent als adver
saris dels dos púgils nostres, ni l'un
ni l'altre són cap cosa excepcional.
Tréves está classificat con a prime
ra

Frarma, i Debeaumont és
xicot que treballa per sobresea--

serie

un

a

tir. Amb tot no sorprendria que
aquests dos combats resultessin, te'
nint en compte que la qualitat de
Torres i de Grífol, no és tampoc
parque sense més ni rnés llancem les
campanes al vol.

QUENSBERRY

fou
que

esguard fix

en

aquell vinent esde

casa

a

Finalment, cal tenir prcsent que
Vigo la carrera s'efectuará a la
al

no

mal,

vingut

con

*

• •

n

37,

Guardiola Cardellach

esperonat secament la mula fent-la
marxar endavant, el jaguar slauria
retirat, deixant el pas Bistre. Si ha
gués girat cua, res no m'hauria fet
la !era. Segurament ella s'hauria
quedat mes tranquilla que jo ma
teix, en veure'm desapareixer.
Es molt explicable que el jaguar
no ataqui mai l'home. La selva me
xicana ofereix a les feres un bé de
Déu de bon manjar, sense perill de
cap

mena

en

la

cacera,

que

no

les

obliga a arriscar-se per a fer esplén
dids ápats. I la fera no ataca si
no és per
necessitat, sigui de man
jar, sigui de defensar-se. Per aireó
és perillós d'atacar les bestias, fe
rir-les i hostigar-les. Es aleshores
quan
se,

elles ataquen, per a defensar
per a res més que defen

paró

sar-se.

aquella tarda erro el tret, pot
ser ara no podría contar-vos aguas
tes impressions. El jaguar menja, de
preferencia, cérvol o porc senglar.
Si

El cérvol el'

seguint-lo

en

caaa

a

una,

la

carrera,

per

podrías-1s da-ne.

de resistencia, fins que el
rebenta de correr, l'atrapa, Ii cau
carrera

al damunt de l'esPinada i el des
troaa. Per a calar el senglar es
val de l'astucia. Estudia el camí que
'

de recorrer. Quan el senglar passa,
el tigre es deixa caure damunt d'ell
i el mata. Si el senglar és de la mena
menuda deis dits "tamborcillo", que
ramats

xanta, el

jaguar

cinquanta

de

resta

en

el

o

sei

seu

"ca

zadero" mentre passa el ramat, 1 es
deixa caure sobre el darrer. I po
bre d'ell si no ho fes aird!... Si es

llatmava
prlmers,
a
llops

damunt el primer o un deis
els altres l'escometrien com
i el destroaarien amb llurs

ullals, fins i tallants coro ganivets.
Atacant el darrcr, pero, els altres

fugen espaordits.
També cala el tigre, galls d'indi
i fa,sans, toixons i altres bestioles

pair. El tigre que viu
prop de la platja té una aitra mena
de menjar, a Semporades exquísit
i gens perillós. Són els ous de tor
tuga, de les grosses tortugues ma
que fan de bou

rines-- careis
nen

en

un

entre

sot

altres

que fan

que po

a

la

sorra,

tapant-lo després i deixant que el
sol, el pare sol, s'encarregui de co
var-los. El jaguar descolga la pas
tura i se la cruspeix tranquillament,
i a fe que és manjar finíssim. De to
tes manares el jaguar és capriciós
per al manjar. A voltes se sent con
esperonat ?ser un esperit aventurar i
li agrada jugar-se la pell per sa
tisfer un capr:ci estomacal. Citaré
mis

quants

casos

interessants. Una
va

curiosos i forca

vegada,

encapriciar-se amb

jaguar
Xicler

un

un

—

verament extraordinari i que va
ocórrer l'any abans d'arribar jo a
cas

tinguessIn

militars

xie

un

més de cura i de zel en la paeparacio
dels bornes que cscolleixen per a
integrar-lo, i que recordessin que
l'entrenament no és una Cosa que

s'improvisi.
Diumenge passat, a Reus, hom po
gué constatar con crea els militais
precisament els qui varen donar nlés
palescs mostres de no haver estat
prou preparats per a resistir, sense
perill de perjudicar l'organisme, l'es.
forç que imposa una carrera de vuit
o
deu quiló-mctres. Es encara mea
de doldre aixo per quan els militars

son•

gent

una

disciplina

sotmesa

unes

ordres i

a

te.

no

altres corredors, pel

els

nen

a

extremes que

qual

Vegeu els assortits

i preus a la fábrica
PASSATGE BACARDI
Rambla Plaça /tela'
-

Voten insistir, avui, sobre=la mag
carrera portada a cap pel ve
tea Cutié en ocaslo del "Cross"
catalá. Fou, la sera, una actuació

motiu

fa

més fácil din
metode de preparació
que, per les causes anotadas, hau
cien de seguir al peu de la lletra.
es

posar-los

encara

un

*

nífica

plena d'entusiasane
Les

dificultHsIdel.aarreny,varen afa

voritedo encara 7anéelesCasaié, és un
botase molt fortapet„.10 eanktAnai un
Palau, ni un IticininlarttiquituTáPies,
pero en ,ul aleta.; laia3olial sesa man

jornadas gloriosesassabingudes,
gairebé s?npre, en .aquesta especia
quen

litat de la carrera a peu a través
del camp. L'exemple de Cutié ha de
servir d'or'entaCió ala bornes d'avui,
alguns deis quals es refien més de
les seves condicions físiques que no
pas de la

intelligéncia

per

a

triom

far.

Cutié coueix a bastament els de
fectes i les qualitats deis nostres
millors corredors i la seva válua i
possibilitats; aix6 Ii perrnet de mesu
!orces i de donar un
rar les seves

1

Regulador,

més ben assortida de la Rambla, El

la béstia fa per a anar a beure, i
s'enfila a un arbre que tingui una
grossa branca horitzontal que tra
vessi el camines que el senglar ha

en

barrejár-se

sense

amb els altres.

!iris ara,

JOAN

Carme,

1

•

E30IX

*

*

Remarquen novarnent la deslluida
actuació d'alguns dels nostres antics
corredors que en aquest Campionat
varen
reapareixer, i que es presen
taren

en
una forma del tot desfa
vorable i censurable. Vegi's si no
la classificanió obtinguda per alguns

Serra, 25; Roig, 32; Sors, 33:
lsfarimon, 36; Santacana, 37, i Blan

d'ells:

xard, 57...

migrat resultat de l'actuado

El

d'aquests

correclors desdiu m'oh del
i dona, un pobre eaern

prestigi,

seis

ple de

la seva capacitat ala espor
tius que coneixen el seo historial
atletic.
Abans de donar per closes aques
tes consideracions, a-olem fer cons
tar la satisfacció que ens ha produit
el millorament assolit per uns quants
xicots que, amb una voluntat i per
severanaa dignes ?'un bon premi,
s'han fet creditors, un día i altre,
a
l'admirado deis qui de prop se
gueixen la marxa de l'Atletisme aa
talá.

Catalunya.
amb

un

actualment,

estol de corredors

compta

joves

amb

quals podrá confiar dintre de poc
temps. Diguem quins són: Men
got, Mesalles, Casorran, Florenla,
Badia, Font i altres.
Tot aixó

la selva. I

BARCELONA

1

nit

va

parar fins que una
atansar-se al campament, i
no

va

Aquest animal era
nyiment admirable.

?'un

desvergo

Havia

arribat

a
la petita cabana de fulles
de l'home i el baixa de l'hamaca on
dormia a forga d'estiradas amb les
urpes. Als crits esglaiadors del des

fins a endur-se'n un deis més braus
i bons cagadors deis gossos nos-tres,

venturat es despertaren els altres
xiclers fent gran soroll, i el tigre va
fugir sense poder-se'n endur la pre

campament. Una nit va saltar les
tanques del corral de les vedelles,
les quals tanques tenien una alaária

entrá

sa.

Per sort, l'home darmia boca

quan estava adormit al portal ma
teix de l'edifici principal d'aquell

d'un

i

matra

mig

Va

.

matar

un

ve

dell de cinc

venir a cagar una porca que estava
prenys, i que dormía arrambada a
la paret de fusta de la meya propia

del corral. Allí se
tripas i un tros de cuixa i el

en

barraca, dintre un deis corrals de
les mutes de l'acampament. El re
bombori que varen armar les mutes
cridá l'atenció deis
en veure la fera

despertá tot l'acamparnent,
perseguiren la fera uns quants ho
mes precedits pels
gossos t'grers.
A un centenar de metres el jaguar
gossos i
i

va

balear de deixar la presa per tal

d'alliberar-se de la persecució. La
porca estava ben morta, amb el
ciani buidat d'una grapada.
El fet que el tigre perseguit ha
gués pogut arrossegar cent metres
presa

una

bé sei

que pesava ben

quilos, us donará una idea de
la potencia d'aquesta e ena de bes
tioles. Més Potala era encara el ti
grás el Inés gros que he vist
xanta

—

—

que fou emmetz nat al campament
dit "La Vega de San José'', Iloc

famós per
feres.

l'audácia de

s

seves

i

arrossegant-lo

l'hamaca, i les urpades de
!a fera, si bé li varen destroaar corn
pletament una anca, no li feren cap
ferida mortal. Si hagués dormir de
cara
al cel, hauria mort inevitable
ment amb el ventre destroaat. Un
altre jaguar va tenir la gosadia ele
terrosa

mesos,

les tanques, se'l va carregar a
l'esquena, i arnb aquesta cárrega va
fins

a

tornar

a

saltar cap

a

quedava perfectament

fora
a

guint el

rastra—

i rana

sota

arbusa

a

MIS

•

—

tot

aixó

la vista se
a amagar

rnig quilómetre
li va menjar les
va

deixar. El corraler va demanar-me
per teléfon l'estricnina, i Ii vaig fer
enviar tot seguit a mata-cavall. Al
cap de dos dies telefonava donant
rne
compte de la rnort del tigrás,
havia tornat a' manjar del
dell emmetzinat, i tot segu't cm
que

ve
va

la pell ?'aquella bestiassa,
que amidava de clatell a naixement

enviar

de cua un
enviar-me

matra setanta.

També

va

una
bala de plom, cali
bre 44, probablement de Winches
ter, que el tigre tenia clavada en

má, i
groguencs i
una

demostra que quan
í es treballa
ami) fermesa i entusiasme el fruit
ens

disciplina

hi ha ordre i

¦1¦0~1.41¦0•1¦13•••04~1~.1.10~0¦1741”0•1•141¦111.0•)¦0•4

van

Carnpionats,

satis

els

Rambla de les Flors,

I

la manifestació.
Paró nosaltrcs preferirían-1 que els
militars es disputessin a part els

BASTONS

veniment.

RELLOTGES

1

propaganda de

equips

i, per tant, els entre
narnents de conjunt i refinament deis
reprcsentants catalana s'Imuran de
celebrar, també, a la tarda,

19

i dos batallons. La
ció militar fou, dones, ben nodrida,
í aixes dona peu per a refermar la

hauran de representar la nostra ter
ma,
sobre terrenys adequats, amb

tarda i

n'explica.

parti
regí.
inscrip

tres

També fóra molt eonvenient que
encarregats de formar aquests

proce

adaptar els corredors

de

els

Naturalment que les deficiencias
del recorregut no podien, sistemáli
cament, perjudicar determinats ele
ments i afavorir de la mateixa ma
nera una altres. Peró si, com ternbla,
el circuit del Campzienst Peninsular
de "Cross" que s'ha de celebrar el
dia 23 d'aquest mes és pla, i l'obli
gació que té la Federació Catalana
d'Atletisme és de vetllar parque els
nostres representants s'acostumin a
de Vi

varen

ments

alguna corre
causa
poder donar un rendi
superior a altres als quals
ment
aquellcs caracteristiques el van per
judicar.

no

*

carrera

cipar-hi equips militars

varen

característiques del circuit
cal que, des d'ara, ja que
possible fer-ho a Reus, es

ac

de tretze anys de vida
a

i carretera, empe
asfaltada, no res menys que

go,

no

regularitat i

de

tanta

En aquesta

carrers

les

malversar les

sense

!os així, Cutié

no

activa.

sis quilómetres; els altres dos
quilómetres (el recorregut total, per
temps
a nosaltres, suposant que e1
carrera
pel
vencedor
de
la
emprat
!os exacta, no tenia mes de vuit qui
lómetres) aren de barrancs i, sobre
tot. carretera veinal sama sorrenca.

fent

sentar-se
reu

tuaria

precisament,

al titol

ecepció diaria d'ostras

favorablement

la noticia

al

al seu combas ainb Pladner que pos
siblement es fará a Barcelona i per

b rt 1 a car a

,organitzar

desqualificat

estat

notable, Fija tindria ocasió ?Inten
tar una 1-11;11ot-a de forma a:1lb vistes

Serval p r co

molta

Londres. ha comenaat ja

assiduitat

ha

per acarar-se a Flix. Aquesta victó
ria d'ara seria una propaganda ben

8 'oni propis
per a b nqu t3

la B. B. B.

organitza amb

of C. i tamhé

el tito' davant el fralmés Ivon Tré
vidic. La victoria del combat d'a
questa setmana a. Berlín ha estas
favorable a l'alemany, ja que el seu

Després d'aquest triomf d'Harry
Stein, els nostres organitzadors po
drien provar novarrent de portar-lo

gou inzt

s

seig.
Segons

energics. Si

Per aquesta

mosca no

Telefoi 7.075

gran rendiment

dors

•

no

ig de Gracia. tiO

ass

El popular promotor parisenc que
després de guanyar-se el primer lioc
entre els organitzadors a Franca. va
gaanyar la batalla

de millor.
Es aquesta tasca, la d'escollir
recorreguts de "Cross", una de les
més dificils, i requercix, per part
deis encarregats de fer-ho, els conei
xements necessaris per tal de no

v a respondre ni a
havia produit ni a l'anomenada deis
dos púgils. I sembla que als berli
tiesos
el campió del món del pes

Re3taurznt RIERA

confondre el "Cross" arnb la murt
tanya ni amb la carretera i el pas

uns

un

vuité round per

comentaris sobran.

els

organitzadors

deis
cercar

contrari

Les activitats de Jeff
Dickson

Paró

seu

necessaris per a moure's sense difi
boxadors
profes
cultat davant
sionals de categoria, pero. en canvi,
en qüestió de trucs í de martingales
va
palesar uns coneixements sor
prenents

ha corn
anys. I en

trenta -nou

seus

el noble

el

novament

ja

senyor que

cas,

sevcs

la

a

veure

han estat adversaris del gegant ita.
liá. Per6, en compensació, el tal Ful_
un

celebrar, a Reus, el Cammonat
Catalá de "Cross'', ha reconegut,
unánimement, que no aren, carta
mena les més adequades í reco
manables per a aquesta mena de
proves, fent-se arree, paró, de les
va

s'aplegaren

tal Fulton, d'una estatura una mica
més notable que la dels que fins ara

és

impressionr gra
parisencs que
Sala Wagrarn per

va

La prensa esportiva de la riostra
ciutat, en comentar les característi
ques del circuit sobre el qual es

tament els aficionats

Ara s'anuncia un altre combat. El
ser adversari será aquesta vegada un

ton

acabar-se

en

talla.

seva

di E

1
,

combat— que

round—

segon

La

per E.

fer-se cárrec de l'adIntraciod„aquella bona gent davant
la nieva heroicitat (sic), conéixer
jaguar, del
una mica els costums del
tigre, cotn en diuen a América. Jo,
aquella dies, desconeixia encara
en
absolutament la vida de les feres a
la selva, i només en tenia les
«versions exagerades, espantosament
exagerades, que m'havien relatat els
cornpanys desitjosos de fer-me por,
de fer-me pagar, amb una mica d'es
pant, la "novatada” selvática. Altra
ment no hauria comes la impruden

de

TRÓ-FEU~S

va

a

el qual ja des del comenea
ment de la lluita va palesar un pinte
indescriptible, i fins que va quedar

fora

de guanyar. La victória

el combat fou concedida al francés
per un limitat marge de punts. Amb

rindi Billie

Owe,

América

Trenta mesós a la
selva mexicana (10)

Corrvé, per

adversari

seu

Després del campionat catalá de "Cross"

••••¦•

Iortir pensant-se que seria batut, i
que per aix6 ja de bell comencament

iEL- JAGUAR

vegada

estat

La darrera victbria de
Pladner

Camera aconsegueix
un altre k. o.
Primo Calmara ha fet

El

o.

haver

no

per k.
aquesta

novament

ha

de Boza de Nova York, amb motiu
de

combat. I ha guanyat

tercer

seu

ma

segons, ha

que Vermaut

es

desqualificats

Dimecres passat, amb el com
bat contra Vermaut, va passar el
mateix. De bon comercament aquest
es -11angi amb molta fúria contra el
Set: adversari, 1 Logan acusá tres
o quatre
cops fortIssims. El públic,
en
molta part, es posá a favor del
francés, i ranimá amb grans crits,
eregut que la seva victória era joc
de poques taules. Amb tot, el des
enllag de la lluita va ésser totalment
diferent. La primera dreta que el
filipi encertá a la cara del seu adver
sari va fer que aquest refrenés els
leus exagerats entusiasmes. I ales
llores Logan, amb molta rapidesa
perdre
hi havia temps
a
no
accionar la seva esquerra, i el
va
francés, ben tocat del fetge, va ésstr
eomptat "out".
Vermaut, batut rany passat i ben
elarament per Mateo de la Osa, va
irnpressionar bé el, nostres aficio
nats. Potser Ii havien fet creure que
Logan no resistiria el seu fortíssírn
putsch, i per aix6 va aparéixer com
per endava_nt
un borne que ja sap
que
ha
de
passar,
í que está
el
convermut que aconseguirá la victó.
ria amb una rapidesa sorprenent.

qui

troba

seva

Kid Chocolate i el seu
manager han estat

car-se.

manca

si

guerra no hi ha cap pugilista del
seu pes que el pugui resistir.

gués caigut alguna altra vegada i
que Ilaguessin hagut d'ajudar a aixe_

No

compensació

en

de coHocar bé la

manera

Logan, després
nou

no

campió,

—

,haurien volgut
del famós k. d.

setts

nica

Lluís Logan, va confir
vegada més que si bé
coneixements i la seva téc
són depurats com els d'un
a

una

el

ATLETISME

rival ha estat

seu

l'anglés Boddington. Aquest és un
púgil jove, que tot just la tres mesos
que boxa con a profcssional, i ja
porta aconseguits uns quants triomfs
damunt bornes de la categoria de
Kid Socks, Tarleton, Billy Cain i
Billy Clark.
Davant "Milou", Pladner, aquest
pugilista anglés no va tenir la sort

PANORÁMICA SETMANAL

Dimecres, al "Nuevo Mundo", va
tenir lloc el combat Logan- Ver
maut. Aquest darrer és campió de
Franca del pes mig- fort, i ha vin
gut a Barcelona precedit d'una
aureola extraordinária. I tot perqué

París. I el

a

130XA
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la

uns

ja

ullals formidables,
arrodonits per tants

anys i anys de treball... Ei a un ve
ritable i valent veterá de la selva...
No mereixia pas morir tan vulgar
mena d'un mal de ventre donas a

traidoria...
Pero el cas més típic d'atreviment
imprudencia jovenívola, o tal ve
gada desig d'admirar amb audácies
extremades la femelja volguda
és
—

—

el que

ara

explicaré.

El

cos

d'edifi

cis de fusta que formaven radminis
tracio i l'estatge de l'administrador,
donaven, de part de darrera, a un

gruixuts i
foraa ben ajuntats, de dos metres
d'algária. Un recó d'aquest corral
corral cercat amb troncs

el cercat on hi havia de nit les
vaques amb llurs vedells, i entre
aquest i la barraca de l'administra
era

dor hi havia la ruina dels funcio
naris.

Davant,

una

gran

caballa feta de

i sostre de palla, era el dor
mitori deis dos criats nostres, i a
troncs

metre i mig, una altra cabana
gairebé igual, servia d'aixopluc a les
gallinas. I bé: durant tres nits, un
animal entrá als gallinera i afana
un

quatre caps d'aviram cada nit.

tres

o

Les

pobres gallinas ja no volien
a ajocar-se al seu palau Exami
per on podía entrar el Iladre

anar

nant

got, veiérem

dissinulada

ober
tura al sostre, justament a la banda
del corredor de metre i mig que se
parava el galliner de la barraca deis
una

criats. El carnisser, donas, saltava
la paret, travessava gairebé tot el
corral, passava frec a frec per mi
dominico dos bornes, s'enfilava per
la paret del galliner i feia el seu fet.
Várem tenir algunas diseussions
sobre la mena de bestia que feia la
malifeta. Els criats creen que era
una
serp; jo que era un gat mes
quer; En Máximo Garcia i En Me
néndez, que era un tigre... La quarta
n:t várem agafar les gallinas i les
várem ficar per foraa al seu lloc,
després de tapar el forat del sostre.
Deixárem oberta la pnetella ?'entra
da de l'aviram, sota mateix d'on hi

de la tasca recompensa

tots

els

sa

crificis realitzats.
havia el forat, i per la banda de
dintre collocárem una ferma caixa
de fusta, convertida en trampa, amb
una
gallina que servís d'esquer.
Prop de mida nit, un deis criats,
Máximo i jo, que estávem a l'aguait,
bastant Ilutte, a l'administració, per
no
espantar la bestia, sentírem el
cop de la trampa que queia... Sor
tírem corrents i várem veure, entre
la foscor de la nit, una grossa om
bra, com de tigre, que saltava la
paret. Tres trets de pistola varen
sentir-se... La bestia, paró, havia es
capat...
L'endemá al matí traguérern la
caixa-trampa. Pesava bastant. Hi
havia, dones, quelcom a dintre...
Amb una serra obrírem una porte
Ilesa a la banda del sostre de la
caixa, i tot seguit, malgrat de l'al

aária
un

de prop d'un

naset entre

d'aquesta.

matra

gris

i

ros

i

uns

ulls

brillants fiairaven i
l'orifici...

esguardaven per
"Es t:grel", va cridar Má

ximo, triomfalment. I traient-se la
seva
Parabellum formidable, ?'sin
desfer la testa de l'animal...
precaucions, várern obrír
la tarmpa, i en afecte, un bell, un
gentil tigre jove, fi, esvelt, de pell
brillant, estava arronlat, fet un cab
dell, amb e crani a trossos, en un
recó... De la gallina no en quedaven
inés que mitja dotzeneta de plo
mes... No cal din que la vídua
d'a
quell valent, d'aquell arriscas jaguar,
es va fer fonedissa per sempre més.
Segurament devia aconsellar el seu
tret

va

No

sense

nou

asnos

cera

menys

de

cercar

perillosa

una altra ca
que la que te

nien amb el difunta

(Continsearb)
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ORIENTACIONS

L'esport
Es sabut que

Anglaterra

com

l'esport

néixer

reacció

una

a

contra

el sedentarisme i el reesclosiment

ur..

bá, fill del maquinisme. Naturalment
que aquesta afirmació és sempre /s'a_
tiva i que cometen un greu error
els qui imaginen que abans del segle

dinou la hurnanitat no ha conegut
res de semblant ala exercicis espor
tius. La veritat és, ja ho sabeu, tota
una altra. No hi ha cap civilització
que no irnpliqui una mena o altra d'es
ports... si alguna sembla haver-se'n
passat és pesqué ha viscut entera..
rnent absorbida per aquest super
esport que és la guerra. Per?) ordi..
náriament els bornes de tots els
temps han alternat el treball o l'oej
amb els jocs fíales; el joc de pilota
és antic gairebé com la histaria, els
simulacres d lluita 1 els torneigs han
estat sovint la diversió deis
allá on hi ha glaç no han pas
faltat patinadors, cora acrediten be
llament els pintors holandesos deis
segles XVII i XVIII, les carreres
diversos aspectes tenen
en els seus

cavaners,

1

precedents a tot Europa i a nat
Asia; paisos tradicionalistes com ara
el base conserven un seguit de cos
turas atlatics que provenen de qui
sap quina centúria; els samurais ja
ponesos, ?qua aren en els seus esplais
amistosos sinó

uns

veritables sports

men?
En fi, per tot i en tot temps hi
ha testimonís fefaents de la pesen
nitat de l'esperit esportiu. Si en al
gun. moment ha semblat eclipsarse
ha estat segurament

la primeria
industrial, aleshores que la

de l'era

a

gent del camp va abocar-se a les
ciutats i s'hi va aclofar encara sense
erma
per a compensar els inconve
nients de la seva clausura. Es en
aquest sentit que resulta legítim de

parlar d'Anglaterra

com

mare

a

deis

esports. Ella va engendrar la ma_
laltia i ella va cuitar a cercar-li el
remei

oportú.

Les

altres

nacions,

les unes a més distáncia de les al
tres, les unes per veritable necessitat
les altres per esperit d'imitació, han

seguit

el seu exemple.
Ara bé: si la gran ciutat és,
he dit, la causa de l'esportisme

dern, puix

corn
mo_

condemnar
els homes a la vida enconfurnada
i sense horitzonts, convé reconai
xer que
aquesta causa cada hqra
esdevé menys efectiva. La ciutat in
dustrial de mitjans de segle passat,
ab la seva relativa petitesa, no
imposava ala seus habitants ni el
rnés elemental deis exercicis: el de
la manca. Els edificis, encara mal
adaptats a les exigancies del maqui
nisme, gens controlats per les auto.
ritats higiéniques, cosnandaven impe
riosansent la recerca d'aire lliure i
que ella

va

d'esplai.
El segon estadi en la creixença de
la ciutat industrial també justifica
l'esport. L'área urbana creix, pera)
les comunicacions s'hi multipliquen
d'una manera proporcionada; neixen
els tramvies, els cotxes de lloguer,
els autbmnibus. El ciutadá está ben I

UNA REUNID
PRENISA ESPORTIVA

Demá, dimarts,

a

les vuit del

vespre, la Comissió organitza
dora del festival a profit d'En

Rini,

reunirá al café "Oro del

Ithin" els periodistes esportius

barceloning

per tal d'informar
los del projectat festival.
Els que no hagin estat avi
sats, els preguem que es donin
per convidats.
MES DONATIUS

Grácies a l'entusiasta coope
rad() de l'Agustí Sancho, l'ex
mig centre del F. C. Barcelona,
avui entrenador de l'Iluro, de
Mataró, rebérern abur 143'75
pessetes recaptades entre els
socis de l'esmentat eercle de la

Costa.
També hern reina iI pessetes
d'un grill) de concurrents al Bar

Eléctric,
La

de Sans.

recaptació,

fins

ara,

és:

Suma anterior... 1.958'—

Itecardat

per

I'lluro

en

•••

...

...

RPcaptat

143•75
5'40

al Bar Eléc
'

Josep Badell

..•

2'--

amb motiu de

veure

quedat frapats

en

l'Exposició han
constatar l'extra

ordinaria vitalitat ciutadana de les
Rambles. L'estiu passat val-era acom
panyar per Barcelona una colla de
periodistes estrangers de nacionali
tats diverses, i tots van coincidir
en
assenyalar-nos la poderosa sim
patia de la popularíssima vía bar
celonina. El que més els va estra
nyar, pero, fou la seva anirnació
nocturna. A les dues de la matinada,
quan els Boulevards parisencs estan
més que deserts, quan a les grans
ciutats d'Europa l'animació es li
mita a deterrninats llocs d'esharjo,
la nostra Rambla está plena de gent

la

creixença deis nuclis urbana. Es el
període de la plétora o de la conges
tió. L'equilibri es trenca. Encara
que els mitjans de transport es mul
tipliquen i es perfeccionen, s'electri
fiquen i adapten al motor d'explosió,
el

cert és que s'inicia l'era de les
empentes, de les aglomerado ns i de
les angúnies. Resten grans distancies
a salvar a peu, perque els barris
han

que passegen

més de presa que les línies
de comunicació. A hores fixes, una
crescut

BARCELONINA

casa

o

per tornar

sense

pressa, que

blegen tranquillament,

ram

que pugen i

Bada al costat d'uns passants que
es miren
uns
lloros tot fent esca

ció. Només parlarem de la Rambla
Central, i, molt especialment, del
personatge tipus que hi passeja per
que s'hi troba com el peix a l'aigua.
Us l'imag:neu? Es Ll barceloní

rafalls de la psitacosi i

es

mira •les

caderneres,

els

periqui

mitjá.

Arriba

a

Canaletes

i

parla

dancen al seu entorn una sardana
infernal. Sorolls infinits del carrer,
timbre de la porta, timbre del tela.
fon, la rádio del vei superior, el gra
mbfon del veí del costat, la trepida
ció de l'avió que passa...
El veritable tipus d'esplai modem
és el que s'atorguen de tant en tant
els milionaris arnericans: una cadira
d'extensió en una clínica, al camp,
en
mig d'un paisatge sedantissim.
Menú exclusivament vegetaria. In
ccmunicació absoluta amb els ne
gocis. Prohibició de parlar.
?Els ciutadans, éssers sedentaris i
esllanguits? ?Els ciutadans necessi
tats de moviment 1 d'exercici?
Aixii era cinquanta anys carera,
no
pas avui. Avui, els pobres cinta
dans no necessiten sinó sepultar-se
periadicament en una immobilitat
embuatada i sense excitants.
CARLES SOLDEVILA

pro-frini

Miguel
Martí

Raíles-.

Seguí..

2'--

...

Josep ViVes..
Just, Martínez...

1'—

Antoni Alzina...
Casimir Ponç..........

2'—

Érancesc Penya....

2'—
2,--1'—
5,-2'—

Vicents Cárceles....
Ernest Carbonell...
Josep Bat...
Alfons Obon....
Pero Pastor..
Antoni Martínez.
...

Joaquim Loyola.
Antoni Abadal...
Artur
•

5'—

tiar.

de

Travessa la Porta-Ferrissa i ja sent
deliciós, intens, deis gessa
mins, deis clavells o de les roses.
Es mira una seny-ora de dol que ha
encomanat una corona i un "nino
bien" per. al qual una florista fla

futbol si traba la seva penya. S'as
sabenta deis gols que el Barcelona
porta fets durant la temporada i de
l'equip que presentará l'Europa con
tra el Sans. Troba el seu venedor
de diaris, aquest altre tipus simpa
tic de la Rambla, que crida incansa
blement els nostres diaris i que puja
i salta deis tramvies ágil com un
acróbata. El ra.mblista compra el
diari i decideix, com cada dia, mar
xar fins
a Colom.
Sense adonar-se
que está a punt de ploure accepta

el perfum

nera

Sumen pessetes... 2.148'15

EL FESTIVAL 1E NOVETATS
Dimecres comencaran els as
saigs de l'obra d'En Do-va,
"L'honor del barri.
Ens consta que hi ha un gran
entusiasme entre els futurs
protagonistes. I el que és pU
jor, que mancaran papers per
a donar
compliment a tothom
que té ganes de sortir.

Ciutadá: Ja sou subs
criptor de la rambla?

confecciona

una

toia

magní

fica. D'esquitIlada s'adona com els
literats de la Virreina tenen cua de
minyones que es fan escriure al "ho.
vio" que fa el servei i de "novios"
que es fan escriure a la minyona que
també el fa. Tres passes més avall
ven sortir
les dones de la Boqueria
amb. uns cistells que tau olor de
cebes i farum de cara i sentoreta
d'hit i fortor evident de peix que
potser no és de palangre, precisa..
ment. I aleshores ja veu, camí del
Liceu próxirn, l'esquilador de gossos
es passeja seriosament, i l'equip
d'emblanquinadors que amb la ca
aya de la bronja al coll van voltant
la seva placeta a/1lb un aire trans

que

cendental. I al mateix temps, un
camálic, amb la clássica barretina,
recorda que no s'ha de capficar
quan hagi de canviar de Idispesa i
calgui transportar el bagul pie de
llibres.
Com cada dia,

mira la faeana
baix, i troba
que no és prou senyora pels fums
que gasta i pel prestigi que gaudeix.

del Liceu
k

l'equip d'emblanquinadors,
van

voltant la

seva

que amb la canya

placeta amb

baixen del Port a Canaletes i de Ca
naletes al Port, amb un cigar a la
boca i un bastonet a la má, xerrant
arab un amic, mirant les clames que
passen, i esperant que arribi l'hora
d'agatar el darrer tramvia que els
mena a Ilurs carrers...
Un reportatge de la Rambla ha
d'ésser una cosa molt difícil. Sí, se
nyors. Molt difícil, perque sembla
tan fácil. La Rambla és una cosa
única a Barc.elona, i potser única
al món. Té un dinatnisme, una gra
cia local, una varietat de colora i
urts caircs tan diversos, que dificul
tara la inissió d'un repórter que es
proposés fer-ne una descripció ob
jectiva, detallada, fotográfica. Veure
un álbum de vistes locals amb qua
tre o cinc fotografies de la Rambla
és una cosa que fa caure l'anima als
peus. La Rambla, senyors meus, no
es pot retratar, s'ha
de viure, s'ha
de tastar, sla d'ensenyorir del tran
seünt, barceloní, foraster, europeu o
americá, fins a fer-ne un devot, un
fidel, un admirador, un ramblista
en
tota l'extensió de la paraula...
La Rambla del matí és una Ram
bla diferent de la del migdia, la de
set a nou del vespre és una Rambla
nova i és
una altra Rambla la deis
darrers noctámbuls.
Per

u

de la

bronja

al coll

aire transcendental...

n

de

es

dalt

a

Segueix' el seu passeig i troba un
altre ramblista amb el qual s'atura,
indiscretament,

sota un arbre amb
ocells que hines. Amables i
cordials com són els pardalets, no

els serveis d'un cirabotcs amable, i
recolzat al tronc d'un arbree es fa

més

enllustrar les sabates. Tot just el
"cira" clóna els darrers cops de tela
damunt la pell lluenta, comenca de

volen que els
marxin sense

amics ramblistes
un
record de les al
tures, i deixen anar damunt Ilur
plovisquejar. Automáticament, I ho
barret una floreta blanquinosa que
me que repetia incessantment les se
caldrá deixar que s'eixugui..Per tota
ves
"barajas de Vitoria, barajas", la Rambla del Mig la circulació s'in
canvia de rnercaderia i treu un pe.n
tensifica, i li cal apartar-se per de:joll de "anillos de goma para los
xar passar una corma de vint-i-cinc
paraguas". El ramblista en compra bornes sandotxos que anuncien una
un i constata
que s'ha deixat el pa
crema per al callat o ,el aebut d'una
raigües a casa. Tira aval'. La plujarutnbista en un cabaret del Parallel.
seus

a

que

sigui

per la

cosa

esportiva,

haura deixat d'interessar-se

en

corresponents a aquests
esperits, perqué aquests cossos
no han sentit cap prnija balaca
sos

mentre ha durat la dictadura.
Eta cossos, de tan pacífics,
semblaven realment merts. Pe
le els esperits, durant aquests
sis anys i mig... Mare de Déu
els esperits! Anaven carrégats
fins al punt de dalt. Eren tot
pólvora i dinamita. Els espe
rits! Esta-ven tan enlairats i
enfaristolats..., que si bonament
El general Primo de Rivera no
se n'hagués volgut anar, Ei el
que l'havia posat de dictador
no l'hagués vlogut treure,
els
esperits haurien estat capaces
de resistir
tan carregats de
pólvora i de dinamita com en
aquests darrers anys, aixé sí
deu, vint, trenta anys mes,. si
--

—

hagués calgut.
Pero els esperas,
pacificats. Es cert.

ara e.s.lan
L'obsessió

deis esperits, tot aquest temps
que ha durat la Dictadura, era
de pensar que passaria en el
seu moment final. Els esperits
tenien la sen.sació que un dia
o altre s'havia d'acabar el Go
vern de Primo de Rivera. Perb,
com? De bnees a bones? Era
difícil d'esperar-11o. Ara s'en
fadaven els artillers, ara la
marina, ara els estudiants, ara
En Alcalá, ara En Sánchez
Guerra. Un dia o altre les coses
podien esbotzar-se. Aleshores
!la cosa no anida 'de bones en
borres. Aix6 els esperits, tct I
exaltats, no els plavia gaire.
L'espera de l'homo de negocis,
de l'advocat, del botiguer, del
comerciant, del viatjant, del
periodista, de tota la classe alta
i la clas.se mitjana i ádhue la
clas.se. baixa
hi ha un tes
timoni de si a anys i mig
no
era pas amant de
patacades
aldarulls. Ara que els negecis
anaven lié, que tothom, qui más
qui menys, anava fent,
alió
que se'n diu "airar fent"
la
incógnita del que podia passar
el día de la caiguda de Primo
de Rivera, acabava de posar in
tranquil a tothom.
I ara els esperas estan pa
cificats. Primo de Rivera és
fora, i "no ens ha calgut fer
res". No hem hagut d'interrem,
pm e ni un moment la nostra
vida normal, la nostra feina, el
nostre cafe de cada din, el nos
tre cinema, no hem hagut
d'arriscar ni un pél de roba, i
ens
trobem que tot alió ja no
hi és, i que ha pujat un Govern
on uns quants senyors consti
tuits en Comissió liquidadora
es proposen emprendre la
tasca
natural de liquidar. Per a un
major geig, la crisi es produí
de vespre, i a una gran quan
titat de gent que s'havia ficat
al 'loe innocentment, encara
sota el régim dictatorial.— aix6
sí, amb l'esperit que treia foc
i flamarada —, la 'Llena nova
els
va. arribar en
llevar-se, que és
el gran idear d'aquest país:
aixecar-se, i sense haver fet
cap esforc, trobar-se satisfets
—

—

—

.

rent

aquests
Els diaris van
dies d'una frase que s'ha posat
de moda: "La pacificació deis
esperits". El Govern ha dit que
aques.t era el seu primordial
objecte; la i•reinsa censtata
que els esperits s'han pacificat.
No ha calgut pacificar els cos

—

nosaltres té un interés es
pecial la Rambla del vespre, el cen
tre esportiu més viu i més interes
sant de Barcelona. A Canaletes hi
acudeixen tots els apassionats del
futbol, es comenten les incidencies
dels partits, es fan critiques apas
sionades de jugadors, clubs i arbi
tres. Els diumenges sobretot les
penyes a l'aire lliure de Canaletes
presenten una animació interessan
tíssima. Tots ho haveu vist, gairebé
ningú, per desapassionat o indife
una

d'aquelles solemnitats futbolístiques
en
qué. sota el partit, batega un
símbol més elevat, pel resultat d'un

els anhels, portats

match al camp de Les Corts.

cartells de la funció del dia. Per
fer-ho tot com cal i comportar-se
com un perfecte
ramblista, baixa als
soterranis que per als senyors han
installat sota el monument d'En Pi
tarra, i en puja més descansat que
no hi ha entrat, amb l'anim d'acabar
d'arribar fins a l'estatua de Colom.
En plena Rambla de Santa Mónica,
l'escola peripatetica internacional
amb notóries tendencies francófiles
triomfa, i el ramblista no sap com
defugir les amables insinuacions de
no
poques dames complaents. La
vía s'eixampla. el ramblista camina
més sossegadarnent, l'airet de mar
li refresca les galtes i les sirenes deis
navilis, més cr:daires, pera') rnenys
perilloses que les de la 'Rambla, ti

guanyat?
—Com han quedat?
—Qui ha fet els gols?
—Qui

3,—
5—
...

pinsans,

i les cotorres, que li ofereix un
ocellaire garlador com el seu bes

la feina. Cal llui
fer valer els colzes, es

trópoli congestionada jeu a casa
seva, hi ha mil sorolls i neguits que

els

tos

a

tar, córrer,
tirar el coll, evitar les trepitjades,
aguantar equilibris difícils i fina do.
lorosos, penjar d'un estreb, saltar a
tersa mentre el vehicle marxa... en fi,
realitzar mil esforços.
D'altra banda, les cases cseixen en
sentit vertical. No totes tenen as
censors
sobretot en terres del Vell
Continent. I obliguen els ciutadans
a laborioses
ascensions a peu. Les
botisues i els grans magatzerns, els
espectacles pública, les oficines re
captatores d'impostos, sotmeses a un
ragim de massa per al qual mal aca
ben d'estar preparats, impcsen un
altre rengle d'exercicis.
En una paraula, el ciutadá de les
modernes rnetrespolis no tan sois ha
deixat d'ésser el personatge seden.
tanque necesita destinar els lleures
a la gimnástica muscular,
sinó que
ha esdevingut l'ésser extenuat i ma
rejat que dernana repes i silenci.
Repós i silenci! Perqua, ádhuc
quan el ciutadá de la moderna me

COMENTARIS

la seguretat del públic, la tranquil
litat del transeunt, la lliure circula.

multitud immensa acut a les para..
des deis tramvies i a les estacione
deis carrils subterranis per anar a

Pessetes.

Al. B. T.

Els nombrosos estrangers que han
la gentilesa de venir-nos a

tingut

seure.

Per?, sobrevé el tercer estadi

RAMBLA

DE CANALETES AL PORT Examen de consciéncia
picas

servit. Hi ha un cert equilibri entre
les seves necessitats de transport
l'organització deis serveis pública.
Altrament no hi ha, encara, el virus
del dinarnisme. La gent adora el ea..
fa i el teatre. Les tertúlies i els sa
lons gaudeixen de tots els prestigís.
No s'ha perdut la gracia de saber

Ea canspanya
DE

caldria

que ens

va

LA

ha

El

transeünt se separa un mo
de la promesa o de la dona i
s'atansa al grup que comenta el

Dos

partit...

ha estat

metres

més avall, la venedora

ment

Parlem deis "ramblistes"

la

seva

ae
globus h paria de la illusió que
mercaderia faria als petits...

una falsa alarma. Al bell
de la Rambla de Canaletes tro
ba un venedor de gossets que li

mig

Volem parlar de la Rambla pró
piament dita. Aixó vol dir que no
parlarem de les terrasses deis cafés,

ofereix

ni de les venedores de decims que
hi deambulen oferint-vos sempre "la
primera", ni deis músics ambulants

deix no comprar-lo. Dos rnetres més
avall la venedora de globus li parla
de la illusió que la seva. mercadería

que cal fer callar amb una peca de
deu centims, ni de les voravies reta
hades que obliguen els passants a
fer equilibris per tal de no caure al
vial

i ésser aixafat per

un

tramvia

automóbil... Ni d'aquelles vo
ravies que les cadires i les taules
han anat empetitint sense que ningú
tingués en compte que se sacrificava
o

un

+Ana

tremola de
setes.

monada de quiso que
per vint-i-cinc pes

fred,

L'acarona dollament i deci

faria als petits de casa. Entra a la
Rambla deis Estudis i, com cada
vegada que hi passa, constata si el
seu cronometre marxa
d'acord amb
el rellotge de Ciancies. Al quiosc
estanc compra un paquet de cana
ris, perque aquests ti resulten més
económics que els que venen els
venedors d'ocells que té a la vora.
S'asseu un mornent en una cadira
de la
que

Llegiu, a la darrera
página, l'intcressands
sim artiele de Jatune
A1ader: unes parau

les de sinceritat...

Rambla,

ronca

com

entre
una

un

dormilega

sogra i

una

se

pinturejada que ii llanca
mirades inflamades. S'aixeca de se
guida. i mira, un x:c Inés avall, les
iflustracions de les revistes expo
nyora tima

sacies

en

un

cipal Palace,

guiase,
on

i ar?:ba al Prin
s'entreté llegint eis

omplen

el

cor

de

en

safata.

nostálgia...

El ramblista ha cornplert el seu
deure i torna amunt, camí de Ca
naletes, sense co.mptar les vezades
que ha fet aquest carni...
DOMENEC DE BELLMUNT

Ja

nc

hi

havia

de

Primo

Rivera!!! Els esperas van res
pirar, i és ciar que van quedar
pacificats. Es a dir, que no
havla calgut passar cap moles
tia, ni fer res, absolutament
res? N'Iti havia realment per. a
pacificar-se. Quin pes, ens
víem tret de sobre!!
La cosa ha anat tant bé, tant
amb el mínim esfore de part,
de tots, que de tan mínim nc1
ha calgut que passés de nul.
I com que som un país ingenu,,
que anem sernpre arnb el cor
a la má, aleshores pode,m Ilegir
coses tan delicios.es con' aquest
manifest de l'Aliarrça Republi
cana, en el qua' es dóna compte
que el primer acorcl del Co
mité
Directiu
ha
estat
el
"d'haver vist amb satisfacció
la fi de la dictadura". ?No
trobeu que és molt be? En un

país monárquic, un erganisme.
republicá, és a dir, d'opo.sició,
acorda "haver vist amb satis-.
facció la fi de la dictadura".
Amb .sa.tisfacció, j segurament,

prenent xocolata.
Després llegiu: "Els homes
d'ideal passena uns dies de goig,
i tot vanagloriant-nos de l'éxit
de la resisténcia, havem de po
sar-nos en
contacte ?per unir
nos en
un
front tinic i pro
seguir el nostre camí comú."
Vanagloriar-nos de l'éxit de la
resisténcia...! I aixé ho escriu
un home de trenta anys, l'edat
de l'empe,nta, de l'atac, de la
cembativitat. ?La veieu la cau
sa
de la veritable pacificació
deis esperas.? En quin com
promís en trobávem i que bé
que n'hem pogut sortir i amb

elegáncia! _Som

quina

gent

d'una

resistencia 'fantástica.
Resistiníem trenta, anys de 'silo
tadura, tense ni piular.
El corresponsal del "Jour-.
nal", a Madrid, que ha trames.
al seu diari la impressió de
l'ambient del país davant el
canvi de Govern, constata les
gratis alegries amb qué fen re
buda la caiguda de Primo de?
Rivera, la satisfacció general,'
els alciarulls
de jpia, i diu:
Un país que passi d'una dicta
dura com la de Primo de Rivera
a un Govern liquidador de
la
seva acTuació, no sols sense cap,
trasbals ni commbció, sinó con
tráriament, dins d'aquesta gran
joia popular, és un gran país,'
que fara que se'n parli i anirá
on

vulgui.

Es un gran:
bé •és un país que nol
val res, a la mh, de. qualseva'
nitre general o civil que el dia
que li sembli s'erigeixi en die-!
tador per dotas' anys en !loe de
sis. La forma com s'ha operal!
la pacificació deis esperas és

Efectivament:

país...

un

o

argument

a

favor d'aquesta

tesi.
"Veure amb satisfacció--

un

organisme republicá— la fi de
la

dictadura"; "vanagloriar-se

de l'éxit d resisténcia"... D'aeí
a quatte dies qui sap si es dirá
que ja podem cantar i treure
banderes. Si la gent canta i
treu banderes, cregueu que!
aquest és un país que no val
alió que se'n diu res. Será la
prova decisiva.
La llibertat de cantar i d'ex
hibir oriflames estirnades no
ens
l'havem guanyada. I cona
que no ens l'havem guanyada,
som indignes de fer-ne
rís, par
que estávem molt enlairats
d'espera, perO la matéria, du
rant sis anys i mig, ha acre
ditat la seva ccvardia. Si no
,es, té en compte aixe), creierri
que a'quest és un país en el
qual no hi ha res a fer. Es un
país apto només per a resistir:
I la resistenciA no és cap valor

positiu.

J. VENTALLO

la rambla
Esport únicarnent?
No; ciutaciania, cultura,
dernocrácia

Liegiu-la!

Subscriviu-vos-hii

.
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El greixatge central
automábils
tul

sempre

assequibles

en

un auto

ohi de suficient viscositat i estudia
da consistencia per als punts mes
fatigats, el qual, donada la seva flui

móbil, han de poder jugar lliure
ment, sense que aquest joc sigui ex
cessitt, ja que aleshores és quan es
produeixen els impertiuents sorolls
algunes vegades l'inevitable tren

desa lubrica

de peces. El greixatge d'un
cotxe és un problema qtte sempre
ha preocupas eh coastructors.
Fins fa poc temps, en la majoria

lubricats

d'automóbils s'utilitzava el rudimen

bol

carneas

greixatge manual, sempre engor
rós i moltes vegades deficient. Avui
tati
les

cases

constructores s'han decan

la lubrificado centralitzada
a pressió, la qual té l'avantatge que
sense
moure's el conductor del seu
seient pot lubrificar amb la máxi
ma efectivitat les articulacions prin
cipals del cotxe.
Els treballa qne constantment
porten a cap els enginyers de les
grans fábriques d'automóbils ens han
poaat en coneixement d'algunes so
lucions d'aquesta mena d'engreixatge.
Una de les principal, consisteix
assegurar el greixatge automátic
a
de toles les articulacions, sense al
tea feina per part del conductor que
la d'apretar un botó (Técalérnit), un
pedal (Bijur) o la d'otnplir un cop
cada mes un petit dipósit (Alcyl).
El primer i el darrer nornenats han
estat els capdavanters d'ut;uesta me
autornátie avui dia
na de greixatge
emprat per la immensa majoria de
tas

cap

a

Comprenent

oli

El sistema Bijur porta
el

ba fnstallada en
durant el moviment

bom

una

dipósit de l'oli;
d'injecció l'ém

pistó

és expremut per un res
sort que envolta la tija de la bom
ba; d'aquesta manera se sotmet l'oli
a

o

una

pressió

tingut

En vista de tantés calamitats

hoin'tlecidí suspendre el partit,
ja que de continuar alió era

gseis

de 6 ó 7 atmosferes.

En apretar el pedal la válvula d'ad
missió s'aixeca i permet omplir-se
el cos de la bomba. la qual expelleix
l'oli cap els tubs que el porten al
Hoy destinat. En acabar el movi

ESPORTIUS
LLEGIU

"LA

vameam¦MI

•¦•••¦••=maw.,

Esporthuts,

RAMBLA"

gador disponible.

NETA CATALANA A L'AERO

Dimecres al vespre tingué 'loe
al local social de l'Associació
d'Alumne.s de l'E§cola d'Engi
nyers Industrials una reunió
per tal d'enllestir tos els de
talls referents a la próxima ce
lebrabió deis. campioriats escO,

Dissabte passat tingué lloc al camp
d'aviació del conegut.mestre aviador
En Josep Canudes la presentació
privada en vol de la primera avio
neta construida a Barcelona per l'e

enginyer

minent

i gran

es

Joan N. Klein.
Malgrat del mal temps que
tones
ieia gairebé impossible

a

es

estar

T...••¦•••¦¦¦•¦•

al camp, acudiren bou nombre d'in
vitats i representants de la Prem
sa local.
L'avioneta "Klein A K 2" éS una
nieravellosa creació. De línies esvel
tes i fines, sembla una joguina per
la
a "nens gratis", ensems que <lema
seguretat.
sensació de máxima
Les seves característiques són les

sena

Degut a qué la distribució del lu
sricant es fa per initjá de canona
des de petit diametre no pot utilit
zar-se el greix consistent, sinó un

cotri

si llagues estat

el

metres

a

tersa

en posar l'aviador
fou sorollosament

IACI

també
constructor, En Joan Klein.

seu

com

l'hangar s'obsequia els concur
un exquisit lunch, durant
el qual es feren grans comentaris
d'elogi d'aquesta ben encertada avio
neta catalana, la primera que serio
sament s'ha construit a Barcelona.
El postre bon amic Co de Triola
(ligué que Klein no és pas ara que

s'inicia

en

l'aviació;

fa

uns

dinou

planejador.
Després ha anat construint petits
models, diguem-ne de laboratori, fins
que, fruit d'un seguit d'anys d'inves
tigacions científiques ha concebut la
"Klein A K 2", que donará fama al,
seo inventor i a no trigar posará a
anys

que

construí

un

Catalunya im el Iloc que
d'aviado Ii correspon.

en

coses

A. F.

Edició esportizyt de

LA PUBLICITAT

SETMANA

Després es jugá un áltre en
contre entre Julián i Garmendia
i Galarraga i Barasailegui. Gua
nyaren els primers, també per,
un srl punt de diferencia. Mal
grat d'ésser un encontre de
"segons", ens plau de remar
car-lo aquí per la intensa emo
ció que despertaren tote.s les

....¦¦•¦¦•¦¦•

setmana, pi
sol>a no gaires

Aquesta passada
cc.meneá
bons auspicis.
lottstica

Al Frontó Novetats, en una
sola vetllada hi hagué tres

lesionats, cosa no extraordiná
ria i afortunadament gens[cer
rent en els anals del Frontó
Novetats..
Primerament es leSioná Elola
mitjá, d'un cop-de pilota al cap,
i poc després era un nitre ju
gador el que s'havia" de- reti
rar per lesió en una cama. Com
si nc n'hi hagt144 prott'alnW tot
aixb. Guruceaga que, pel que es.
ven, és hcané-11—gálirinolt
calenta. Oil. perdre una pilota

jugades.
Dijous tingué

lloe la tercera
del davanter Ituarte.
Aquesta tercera sortida fou una
nc-va derrota del famós davan
ter, que tan bona impressió pro
(luí en la vetllada de la seva
sortida

presentado..
ZURRI

a

o

E

disputada

FETS PROMINENTS DE LA

A

,

Pistón i Goitia 's'atararen. a
Cazalis I i Elola II en una bri
llantíssima partida qué fou gua
nyada pels primers per un sol.
punt de diferencia. Aquest "m1-.
nim" avantatge indica ben
la
rament com fou de
partdia i com anaven
des les forces.

d'alçada

rents amb

"per

una

soo

aplaudit i felicitat, aisei

Velocitat inínirna: 6o km. per hora.
Coeficient de seguretat: 6'3.
L'arnic Canudes, pilotant la "Klein
A K a", ens demostrá el ben resolta
que está aquesta avioneta am b un
vol d'uns ro mínuts de durada
Despehá majestuosament i s'en
lairá

uns

No cal dir que

hora.

Demá, sortirá

a

porada.

per damunt

perfectíssimament.

els peus

Motor "Anzani" Y 35 c. v.
Refredament per aire.
per
Velocitat técnica prevista: 125 km.

l'AERONAUTICA
CATALANA

gran". .":volucioná

el camp
i aterrá

Superficie de sustentació: 13 me
quadrats.
Cárrega per metre quadrat: 30 k.

treballar per

constructora.

Aquella mateixa nit al Front6
Ncvetats hom combine. una vet
liada que resultá d'alió milloret
que hem vi.st aquesta tempR

En

tres

ÁDA

lars.

deportista

metres.

• 11/

_

DROM CANUDES

següents:
Envergadura: 9 in. so cm.
Llargada: 6 ni. 75 cm.
Aleada máxima sobre el sól: 2'10

propagar

_del
ju

PRESENTACIO D'UNA AVIO

que

constructors

de

tnolt possible que l'empresa
Frentó es quedés sense cap

sexis

xatge estan estudiant constantment
11 introducció de minores per tal
d'arribar a la suprema perfecció.'•
Alçyl, per exemp'e, ha previst l'a
coblament del seu sistema atub el
"Silenthioc”, inventat per Thiry i
desenrotllat per Reposseau, del qual,
PC!. ésser rnolt interessant el seu
funcionament, parlarent detinguda
ment un altre dia.
A. FIGA

del diferencial i canvi de
amb

importancia

d'aquests moderns sisternes

els engranatges
marxes són

fins

la

per als autornóbils ha
pee la lubricado, els

rabiosament un cop de
la paret i en resultá amb

a

metacarpi partit.

pediria.

periectament, ádhuc els
'loes d'espais reduits, on les peces
són més ajustades.
Actualment

cos

hermeticament tancat, resulta que
la pols no pot entrar-hl i per tant
setnpre está exempt d'impureses i
de destorbs. Tampoc pot vessar-se
l'oli en cas que es trenqui un tub,
ja que la pressió atmosférica ho im

eis

en

el

dona
?t'uy

de bomba
és tancada herméticament per un
disc, i com que el dipósit tarnbé está

MOTORISME

Les articulacions d'un xassis o
una
tra nszniss ió. mol t nombros es

de l'émbol,
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Conducció interior 4 places

PTES.
o

Coupé

2 places: ptes. 5.580

5.580

FRANCS 18.000

Roadster 3 places: ptes.

Francs 18.600

y EFIICLES INDUSTRIALS, CARREGA

200 Kg.: PESSETES

5 34 0
.

FRANCS

2 .7c• DE DESCOMFTE PROMPTE PAGAMENT
VENDES AL. CONIPTAT I A TERIMINIS
NOTA IMPORTANT: Ser& facultat exclusiva del venedor l'aplicacló a l'acte de la venda de la tarifa frenos

1 7

.

80 0

5.070

Francs 16.900
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Amb motiu d'haver-nos

estat

confiada la Delegació ROSENG.ART

a

Espanya, tramitaPem

totes

o

pessetes

les sollicituds

d'Agéncies directes

amb fábrica

AVIS IMPORTANT: A partir d'aquesta data la nostra politica será rigorosament de PREU FIX

AUTOMOBILS HUDS
DELEGACIÓ

N, ESSEX, STUTZ

ROSENGART PER A ESPANYA

3E39
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ju tie Iebrer de

rambla

ta

altres minores formaven part de
l'ideal de molts reanimadors, peró la
realitat s'ha imposat i ha pogut més
tes

que ells.

Tot el mal que per nosaltres té
velódrom de Sans és el d'estar mal situat. Massa Iluny-.,., massa

'1/4)

r=Z?

desavinent, desert,
Arnb tot,
d. Chabot.

El "cros"

en

bicicleta la dar-

rera novetat

eampió del món deis "routiers",
i de Frantz, el guanyador per

part en una carrera d'aquestes
on é$ precís carregar-se la máquina a 011, ficar-se fins a genoll dins de l'aigua, bufar a
les costes, pedalejar pel pla i

Els super-asos han estat també
vençuts. I no era cosa pas poc
curiosa veure tot un estol de
notabílitats corrent a peu, esprintant amb bicicleta, pujant
baixant, remullant-se, saltant
troncs i fer el trajecte ací caic
m'aixeco, per arribar darrera deis especialistes, ja que
Berthellin va vencer a Ronsse
i Foucaux va deixar enrera a
Frantz.
Ço que vol dir que a1/6 dagafa fama i posa't a jeure no és
rnés que una veritat relativa.

vegades de la Volta a
França, no cal parlar-ne...
Dones, bé: res hi ha valgut.

poc seriós.
La gent, pera, malgrat l'abséncia deis grans noms, es va
anar engrescara per les carreres ciclo-pedestres. El que fossin eorredors de segóna divisió
i ponis gairebé desconeguts, no
‘.era pas obstacle perqué milers
d'espectadors seguissin les proyes amb veritable interés.
I es va produir quelcom que
podem titilar-ho de fenamen.
En comptes d'ésser l'anomenada
,d'uns quants la que imposés
una especialitat esportiva al
públic, va ésser aquest el que
amb les seves preferéneies l'imposa, gairebé per força, als
noms de grqn preu.
Es clar que aixb era del tot
natural, malgrat de no succeir
correntment, ja que el ciclisme
té un fons purament comercial,
veient-se obligat l'industrial
que fabrica bicicletes a seguir
el gust de la gent per a fer bona

L'ENGRESCAMENT DE PARIS
PER OLAGUIBEL
París comença d'engrescarde deba amb el base Juanito
Olaguibei. En "Paulino deuxiéne"—com ja comencen a dirli—omple ja les sales a-mb el
seu nom.
Ha guanyat dues vegades amb tanta rapidesa, que
tothom creu el k. o. segur_ quan
eh l boxa:
Que si durará, gaire aquest
engrescament? Tot depén del
que triguin els empresaris a
donar a Olaguibel un adversari
regular. Els dos hornos que ha
batut el base (Willar i Kaiser)
eren ben poqueta cosa amb els
guants al puny!
Quan el públic parisene comenci a veure a Juanito fent
"espantas", l'entusiasme decaurá. I com que al base no li
costa gaire tenir por quan dalt
del ring els cops li arriben un
xic forts...
ROS
Febrer de 1930.
se

,

I eficaç propaganda Ple. la seva
marea.
Aixt és que, de mica en mica,
els "routiers" de més nom varen començar a prendre part a
les carreres de cross en bicicleta. Els Pelissier,
Souchard, En Pegy, En Bellanger
i d'altres de renom varen ésser vençuts a les primeres proves
on
prengueren port. La
sorpresa va ésser grossa, no
fent-hi res el que diguessin els
asoS que havien estat batuts
per falta de costum en la práctica d'una especialitat que demana estar en perfecta condició
atlética.
No cal dir que la desfeta deis
grans noms va fer que la gent
s'aboques més encara a les
earreres mixtes. La gent, quan
més bocabadada está amb els
ídols, més Ji agrada de veurels
trontollar... I com. que a cada
carrera els
asos eren batuts,
amb tot 1 estar ja avesats
córrer a peu i pedalejar a
estones, l'éxit d'espectadors aná,
sempre amunt.
La conclusió que se'n podia
1reure era qi.P0 51 cros a bicicleta havia donat lloe a qué es
formés una, nova categoria d'asos, contra la qual no podien
Huitar. els altres. Foucaux i
Be,rthellin eren els capdavanlers de la nova especialitat.
Amb tot aixó, ha arribat el

'sisé "Criterium International de
Cross Cyclo Pedestre", Hom
hauria dit que les llumaneres
ínés admirades del ciclisme,
diem-ne natural, slavien proposat preridre d'un cop la revenja de les seves desfetes. S'hi
varen: inscriure corredors de

JORDI

17,111111/

einc,nacions,
millor, ja

i entre ells el bo
que Ronsse és el

citar

a

ara

una

gesta que

se-

no ha estat
prou apreciada
pels nostres aficionats. Es la tasca
esportiva que vénen realitzant aquests
dos corredors que es diuen Julia. Espanyol i Claudi Senon.

Fa dos anys que

decidiren aquests
corredors, tan estimats pel nostre públic, a actuar en els velódroins estrangers i a demostrar que també entre
nosaltres hi havia bous pistards. I ho
aconseguiren. En el mateix velódrom
es

Saint-Etienne,

de

rnent, feren

una

facultats,

es

lloc

en

i

on

brillant exhibició de
classificaren en segon

prova

una

actual-

corren

l'americana.

a

El sol fet de sortir de
actuar ja. significa per als

per

casa

Saint-Etienne,

nostres cor-

un

match ómnium.

corrien

una

quilómetres
lua

reaparegueren

en

Ahir

a

la

en

tarda

prova a l'americana, roo
contra equips de gran irá-

són: B. Faure-F. Faure, Pecqueux-Hourson, Peix-Wuyard, Bellagamba-Pugliesi, Pipoz-Exbragat, Enguer-Katterbach, Storkbauer-Hennequin, Pomeon-Foraison, Tonosi-Ducruet, Andrieu-Ginoud.
I encara els esperen nous contraetes a Marsella, a Nila, a París...
Es de lloar, dones, i d'aplaudir
aquests dos valents corredors nostres,
que no es resignen a l'estat somnolent que el nostre ciclisine sofreix
cada hivern i cerquen fora de casa
com

a

propósit

per

a

palesar

llurs

grans facultats.
Rebin des

d'aquestes planes la

La reanimació
del Velodrom de Sans

CUATA

RÓLIDA IMIVERATAT

Ha

a

estat

aprimdr-se!..

utilitzi h

nostra

Syrene

en

cin-

caut-

xú "Pur Para", im-

pregnada

de

subs7

radioactives,

que fan fondre ra-

pidament

gras-

subcutánies.senmedicament ni
cap mena de régirn. Procerliment extern, no ocasiona cap moléstia, ja
que acciona durant el dormir.
Demaneu fascicle gráfie incloenthi un segell de Correus o'35 a INSTITUT ORTOPEDIC SABATE I
ALEMANY, Canuda, 7, Barcelona.
'

I

ses
se

a

—

Kemfren-Buschenchagen,

G'oo-

wens-Deneef, Charlier-Duray, RiegerRichli, Junge-Pijnenburg, Van Nevele-Seynaeve, Rausch-Hurtgen, PreussResiger, Kroschel Petri, Knappe
Miethe, Manthey-Schoen. Hof fman-

-

Remarquem d'aquests equips els inVan Kempeit-Buschenhagen i Richli-Rieger.
tegrats per

Per al 15 i 16 de marc vinent
correrá a Brussaes una carrera de
25 hores, al Palau d'Esports.
L'stayer italiá Manera, restablert
de les lesions que es produí a Bale,
Oil es trenca. la clavícula, correrá el
23 d'aquest mes a Marsella contra Pa illard, Moeller Maronnier.
L'as del ciclisme Constante Girardengo correrá el 16 d'aquest mes
a
Marsella.
A Bélgica, en s'han de celebrar
aquest any els Campionats del Món,
ja es diu que ni Espanya ni Hongria
hi participaran.
Així, doncs, quan vindra el temps
de parlar-ne ja no ens vindrá de nou.
Per als Sis Dies de Chicago
(segona edició) consten inscrits trenta equips: Són: Mac Namara-Belloni, F. Spencer-Winter, Horan-Horder, Walthour-Duelberg, BroccardoLetourneur, Beckman-G. Debaets, A.
—

es

—

—

—

—

Zuchetti-Piemontesi, Dorn-Maczinski,
Raes-Billiet, Rodak-Merckner, GrimmLands, Claudel-Missart, Sheran-Belfonto, Lemaine-Grimbetilre.
D'aquests trenta corredors n'hi ha
quinze d'americans, quatre de francesos,
tres d'italians, tres
de belgues,
tres d'alemanys i tres d'australians.
P. A.-M.

Majestíc Hotel

nlixer es remarquen dos fets essencials: Primer, que no está ben decidit a quedar-se amb el veladrom, i segon, que el velódrom sansenc necessita una reparació... i una transforma-

ció.
Segons
la cabucla
1.500 als

M.
en

Chabot,
dues

viratges

preu fix

a

a

la carta.

Orquestra. Salons especials.
Bodes, banquets 1 festes

mil
i

soo

d'ampliar
places més

Llegiu,

a

la darrera

página, l'interessantíssim article de Jaume

Aiguader : unes paraules de sinceritat...

a

la

pe/ouse.

ignorés. Aquestes

Prieto, en
handicap,

la carrera deis so metres
fou la vencedora :: La

senyoreta Maria Lluisa Vigo, ig-ualá
el seu propi récord d'Espanya i

Catalunya
Malgrat del
fer

a

restar

degá,
tival

va

a

nostra

l'hora de comern,-ar el. íes-

estava

siasta

mal temps que ahir

ciutat, no per aixó va
públic a la piscina del Club

la

vers

curulla

de

gent

entu-

l'esport més higiénic

de

esPorts.

tots els

Com que galanteria obliga, comenmper remarcar la formidable actuació que feren ahir al matí les nenadores del Club de l'Escullera.
eare

primer lloc cal fer esment de
performance aconseguida per la
senyoreta María Lluisa Vigo. Va
igualar el seu récord de distancia
deis cinquanta metres i va véncer a
En

la

R. Tobella

Per si no era prou afalagadora
seva victória aconseguida dium'enge passat, ahir estem segurs, ho
tava del tot, en vencer després duna
lluita formidable la seva immediata seguidora la senyoreta Baslols,
entre mig don xivarri épic, degut als
crits que feien els estusiastes d'ambdues nedadores i en assabentar-se
d'haver igualat
seu propi
récord.
I anem per la guanyadora material
deis primen punts per a la disputa
del Trofeu Kappel.
Veritablement, senyoreta Prieto,
que fou la vencedora, ens va sorprendre molt agradablement. No la
créiem pas amb capacitat de fer el
que va fer. Va assolir un temps excellent i ens demostra, amb la carpasta per
rera que féu ahir, que té
a ésser una excellent nedadora.
Les altres noies, varen portar-se
3 dmirablement, i avui dia podem dir
que el Club Natació Barcelona disposa d'un bon "stock" de bones onla

Especialitat

en

Diplomes, hIbums,

18,

Carne,

TELEFON

i mol-

etc.

dines.
Pel que respecta al sexe lleig, no
ésser la jornada d'ahir de les

va

millors çu ehern vist durant aqeust
interessant concurs d'hivern.
En el grup A, l'equip C, el qual
comptava amb més probabilitats de
guanyar, va ésser batut rotundarnent, sobretot en el Water Polo on
boro el suposa de més empenta que
no

pas el

guanyador.

D'aquests, Feliu destaca

per sobre

demostrar que

de tots. El xicot va
té "classe" i ahir es va destapar.
Fou l'animador del seu equip.
Els seus companys van empeltarferen
se deis seus bons encerts, i ho
perfecció.
a la
Quant als veneuts, tan sois ac_
l'Armanguer
tuaren amb entusiasme
irregulars.
altres,
molt
í l'Achon. Els
En el grup B., després d'una fini
molt igualada va véncer l'equip
ta
A., al seu contrincant l'equip C.
Tots van actuar amb molta volun.
tat,

acompanyada

a

estones

per

un

Els arbitres deis partits que foren
els senyors Basti i Benavent res-

pectivament, compliren.
L1. G.

1 9 6 3 4

El club temení desports de Barcelona
Als lectorS dé "la rambla':
nbniie,

Lectora, lector ramblista:
?L's interessen les eses del

EQUIP A CONTRA EQUIP C
DEL GRUP B
100 metres, estils
Equip A: Sánchez, Zar
1.
Puig;
4 m. 47 s. 5-10.
zosa.
2.
Equip C: Puig, Xavier,
Arranz; 4 m. 50 s.
x

es

Club Femení i d'Esports de Barcelona? Ben segur que sí, oi
Dones, bé: cada dilluns, al vespre, quan passejareu els vostres ulls per LA RAMBLA, hi
trobareu tot un munt de coses
i eosetes, gairebé tantes com
trobeu fent-hi passada,
amb els amics. Tots els nostres
plans, tetes les noves, tetes les
realitats que es vagin assolint,
tot... us ho direm. Així, avui,
per començar, vaig a assabentar-vos ,de l'empréstit aeordat
per la junta general del '1 2 de
genes', que será base de tots els
altres plans, molt interessants,
a deseabdellar.
Com déiem, dones, en la junta, plantejat el problema eco-

acurd_lz -mántenir
cinta per a. no bar-

_va_

la mateixa

alrib

rar,

d'aquelles dones nostres
pocs.mitjans', afirmant,una
gada més el caire popular

a venir tindreu a honor
d'haver-hi con,tribuit,
Si rempréstit té éxit, i no en
dubtem, el que ens proposem
primer és la construceió d'una

temps
5

50 metres, astil !Hure

x

1. Equip A: Chevert, Pedrós
(S.), Carrasco, Pedrós (F.),
Puig; 2 m. 59 s. 8-10.

Equip

2.

C: Xavier,
Water
nuts, 8 segons.

Feliu,

tota vegada que la notacló ocupa per a nosaltres el
lloc preeminent que la colloca
per damunt de tot altre espogt,
tenint cura, ensems, de milloampliar els altres.
rar
Ara bé, lector, lectora: i,Nq
trobeu que l'empréstit no pot
fallar? Us preguem d'ajudar-hi.
Com? Subscrivint un, part d'uri
o diversos bons. Cada bon porta
l'equivalent en deu vals o cupons, la qual cosa fa que. us
permeti de cooperar de mica en
mica,
teL d'un cop.
I he dit abans que aquests
bons són amortitzabies. Del petit (relativament) sobrara mensual, que tretes les eárregues..
grosses resta net, s'aniran fent
amortitacions peribeliques i amb
ordre de preferéneia per aquells
bons que més sacrifici hagin
costat a llurs posseidores o
posseidors; després, els altres
seran
reintegrats, primer els
que més aviat vinguin.
Ja saben., dones, lector amic:
si el Club de les noies i dones
de Barcelona us meretx simpaHa, ajudeu-lo, tot i pensant que
ho féd a un' atnie; a un dompany, que vol millorar
-que
que
vol elevar-se i que us demana
la má, que generosament no

piscina,

Perdigó-,
3 mi-

'Equip A: Molinari, Sánchez,
Puig, Pedrós F., Chevert, Zarzosa, Pedrós S.
Equip C: Garcia,

Perdigó,
Arranz, Feliu, Xavier, Guardia.
Resulta vencedor l'equip A,
per cinc gols a, un.
Arbitre, senyor Benavent.

Puntuació: A, 15; C, 0.
EQUIP A CONTRA EQUIP

C

DEL GRUP A
3 x 100 metres, estils

Equip

1.

4 m.,

i

Millet, Toepfer, Schulz,

A.

dus, 8-.

2.
C Val,
al, Domingo, Usandizaga, 4 ni., 25 s., 2-10.

6

SO metres

relleus, astil Iliure
Equip A. Sanz, Schulz, Pares,
Toepfer, /silillet, m., 44 s., 5-10.
2. Equip
Rives, Usandizaga, Arx

2

manguer Fontanet

58

II, Segala,

2

m.,

s.

Water polo
Equip A. Sunyol, Nubiola, Toepfer, Schulz, Parés, Feliu, Miflet, 5
gols.
Equip C. Rives, Fontanet, Llorca,
Achon, Val, Segalá, Armanguer, un
gol.
Puntuació total. Equip A., is punts;
Equip C., o pinas.

podeu negar-li.
Un mot d'avís, si no us voten
molestar anant.
nostre estatge (Passeig de l'Ensenyança, 1, primegilptimera), passárem allá on
a l'hora
i al moment que tingueu a bé

PREMI KAPPEL
Carrera de 50 metres amb

asOnyaleu,

handicap
Coni.

darrera de les tres que sobre
diltáncia s'han viugut celebrant, puntua per al resultat final d'aquest important trofeu, ha donat
el

p

a

compta-hi?

aquesta

segiient

ENRIQUETA SECULI

resultat:

o

Primera. Senyoreta Prieto, terups
real 41 S. 7-ro (handicap 7 s.): 3 pu..ts.
Segona. Senyoreta Vigo, temps real
36 s. 5-10 (handicap) 13 s.): 2 punts.
Tercera. Senyoreta Bassols, temps
real 36 s. 7-ro (handicap 13 s.): un
p-nt.
Quarta. Nadal, ternps real 18 s.
2 s.)
Cinquena. Trigo, temps
3-10 (ha.ndicap 7 s.)
Sisena. Flora Palatclii,
54 S. 5-10 (handicap o s.)

La Comissió d'Excursionisnn
i Turisme ha acordat contribuir
a la subscripcid oberta a favbr

del dissortat excursionista
nyor Coibatera, amb la
titat de 25 pessetes.

real 44
tren

o

rampunyá.
La següent será en collabo-.
ració amb el Camping Club, per:
tal de fer práctiques
lació de campaments, tota ve-.
gada que a partir d'aquesta,pri--.•
mavera
será instaurat aquest

s.

real

de 1929.

esport

en

el nostre Club.
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L'excursió a efectuar 'el "cija
9 de març será. al castell d'A-

El temps de la senyoreta Vigo iguala el seta propi record de Catalunya i
Espanya que detenta des del 30 de

maig

Ho espe-

rem,

[

11Z

del

Tenint en compte, dones, ço
que us he explicat, 1 davant la
necessitat de trobar un mitjá
que permetés Saldar,els crédits
1
ampliar la nostra actuad()
limitada per les grosses despeses mensuals, amb molt bcn
encert i unanimitat s'aná a
l'emissió d'uns bons de deu
pessetes, absolutament voluntaris i amortitzables entre les
associades i entre tots els que
tinguin gust de cooperar al crelxement d'una entitat tan nostra
que, no ho dubteu, lector, en

•.•4
-

de
ve-

nostre Club.

(handicap

3

18

•.1••1.4mi.

/.

MESTRE

IMPRESSOR
Participacions de noces
Impresos comercials

LISPOIRT
114 DONA De

la senyoreta Merce

bon encert.

sha

Creació d'un restaurant, i aclquisició
de motos identiques per a les carreres.
A més, s'ha d'asfaltar l'esmentada pe/orase i collocar-hi una tanca.
Ens sembla, francament, i ho diem
sense cap intenció de ferir a ningú,
que totes aquestes millores no hi havia ningú deis que fins ara han tingut
algun cárrec en la elirecció del velódrom que les

Coberts

la nostra ciutat M. Cha-

bot, del Velódrom de Saint-Etienne.
En les .jmpressions que ha donat a co-

'

arreu

I RESTAURANT

PETROI.I
CARPO

PISCINA DEL C. N. B.

Per al Premi Kappel, la senyoreta

les facilitats trobades arreu—U. V. E. i certes entitats—s'hagué d'ajornar (si no tarnbé ho hauri3
fet la pluja) la celebració al velódrom
de Sans del Campionat interclubs.
Peró aquesta vegada ho ha estat
indefinidament. En el seu lloc, sernb/a
que es fará un Torneig interclubs.
Han comeneat uns altres
Sis
Dies a Breslau, amb la participació
deis segiients formidables equips:
Wambst-Lacquehay, Faudet-Louet,
Van

A LA

En el torneig d'Hivern, l'equip A,
del grup B, sortí vencedor, i en el
grup A, vencé l'equip A, vers l'equip
C, amb un resultat contundent

nos-

EUCTRICITAT

'"fttlIkacies

resoldra

més sincera felicitad& els brillants defensors del ciclisme catalá
Senon i Espanyol.

PER A

tura

que

tra

PERE ABELLA i Masele,u

Per

el

veurem

a

redors una cosa extraordinaria. Per
tant, molt més meritori és per a nosaltres que aquestes diguem-ne valentia
sigui corroborada amb els fets.
A Espanyol i Senon hem d'agrair,
doncs, que actualment es parli a lestranger deis corredora catalans. I, sobretot, que se'n parli bé!
Així, no és d'estranyar que amb les
excellents actuacions realitzades l'any
passat hagin estat sollicitats una altra
vegada els mateixos corredors a SaintEtienne i a altres vedódroms.
Efectivament, fa quinze dies que són
a

fi...

Coses i fets...
de tot
Degua

gurament

camp

-

i

El nostre elogi
Anem

en

els

brillants corredors, a Saint-Etienne.

dues

era

i Senon,

nostres

sensacional

Fa uns quants anys, aix6 del
cicilsme mixt feia somriure els
asos francesos i estrangers de
la bicicleta. No n'haurlem trobat
amb ganes de prendre

arribar, per fi, fet una !lástiTot aix(), per als asos,
ma...

•

Espanyol

IVATACIO

l'actual.

1411
1DAD Uth.ERA
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_
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o
o
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10 de febrer de 1930

rambla

la
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Tkism

rentment

HOLLYWOOD OBSCITE

vulgar:

una

gi

II

perforació

als

•

•

en el
deis que interringueren
Va
mort
de
tenebrós assumpte de la
pagat.
mal
considerar-se
'entino va
comencar
Durant uns quants dies van
perforació
la
rumors de
a córner eis
diamants. Una
per mitjá de polcim de
comprome
mort discretíssima i gens
cap
vegada
portada
a
tedora, aquesta

Algú

pantalla

El drama que la

projectara mai

u

per P. Ventura i
fora de l'estudi,

(Coitiitliakió)

galleinán

u

corree

De l'apassionat galan de la
pantalla no en quedaren més que els
oripells que, després del treball, resta
tissim.

Mentre va estar a Paramount, Fred
Tohmpson i ell van fer-se molt amics.
Divorciat Valentina aquella amistat
es féu molt
ferma. Natacha era una
Jémina absorbent, dominadora.
Aleshores començaren les nostres
vetllades d'atnistat fins que, un con
tracte de Fred amb la F. B. O. ens
distancii novament Només Valentina
i jo flan que la nostra tasca aelapa
radora ens deixés una estona de lleure
i passejivem i conversivem. Antigui
heu-vos ad els
tats i floricultura,
nostres temes dilectes.
Valentina era
un esperit selecte, posseia un cor d'ex
quisida sensibilitat. Podia personificar
la discreció. Mal, en les nostres con
verses, no sorda el nom de cap de
les seres enamorades; si jo els sugge
ría, ell feia el desentés. Calia ésser
molt amie de Valentino per compren
dre que aquell borne no tenia de con
quistador més que l'anomenada. L'au
réola que el voltava era el gran atrae
tiu que les dones sentien per dl. La
correspondéncia de Valentino ha estat
la més apassionada del món. Si algu
na

carta interessant contestava

era

per

desenganyar les enamorades platbniques.
"Aquests amor, idealitzats fan en la
dona moderna, tan prosaica, tan erran
de terra i tan materialitzada, més es
tralls que les novelles romántiques en
les dones del vuicents" acostutnava

a

dir-me.

Valentina perb, era d'una discreció
absoluta. Prou que ho saben "elles",
que fins arribaven en algunes ocasions
posar-se furtivament en la seva
a
cambra per tal de comprometre l'ar
tista incomparable i adquirir així nom
per sortir del munt anbnim d'extres.
Valentina tetia en la seva casa com
una mena de guirdia d'honor, peró ro
per guardar l'honor deis altres, sinó
la seva honorabilitat i tranquillitat
personal. Cada nit, alaans d'entrar a
la seva habitad& era precedit de dos
criats que inspeccionaven els recons
més inversemblants per tal que l'esti
mat Rudolf pogués dormir tranquil.
Mantes vegades en la fosca de la nit
havia hagut d'intervenir la policia en
aquests afers de teduccie, femenina, i
alguna de les aspiracions a ésser co
rnentades junt amb la figura més pre
ponderant de l'art cinematográfic havia
estat detinguda en intentar entrar, per
finestra 5 baleó, a la casa de
una
l'inoblidable altor.
Lt histbria amorosa de Valentino
seria inacabable si ell s'hagués pi-es la
tnoléstia d'escriure solament noms i
dates. Perb Valentino no volia recor
dar res després de l'accib. Era d'un
temperament rnolt apassionat, amb tot
la seva saitg !latina. Valentina era
aparentment fred, amabilissim, perb
gairebé impassible; els que coneixíem

"set", a l'estudi.
Pala Negri, con.' dic, va captivar-lo;
encenia i apairagara aquella passió
amorosa amb l'incentiu del misten. El
passat de Pola és pie de grandeses,
ren

en

el

per?)

en

litat

tan

encara.

seu

realitat

posseeix

original,

una

persona

que el noi dubtava

La seductora

desapareixia del

costat. Valentino, poc a poquet,
influenciat per l'artista, va creure que
aquella dona estava la seva feli
en
citat, i després d'haver fet apostes for
ça serioses sobre el seu celibat futur,
seu

Valentina,

a

conseqiiéncia d'alguns

in

cidents, va creure que la passib per
Pola havia minvat.
La divorciada i després vídua del
coronel de la guirdia imperial russa
va comprendre que l'ídol del cija fugia
del seu costat i torta a Hollywood.
Durant la sera estada a Nova York,
Valentino havia représ la vida de so
cietat que en la seva adoració per
Pola va quedar a segon terme, i amb
el nou tracte social va entrar una al
tra dona en la vida del gran actor.
Va entrar-hi ella. Rudolf Guglielmo
va

fer tot el

que

li

seu

entorn.

vaig entrar de ple en
Encara que
cinematográfic.
el na6n
treballant en diferents estudis, Valen
lligats per una
tino 1 jo ens sentiem
D'aquella

feta

mútua, per una afinitat de
sentiments que dissortadament per mi
posseir
—que aleshores hauria volgut
exclusi
eren
apollínea
figura
tina
vament espirituals. Si jo hagués pos

simpatía

—

seit la bona planta de Valentino, la
gentil Rich no hauria potser estat tan
esquerpa al meu amor. Sigui el meu
tipus o la seva estimació pel seu es

Irene s'ha mostrat sempre irre
ductible per a mi...
Tot d'una, Valentina, separat judi
legalment de Natatxa, va
alment
corriençar a engrescar-se amb l'origi
Apolónia
nal i enigmaíica Pola Ncgri.
Chalupez, la dona de passat veritable
ment eseabrós, va ésser per a Rudolf,
la realització de tots els somnis
com
del gen temperament poétic. Pugné
Valentino, l'honse que totes les dones
l'heroi in
del món han somniat com
tangible de les seves insies amoroses.
restara
un porta quan
era solarnent

Cree que

va

tava

malalt i

ésser el 14 d'agost que
que Valentino es

nora
es

trobava

a

l'hospital.

No vaig creure que fo3 res greu.
Tots nosaltres hi hem fet la nostra es
tada. Cap pesombre va enterbolir el
meu
pensament. La policia va haver,
per?), d'intervenir en l'ordre exterior
de l'hospital. Mai cap artista no ha
pogut considerar-se tan atés espiritual
ment com ell. Fins tres dies abans del
23, la gravetat de Valentino no es de

amic que desaparegué.

Durant els primers dies que seguí
mort de Rudolf Guglielmo
ren a la
Valentino, ocorreguda el 23 d'agost de

Van)- 1926, m'acompanyava.
pesombre la reconstitució de

com

un

l'escena

bella, divinament
despullada, el galan amable i
impassible, el marit somrient i posant
práctica la sera venjanea... I ella,
en
inconscientment, comprometent amb
paraules i mirades la vida d'un home
que en realitat no era res per a dls...
Vaig fer-me el propósit de no assis
tir mai més a cap sopar íntim on po
gués trobar-lii una dona bella, un ga
lan més o menys apassionat i un marit

del

crim.
vestida i

La dona

gelós.
Quan

parlava el'aquest

es

encara

retrobar

assumpte vaig
Mc. Tavisch, el

Presentada per Paramount.
Protagonistes: Richard Dix, Gla
dys Belmont i Tully Marshall.
Argument: Dramatic i de gran
densitat psicológica.
Interpretació: Excelient.
Comentad: Una proclucció inte
ressantíssima, de gran bellesa en la
forma i la idea. Els americans, pel
que es pot notar en la tendencia deis
arguments que d'un temps enea s'a
atrets
a la pantalla, se senten
primitives.
Pe
civilitzacions
les
per
nó amb tot i semblar que és la mi
lització el que fa més grans les dife

dapten

de retop, que grácies a aquesta civi
lització els odis s'amainen i la pau

deis bornes s'arriba a es
Aisrb
no
és, precisament, la
tablir.
veritat: les civilitzacions donen el
contrast entre el món civilitzat i
l'endarrerit i inculte, i creen odis i
rancúnies. Aquesta és la idea viva
de "El piel roja". Són els mateixos
en

el

un

día

a

(Cat:titulará)

de la

seva

a

nissaga

i

color. 1 quan, desesperat d'és
els altres en el
ser
un borne com
món civilitzat, torna a la seva terra,
no ha
es troba amb qué l'educació
fet més que allunyar-lo deis seus, i
en
lloc de donar-li felicitat li ha
portat desgracia. Malgrat del color
de la seva pell la civilització ha fet
d'ell un espera culte, i amb tot i
renunciar la cultura es troba que
grades a ella la seva raca pot re
trobar la tranquillitat i el benestar.
del

seu

La

pellícula té

interpretació me
compres
el tempe
ha
una

ravellosa. Dix
rament indomable de l'indi americá,
i en fa una creació. Molt bella Gla
dys Belmont. Aquesta producció ha
estat feta en tecnicolor, la qual cosa
dóna gran perspectiva i bellesa

espectacular.

d'aquell
i el presentar-3e al costat
home envejadíssim... Heus ací les cau
darrer divorci de
ses principals del

deis campaments de Pueblos i Nava
jos i la sonorització deis cants i
típiá augmenten l'interés
hali
d'aquesta pellícula. Amb tot, ens
permetem de dir que donada la be
Ilesa de la cinta la trobem pobra de
sincronització.

amics.
Natacha, dona que
seus
creia amb la "reclame" ostentosa, va
tenir mantea discussions amb el seu
marit per aquest motiu. Ehl estimant
l'"home" i ella desitjant l'ostentació

Valentino. Ehl mateix es reconeixia
com
un borne que no tenía res d'ex
cepcional. L'únic que li donava aquella
expressió de conquistador era un de
fecte de la vista. ros com fos, ádhuc
les mateix” esposes de Valentino yo
lien trobar en aquell triomfador del
elss
cinema el marit ideal; l'home amb
defectes i afeccions, les desen
seus

Protagonistes:

temporada.

La idea

*

temptadora
l'esperit reciilini del ga

toparen amb
lan famós que es crea un deure
d'amistat no enganyar el seu amic...
Un veritable argument deis que rea

in.

i d'un

Qué

esperen els ulls

interrogants

de

Joan Crawford,

"star" de M. G. M.?'

la bellíssima

gráfica

litzem

¦béd,.

d'aque

is

/

com

prendre

que l'amor de la seva dona
restaria inassolible per ell si Valentino
continuara amb la sera freda cortesia

Mi.ellith
dir que feia tempS
les nostres pantalles
el simpatic actor cowboy de la Uni
versal Hoot Gibsson. Avui puc din
a
l'admirador de Hoot que aquest
está ultimant la interpretació de la
pellícula "The Mounted Stranger",
producció on aquest actor fluirá les
Abir

AVUll

que en un deis sopars íntims que l'es
mentat matrimoni °feria setmanalrnent
Rudolf va sortir la conversa de
a

que

no

ens

van

vejen

en

-

Nancy Carroll, la bellíssima rossa
d'aquesta casa editora, i pel simpa
tía Buddy Rogers, l'actor de la gran
simpatia i joventut. Les refIrencias
d'acj,•sta producció són foraa fala
gueres per a l'espectador.

T1VOLI
"Fi loco cantor"

Després

de

la

bella

producció

aquest cinema
sonora U. F. A.,
teatre es projectará la producció edi
tada per la Warner Bross Vita-pho
ne,
"El loco cantor". El principal
en

-

protagonista d'aquesta pellicula

KURSAAL I CATALUNYA

"Evangelina"

so

és Al Jolson, el fainós canta
dor de "jazz" americá. Treballen
arnb A! Jolson, Anneta Page i Betty

Els Artistes .Associats presenten
una
artista de gran cartell ea una
productió esperadíasima i que tots
creicro que 'seria sonora. Dolen s del
Río !rebana amb Ronald Drew i és
la pK.tagonista d'"Evangelina" Pel
licyla la bellesa de 1.1 qual ha 1. eres
cut els elogis deis cinegrafistes es
tranpers. S'estrena avui.

nora

Bronson.
L'estrena d'.-,qursta produccaó
ei,ctuat avui.
CINEMA PARIS

s

ha

"Ilusiones"
En aquest local a'estrena la pro
ducció Ufa que porta aquest títol.
Pellícula interpretada per Werner

CAPITOL I LIDO CINEMA
"Las

Fueterer, Dina Gralla i Mona Ma
ris.

CeLISEUI't1
"Jazz Band"
-

Una Paramount

interpret:Adá

per

pasiones"

demá, dimarts, en el progra_
locals estará consig
ma d'aquests
ue
nada la prodicció esmentada.
Ivan
Pe
Atice
:Terry
i
interpreten
Fins

•

tres

trovitch.

habilitats de cavallista. La pro
ducció es roda per a la Universal.
seves

*

*

*
un

Dorothy Sebastian, té per 'leading
leady" en la sera producció per a
la Metro Goldwyn "On the Set",
l'encisera rossa Anneta Page.
*

e

e

Billie Dore, la hellíssima estrella
de la Vid National, está ereballant
en
la
pellícula "Faithful". Amb
aquesta artista trobarem els actors:
Francis

Kay,

Warner

Oland,

Mon

tague Love i Basil Ratbone.
*

La mai prou

*

forma d'ex

*

non

Remarque
l'oest'', portada a la

de "obra de
a

"Res
pan.

talla per la Universal.
*

*

*

John Mc Brown i Joan Crawford
treballen junts en la producció- Me
tro Goldwyn "Montana". William
llames i Leila Hyams també estan
treballant per a la Metro a "Fresh
From College". Bessie Love acaba
"The
Learned About Women".
(Ells aprenen de les dones), i Nor
ma Shearer está interpretant les pri
meres escenes de "The High Road".
*

*

*

La parella exquisida que formen
Clive Brook i Evelyn Brent treballa
la producció Paramount "Slyght
ly Scarlet". Mary Brian i Gary Coo
per treballen junts en la pellícula
"Only the Brave".
en

borne de sort.
Després de trcballar amb la bella
Buster Keaton és

*

i

Lewis Ayres, Louis Walheim,
William Baked són tres deis pro
tagonistes de l'adaptació cinemato
de

Pola Negri. Valentino, per tal de di
suadir la gentil senyora, va començar
a referir el seu enamorament, i d'ales
llores enea es parlá d& si Valentind
perdria l'aposta lela i es casaria aviat
amb la incomparable Pola.
La contrarietat va ésser tan notable
en la
bella anfitriona, que l'espós va
creure que Valentino solament volia
desfcr-se d'uns amors que el tenien
las i que ella n'estava encara bojament
enamorada. Va creure que alió que so
lament era un flirt que, malgrat Ru
dolf, sostenia la sera esposa, era una
passió incontinguda i insatisfeta...
Per?, no va demostrar res.
Altres sopars vingucren, i per rnés
que Rudoif pretextara compromisos
i excuses, l'espós s'entretenia a fcr
desaparlixer els obstacles que Rudolf
posara entre aquella dona i ell... Va
lentino va dir-me un dia: "Cree
que X. s'ha fet el arree que per te
nir-me a la seva taula cal tolerar el
"flirt" de la seva dona. En realitat no
qué fer per no ?-ser descortés i

1

tier moderna. La forma nova de pre
sentar aquest argument fa que s'a
llunyi de l'obra famosa de Dumas.
En el fons, peró, és el mateix. "Las
mentiras de Nina Petrowna" és una
de les produccions Inés completes
i perfectes que hem vist aquesta

de la fémina

a

e

Direcció: Franz Schwartz.
Comentad: Una Marguerida Gau

comprometre Rudolf.
Pero Valentino es considerara amic
de l'espós d'aquella dona, i totes les

arribar

II

dramatisme tan discret com exqui
sit.
Interpretació: lleravellosa.

tagonista de "L'águila negra", el cas
és que comença amb la sera passió a

*

elogiada Corinne Grif

fith també está acabant el seu tre
ball en la producció "Back Pay".

*0

O

els darrers análisis psicoló_
gin del gust deis bornes per si aquest
és Inés favorable a les rósscs que
a
les brunes, ha resultat guanya
dora la róssa Mary Nolan, artista
que el públic va veure darrerament
amb John Gilbert i Ernest Torren
ce en "El desert de !a set". Aquesta
artista s'anomenava a Europa Imo
gene Robertson, i no obtenia grans
leas. Actualment ha triomfat en laS
darreres interpretacions de "The
Shangahai Lady" i "Under Tow".
En

que

no

la foto
diu res,

"LAS TRES PASIONES"
Presentada per Artistes Associats.
Protagonistes: Ivan Petrovitch i

Terry.
Interpretació: Excellent.
Direcció: Rex Ingram.
Argument: Interessant. Una

Alice

co

media dramática ben resolta.
Comentari: Les tres passions de
la humanitat en lluita: l'amor, els

religió. Com que amb an
al próxim i a totes les
coses es compleix amb la llei de Déu,
resulta que la passió pels diners i
per la religió són vençudes per
l'amor, perque aquest está represen
tat per la bellíssima Alice Terry.
diners i la
gran

amor

una mirada prou
romántica. perque Rex el dedicp:i ex_
clusivament a interpretar pellícules
el tema de les quals és la religió.
Aquesta vegada Ivan fa un excei
lent treball, igual que la bonica com
pan?a cl'interpretació, miss Terry.
La fotografia fa bona parella amb
la interpretació i l'argument, i ens
dóna la sensació d'una novetat Sense
ésser-ho en realitat. Aquest merit
li ha donat la direcció de Rex In.

Ivan Petrovitch té

METRO GOLDWYN
PRESENTA "ESPEJISMOS"

Prota.gonistes: Marion Davies i
'William Haines. A més, totes les
primeres figures del cinema ame
rica.
Interpretació: Encertadíssima.
Argument: Comedia,

Argument: Interessantíssim

prejtigiós
bellesa i esposa del més
Angeles...
No
negocis
Los
de
borne de
sabreu si tenia saggestionada pel ro
mántic Monsieur Beaucaire o pel pro

va

Brigitte

aquell

Franz Lederer, discret, igual que
Warwick Ward. Una pellícula be.

crets

Hans Lederer i Warwick Ward.

•

lla dona bellíssima,

típiques

PETROWNA"
Presentada per U. F. A.

Tornant a la dona que va immi3cuir-se de cap i iolta en la vida de
l'enyorat amic, cm cal dir que era
una
dona americana d'incomparable

enamorat

escenes

"LAS MENTIRAS DE NINA

cantara...

pel públic.
L'espós, bojament

Les

intIrpretació,

tropolis".

cor

civilitzats els que li fan retret

la
com

la protagonista, són d'una bellesa for
midable i gens corrent. Si en els
programes es trobessin moltes pro
duccions com aquesta, els qui imiten
per la reposició del cinema mut tin
drien menys feina. Són coses que
acrediten un art per elles mateixes.
La meravellosa i abnegada mentida
de Nina salva un home, vida per
vida, honor per honor. Brigitte Helm
té en aquesta producció l'obra més
perfecta de la seva carrera d'artista,
i recordem el seu treball de "Me

rencies de rala i de color, resulta,

"peu lleuger"

*

• *

posar-la,
i,

"EL PIEL ROJA"

els

estimulant la passió per ella. Heus ací

al

fou el marit del darrer i involuntari
flirt de Ruclolf.
D'aquesta falta se'n donaren compte
molts, i aleshores una sospita va néi
xer en mi.. ?No seria alió una repeti
ció del cas de Tommy Ice...? Valen
tino mona amb les mateixes caracte
rístiques que el malaurat amic, i els
metges que havien comeneat a demos
misteriós en aquella
trar quelcom
mort s'assossegaren. L'home que tants
amors
idealitzaren l'iHusió única de
milers de dones morí d'una mort apa

empitjorar rápidament.

as

tada per matas, promesos i, fins i tot,
per les mteixes dones, com una de
clarada d'amor... Heus ací perqué de
fugia la vida de societat i estimava
més que res les reunions intimes amb

deis Pickford, Talmadge, Schepk,
kor, eren facilíssimes per tots els

accep.tava

el que tenien per la vida d'aquell
home admrat. Tot fou debades. L'únic,
peró, que no va acudir al capgal de
mort del gran amic que desapareixia

d'aquell

ment sanaren esvaint, i
ara,
sumpte tragic només es recorda,
artista
i
gran
la memória i bondat del

possible, perqué aquell assumpte com
prometedor no anés endavant. Tenia la
desgrácia que una sola paraula amable
sortida deis seus llavis era interpre

imaginacions

Valentino

córner al seu c.astat. Pola va deses
perar-se. Mary Pickford i Douglas,
la dis
a
tots els arnics es posare
posició dels facultatius i oferiren tot
va

amb discreció infinitament superior a
luce.
la que s'usa per al cas.de Tommy
comenea
Aquells rumors insistents al

fou humanament

Rudolf sablem prou bé el doll de bon
dat 1 romanticisme del seti cor; més
que MI apassionat era sin gran román
tic. BUSCIVI Pánima pariona i fou tan
dissortat, que fte, la va trobar. En
aquesta búsqueda va esmerçar tot el
temps de la seva gloriosa i dissortada
Valentino fou la
carrera artística.
víctima de l'enreja i le la seva propia
discrecib. L'atnistat tan desitjada de
tots els que arriben a Hollywood,
Zu
que

dará. Una perforació als intestins..
Produida per...?
Tothom es mobilitza. Era necesari,
absolutament necessari, conservar pel
filón la vida de Valmtino. Natacha

reco-rdír-li que és l'esposa del meu
amic..."
—No et fiis massa de les amabill
tats deis marits i deis amants. Jo en
tinc precedents péssims... No perso
nals, per cert, vaig afegir rient.
Aquella conversa l'he recordada
prou vegades. Rudolf havia decidit
a
la fi perdre l'aposta i anunciar la
sera propera boda
amb Pela. Negri.
Jo. no sé qué va succeir aleshores.
Valentino, que feia una temporada
que no estava massa bé de salut, va

vaig rebre la

Virgili

peVftu

brea de

intestins.

ribets

de

amb

uns

sentimentalisme.

Molt real.

King Vidor.
Comentad: La parella Haines
Davies és una admirable pancha de
Direcció:

-

comediants;

la

la comedia

fina,

d

seva

bonhomia

e

cspecialitat és
una
barreja

amb
i

sentimentalisme.

Aquests factors, posats a les ordres
de King Vidor, e1 director deis ar
guments plens de vida i humanisme,
havien de donar l'excellent resultat
que han pogut admirar aquests dies.

"Espejismos"

és

J'eterna história

deis aspirants a la gloria del cinema,
deis milers i milers d'éssers que es
creuen
amb grans aptituds per al
drama i les aspiracions de gran co.

micitat deis quals éls posen vers el
film cómic. La protagonista creu
que és una Rejane i resulta una ac
triu cómica irresistible. Quan ella
veu el que han fet de les seves aspi
racions plora i es transforma en
actriu dramática. L'exit que havia
assolit es transforma en fracás. El
públic demana les primeres actua
cions de miss Pepper, i la Hico del
film está en les paraules del sen

d'interpretació: "?Vols mes
que el de fer riure la humanitat?"

company
art

En aquesta pellícula trobaran els
cinéfils tots els seus articles dilectes
La senzilla figura de Chaplin, l'ar
rogant de John Gilbert, les cómiqües
de Georges A. Arthur i Karl Dane
Aileen Pringle, Norma Shearer, Nor
Talmadge, i moltes d'altres. Fs
ma
un notable
documental de "corn cs
fan les pellícules"; veiern els "sets".
els cameramen, els directora i fins
trobem el mateix King Vidor clri

gint

una escena.

lícula bella com
a
lliló de moral.

Es, dones, una pel
a pellícula i com
ARICIA BRUN

rambla
Esport
únicament?

No; ciutadania, cultura,
democrácia

Llegiu-la!
Subscriviu-vos-hi!

Yetrer 7Ie
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Es sucis de la "Lliga" acompats a restació,
cap sortida ni arribada del " leader"

&f.o

disposats

a

no

deixar-sa

perdre

•Kady
Ahir se celebrá al Restaurant del
Parc l'homenatge anunciat a Antoni
Maria Sbert, l'estudiant president de
la F. U. E. persegtfit per la Dictadu
ra. Hi havia una assistencia nombro
síssima, representativa i entusiástica,
malgrat de la Oda i del fred. Ocu
payen la Presidencia Valls-Taverner

gest de presi dent?
el dia de la seva última
Un gest de Carnbó
surtida cap a Madrid. Joaquim M. de Nadal, al seu costat, tarnbé
—

--

procura

quedar bé

Govern pa
cifiques els esperits, tal com sembla
que vol, alliberant els estudiants Ba
dia i Ferrer, condemnats pel supasat
complot de Garraf, i permetent als
estudiants Miravitlles, Balins i molts
d'altres, que són a l'estranger per la
mateixa causa i d'altres de sirnilars,
seus

Bakells, pels catedrátics, Pujol i
Font, Molins, Capdevila, Domenec de
Bellmunt i altres publicistes, i una re
presentació nodrida dels estudiants bar
celonins que foren perseguits i de la
F. U. E. Enetre el públic hi havia es
tudiants i obren, publioistes, polities,

companys, que el

de

tornar.

cordialitat..
N. GRIERA

i

El valor d'un "knock-clown" entre

parlamentarís sud-africans
•

El senador Boydell, en l'ardor
forta discussió amb el seu
coPega del Senat seny-or Warwick,
d'una

engegar-li

va

cop de puny,

un

de

resultes del qual aquest darrer que
da commocionat.

Aquesta noticia,

que

ens

donaven

ahir els diaris procedent d'El Cap,
es presta a reflexions. Ja sabem que
algun esperit que es creu més refi
nat sentirá, cert avergonyiment i en
treurá conseqüencies desagradables
per als protagonistes del succés, que
oblidaren llur alta condició de par
lamentarisn 'dirimir les seves dife

racies

quants cops de
puny. A nosaltres, en canví, ens en
cisa aquesta contundencia amb que
són refermats els arguments, perque
trobem que és la válvula humana
més

ab

uns

desfogar-se (pan
període d'excitació, inevi

correcta

s'arriba al
table

en

per

a

tots nosaltres.

Fixem-nos en un detall: el fet ha
ocorregut a El Cap, anglo-saxons
per rala i

per

educació,

entre

els

quals

els cops de puny no tenen rnés
que la justa importancia de l'hema
toma que produeixen, Len a l'inre
vés d'altres cales on l'home no sap
ni pegar ni encaixar amb dignitat un
cop de puny i busca en l'arma trai
dora la revenja a la suposada ofensa.
Imagireu-vos per un moment que

aquesta stateixa agra discussió s'ha

gués plaitejat a qualsevol parlament
deis paiaps de l'América llatina, i
,veureu

}latiría sortit el punyal i
el revenser, amb totes les seves trá.
giques :onseqiiencies i la crónica
cm

negra qae l'acompanya.
I ente la comicitat d'un modest
'knockelown" o la tragédia d'un
assassinat (fins la mort en duel re

sulta, ui assassinat), preferim

inne

gablemmt el primer, perque acre
dita una majar personalitat, i sobre
tot

valentia que no sempre pot
reconeixe's en aquel' que agrecleix
una

amb

arma.

Es tracta evidentrnent d'una qües
tió de cultura física que a la llarga
ha de reportar immillorables efectes
sobre la cultura general d'unes ra
ces. El dia que
l'ús del cop de puny
s'hagi generalitzat més entre nosal
tres és possible que els
contusionats
siguin freqüents, pero hom veurá
sorgir un major civisme i una ma
jor dignitat en les nostres
disputes
polítiques i socials.

L'inoblidable Crexells,

les

en

de

una

primeres cróniques des de
Londres a "La Publicitat", expli
cava com el
cop de puny era culti
vat entre el
jovent universitari an
glés i la bona amistat que es
creava
raoltes vegades grácies a un com
bat de boxa, que no es descabdella
seves

va pas

de

precisament dintre les regles
l'esPort pugílístic..Una gencració

que

sap pegar un cop de
puny sense
Por és que no
dóna tampoc cap im

portálcia

a

rebre'l. Tot el

secret

de

militars i gent de tots els estaments,
unida en un daler fraternal d'adhesió
i desgreuge.

l'éxit per a l'enlairament deis bornes
en les
discussions és saber "encaí
xar", segons I argot esportiu.

joves que ara es llanearan a
palestra política, sabran encaixar?
iSabran també pegar un cop de
puny en el ,mornent precís? Aquest
és un punt forea interessant per al
Els

Parlaren estudiants de les

vintejades.
Un obrer

4-4e1 latz

1

A/44,2W
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demaná,

en

nom

UN AUTOGRAF D'SBERT

En saludar la joventut catalana, jo, catalá de ,IVIallorca, fusa» venre
per la salidaritat de tata els joves la interessada en tots els problem
hispans que naixerá una Espanya es del rnón i d'Espanya, perque és

Garles Altaba 1 Planuch.
IVIaria Zarnarrefio:
Antbnia Ribera.
Teresa j Pepeta Moreno.
Maria Teresa de Salvador.
Rosa Bernades.
Carlota Duran.
Emília Campos.
Pilar Gilabert de Ribe-rá.

Han adquirit bona:
Un anbnim.
Mere Segalés Simó-.
Teresa Torrents 1 Mea,
Josep M. Puig.
Josefina Torrents i BleS.
Enrigneta Séculi Bastida.1,
Pepeta Coll Carde].
Trinitat Altaba Plantan.
Lluís Grau i Castells,
Froilá Soler i Soler.
Rafel Cosí i Fortunet.
Joaquim e0Sf 1 Forturiet
Masnou.
Cardes Cosí i Fortunet.

espanyol que
fins es podía deturar un cop d'Estat.
Si l'infelig García Prieto hagués tin
gut un gest semblant, vuit dies
abans del 13 de setembre, qui sap
si totes les calamítats que hem ha
gut de patir durant sis anys no ens
haurien estat estalviades!
Un cop de puny té l'avantatge
que ressona sorollosament, potser si
voleu duna manera estrident i acoto
panyada de la xirinola general, pesé
sense
cap rnés dany sensible. L'ee
petec deis trets duna agressió que.
den lofegats per l'onada d'indigna
ció que s'aixeca al voltant del que
sempre és un acte de covardia.
que

,¦••••¦•¦•

Causes alienes

a Ja nos

voluntat, ens priven
publicar, en aquesta
secció, tot l'original que

tra
de

La sumadora

-

furiós,

toles tres

o

coses

l'hora,

a

pels
frare caputxí, i
que

vant
res

trens disfressat de
que s'entretenia cla
estilet al cor de les senyo

anava

un

que passaven d'una

certa edat.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

IJI

Ivonne Neau.
Enriqueta Neau.

Marguerida Neau,
Maria Roca,
Pepeth Roca.
Ricard Altaba.
Ramon Samsó.

l'AERONAUTICA
CATALANA
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Derná, sortirá
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,EL
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Cap,

a l'Africa del
Sud, formant un
viu contrast amb els episodis sag
nants
que s'han descabdellat en
pocs anys en alguns Parlaments
americans i fins en alguns d'euro
peus, al nostre entendre representen
un posítiu avantatge i una
dignifica
ció entre els hábits públits deis
uns i deis altres.
Es ciar que no volem pas significar
que tot hagi d'arranjar-se a cops de
puny. Peró sí que, si el cas arriba,
hotn sápiga donar-lo sense temor
i rebre'l sense ranctInia.
Les passades lluites de la nostra
política, molt en carácter amb els
proceditnents balcánics
(bombes,
terrorisme, execucions, Ilei de fu

gues,

atemptats),

han d'ésser

,

IOSEP

Remei cientific
contra la calvicie

TICÓ REBERT

_

Casa fundada

en

18,91

La

Rbla. de Cataban_ya,
.

MARCA

més

important

d'Espanya

G--ktlili3t
-

i5 i Corts

624

REGISTRADA"

N S
REAIXE

des

terrades deis nostres costuras per
altres me:s
en
consonáncia amb
l'exercici de la ciutadania, que no
está pas renyit amb el valor cívic
que tots hem de posar én els nostres
actes i en la defensa deis- nostres
ideals.
VICENTS BERNADES

PER FI DE TEMPORADA•

Llegiu, a la darrera
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Gran Premi. Exposició Internacional de Barcelona
Palau de les Arts
Stands números 31 al 35
Industrials i Aplicades.
D.ARRERS MES DE L'ARTISTIC I TRADICIONAL PESSEBRE
--

sim article de Jaume

Aiguader :

Sibéria.

--

unes paran

les de sinceritat...

4+3~0k42,.~«~t•C-1-Q03~+
..1~1111~10.~..111“»..115, :1111••0.1•0•0¦111.41111»

RHEINMETALL
Calculadora de

WALTHER
Calculadora

económica

teclat, completa

económica,

inés completa

ment automáticz.

molt sólida i de

BARCELONA

sor

treballar per

es

Vinyes Jordana.
Esperanca Figuenes .Bassols.
Lluís

i de

tamany

reduit

-

que

allá

i perfecta

I

i

ASIDA

teníem preparat

laommesemr.

VAMC O

pitjor,

Esportaas, propagar
110
•

•

are

d'El

cosa

Antoni Maria Sbert

Del Club Femení d'EsPorts

el Senat

o

tiria del tren lligat com un Sant
Crist.
Vaig fer un esforl i vaig sentir
que la máquina ralentia; érem Déu
sap a on; vaig saltar al mig d'un
camp i vaig carregar els meus ossos
la meya ánima a coll, de la manera
més expeditiva.
Dos dies després vaig assabentsr
me que els diaris duien entre les no
tícies deis horrors de la revolució,
el fet d'un criminal, d'un sátir, d'un

nova

deis

ANIMMOIOLMIIMM.M.IMUMMINIM!

en
el moment precís
poden treure molts resulta ts
practics; Sánchez Guerra ens de

tan

de bandit

Mosimrliwn

¦•¦•¦•¦•

se'n

actriu

del cor.
La gran mole de greix improductiu jeia als meus peus completament
assassinada; darnunt de la combinació de seda s'havia anat coagulant
una mena de líquid que jo no volia
creure que fos sang. Les barbes, els
bigotis, i l'haba del frare caputxí
acompanyaven la situació compro-

1

fetada donada

Aquests cops de puny
s'han cr'euat dos senadors

1‘,../4,4~

política

guanyant:
nosaltres i els del davant.
Altrament, de l'efecte d'una bu

en

si

diverses

i cadascun glossa des del seu punt
de vista la significació de Pacte. Sbert,
el perseguit d'ahir, fou rehabilitat com
a
ciutadá, com a estudiant i com a
borne, entre unánimes aclainacions so

amb aquesta moral forta, una moral
que no admet política de traveta,

mostrá

al/sao;t

Kady jugava amb l'estilet, a mi
feia una grácia envernissada. La
suor es passejava per les galtes tofes i verdoses de Kady; de la seva
boca sortia, com un gran joc de
serpentines, tota una história imcm

aplomada, tan plena d'infiexions, tan
desesperadament absurda com Kady.
A la fi d'un període de retórica insultant no vaig poder evitar que
Kady es clavés el seu estilet al mig

ner,

nostre esdeveniclor.
No hi ha dubte que si s'entra a
la discussió deis problemes del país

la

ítdd

46 4~

eit

associacions, representacions foranes,
Capdevila, Pujol i Font, Valls-Taver

la

tan própia del passat de
espanyola; tots hi sortirern

41,1~,w_de

(Segueix de la primera página)

penal i melodramática.
No he vist mai cap

u/ah
Petui?

—o

Una ovació

imponent, de
lirant, llarguíssima, del públic, que es
va
aixecar unánimement, demostrá
d'una manera palesa la conformitat de
l'Assemblea amb aquell desig.
L'acte acaba en mig de la més gran

non

amb una badoqueria d'opera
infantil.
Així passaren tres hores. La meya
febre i el meu estat d'idiatisme
vien descongestionat una mica, i em
vaig adonar del pet:11 que m'ame
naçava. Si un revisor, si un intrús
qualsevol cm trobava en aquella si
tuació, és evident que m'acusaria
mesa

V

.

GUILLA MET

tots els calbs ho són perla
sebia—Trea, aquesta hipersecre(ió del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea és el comenlament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se
Norrea que el sofre. I no es coneix més que
un medicament que permeti utilitzar
aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al Palie.
El SULFOPILOL no és, donci, un pro
ducte émpíric, casolá, o de perfumeria, prepa
rat sens e reponsabílitat científica. Pel
contrari,
está fet per facultatius catalans i basat en
fór
mules del gran dermatóleg Dr. Sabouraud.
Es ltúnic remei que E aconsellerá el seu met
ge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evi
tará la caiguda del cabell en qualsevol mo
ment en que es trobi el seu procés de
calvicie
Amb el SULFOPILOL tindrá, demés, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant
que
la caspa li malinetí la cabellera 1,11 faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
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La decepció de l'amnistía
l'amlistia

Si

apaivagar els
generositat.

volia

esperits, ji

ha
Si volia ésser un símbol de pau, cal
reconéixer que aquesta pau no és

?No seria possible que la censura
tos igual per a
tau? M antr e a
Madrid, i d'acord
amb el programa

...

'

'

'

fi, després d'un obstina' Juan
Combó ha parlan Sota una forma
imprecisa i obscura, el fans de la seva
nota és eloqüent i precís. El "!ceder"
de la Lliga, identificat amb la situació
Berenguer
a la qual (leven: l'atmais
Per

—

tia que

ha deixat al maree

ens

—

es

casposa a aduar en la política general
del país. Una gran coalició única. na
cional, de figures represenlatives
—?qua entén Camba, un multimilio
tari, fer figures representativcst—,
aiJo és, una foro conservadora, la
primera declarada oficiosa de la qual
és repudiar, en nom de la santa alias:ea deis financiers i deis técnics, la
lluita de les esquerres
contra les dretes

cia

—

—

—

en

gran cosa, per

ara.

rectifica!, en la forma,
més d'una pastada orientació.
ha

De moment—cal insistir-hi—Cambó
ha masiva, mostra, tina posició fran
Cament cordial clavan, el govern De
renguee., succ essor—rec tifiodo P—de
la Dictadura. I, tanmateix, clavant de
fels recents i desconhortadors, cal pre
guntar-se: "!Es que la nava situad&
suzcessora d'una situació al marge de
la Ud, ha pensat en nosaltres i s'Iza
Per justicia
deis nos
recordat
tres homes -que Pateixen fans i sef...P
Cal Preguntar-se <sisa, i !al pregstn
tar-se, lamba', quina hatgi-a esta! la
cansa fonamental del reftás de Cambó
r

—

a

acceptar

una

cartera

distingeixen

ben sOViiit

ria de venir de

en

el

gabinet

Berenguer. Seria a"un gran interés
conéixer-la, -aquesta causa.

ens

no

tesc

noticies

re

(anides, la Lligct

Regionalista,
la

en

darrera
reunió, ha reina
sera

•jat

gran nombre

de demaraics d'in

ingrés
cosa

no

forres polítiques

les

organització

en

revisin acuradament, abans d'accedir a
l'ingrés, les cédules deis dentandants.
Es !hora deis transfugues. deis ter
riaauts, deis situacionistes. Es !'hora,
tantbé, deis cretins
nns cretins som
rients, amables i insinuants, que cal
rehutiar d'una manera rotunda, que cal
—

confinar

contemPlacions,

scnse

que cal
la !lista

condemnar, d'una vegada. a
deis cívicament indesitjci les. "El Pue
blo", de Valéncia, ha prcs una
tiva que caldria que Sota la Premsa
secsindés: la publicació d'una !lista pie
gro, implacable i detallada, amb el:
noms del: elements que, durant els set
anys tíltinss, han collaborat d'una ma
nera o duna altra, a !'obra de la Dic
tadura.
Una !lista d'aquestes a "cada efutat
i a cada poblé, representeria una mag
nifica feina de selecció i de 6:t'adenia.
Tericaria de col', en la categoria deis
indesitjables. rls cterns emboscad:, el:

"profiteurs"

situacionn, les
kulitats amli vocació de governant, el:
perillosos defensor: inconclicionals deis
"que ara manen".
Fóra el kostuneament "d'una !larga i
de lates les

símbol,
seguir.

i

un

a

que

ja han

ágil

de

cos

Heu-vos ad un
bell gest de dig
nitat, el gest
d'aquest ancia

canvi de
sons

sons

periodista

cervell,

que

—

dir

la humitat de imites pre

i la solitud de molts exilis: pre
de Madrid i Torrelaguna, exili

Cuenca, confinament de Mallorca,
sense defensa possible
ha sabut or
ganitzar, en un esforç de deu anys,
les masses escolars, disperses i inútils,
de tota una península, és un homo nou.
?Qui ha dit que no hi havia bornes
—

nous?

Antoni M. Sbert, catalá de Mallor
un. I interessant. Ell sabé re
collir
com
ha pogut dir Gabriel
Alomar
una
gran bandera trepit
jada i l'aixecá enlaire, molt enlaire,
arnb tosa la diana audacia deis seus
vint-i-cinc ames rebels. Ell planta ca
ca, n'es

—

mantenir

régim de

borne, jove corrí
un liarg aplau
diment d'entusiasme. ?Un Ido! del
futboI o de la bosta, potser? No: un

cartes

—

darrera

elís, i

aclamat

'company,

un

un

en

&atada.

Un estudiant

que ha sabut ésser, alhora, estudiant
i ciutachii. I per aquests mérits ha

pogut escoltar a les nostres Rambles
la vibració deis aplaudiments.
Antord M. Sbert ha passat, 5ove i
fort, voltat de la joventut que ha vol
gut vindicar-lo amb els seus gestos
recents de rebellió. Ha passat, lliure
de la pena injusta, 'estimat per les
escolars que han trobat en
mases
aquest catala de Mallorca una orier,una
disciplina i una força. Es
ttolt, ja. Per als vells, que han dit
'que no veien bornes nous, aquest ho
me nou
que ha passat, sota les acta
macions
amb el seu somriure hlanc
pan
whitaxtú
sser un advertiment i
aleatnentiment. Per ah joves, u11

,Sició,

—

—

les

das,
no

amb la serenitat de les paran
i sabé dir que eh l no era un sol
sinó un borne. Que el: cstudiants

—

soldats, sino

Ell organitza i marca
lla

força

sense

que

eren

din

calia

encara

censura.

gest d'aquest

bell

un

—

«tia Gats!al de Reparan, que din coin
és d'alias:tic i de profund el sea sentíl

concepció

del liberalisme i la seva
la tasca del periodista.

de

'

ciutadans i

en:

periodis

cota

plan doblement

el gest de Con

de Reparas.
Con: a ciutadans, voldrieni que el pe

cal

riodi,ra Reparas servís d'exemple

i

d'estima. Con: a periodistos, dentanent
al: 'lastres companys de les Associa

clon: bareelnnines una pública i so
lemne aclhesió al gest del atícela Re
paraca
Tia mort,
11w:y de

París,

a

la
la

ter

per
qual
soma una !li
berta:, En Martí
Vital:4nm. Les
partes de malles
fronteres estaven tancades per a aquest
cavaller de !'ideo!, el gest del qual
gest rebel i audae, sota el: amples ccls
de la Cerdanya—no lua ogut trobar,
encara, la glbria deis entusiasmes po
ro

Caldrá

reservar

la historia

en

que

s'Iza d'escriure un lIoc d'honor
al non de Martí Vilattova, l'exiliat
que acaba de morir, obscurantent, en
una casa de dispeses de
París. En el
encara

Pensament del catete) ali'unyat

degué haver-hi,

(erro

plets, i
es

losep Sánchez Guerra, una de les
figures més dignes de la política es
panyola, va a exposcr les tisúes gene
ral: de la seva futura actuació. Ha
parlat d'una monarquía d'extrema es
guerra
si hem de creure les infor
macions periodistiques--, que, fet i
fe!, és una estranya conccpció de la
manarquia.
Es, pera, premotur qualsevol canten
tan a la posició del revolucionani de
Valéncia. Sigui com sigui, ell ha po
gut redimir, amb el seu gest, moits
anys de política espanyola. Sánchez
Guerra és avui, segurament, un deis
homes més populars de la nació i, din
tre les dretes, un deis més capacitats
per a concluir un partit i una acció de
govern. D'cll por esperar-se'n si ntés
no, un alt sentí! de la dignitat políti
—

•

ca
i deis drets essencials de l'honre.
El scu procés seria, en cqttest aspecte
—si no n'hi hagués d'altres, encara
la seva executaria Inés insigne.
Cal esperar, en definitiva, la seva

posició

concreta t'avala el:

—nous

i

Ilac, és possible qüe Sán
Guerra, polític al servci d'un

En segon

chez
baldainent si
ideal i d'una enlació
gui dintre crups pensament conserva

inort, la illusió d'un
i d'una bandera.

de

l'hora

a

nom,

de

la
la

d'un futur

:ista—aneutralitzi i,

encara, elimini el

tornada a la classica polí
anterior a /923—que justifica i

vperill d'una
a

justificar

ja el nos
manifestacions

que tren
les

una

Dictadura—,

darrera la
de

iota

palla

de

mena

de

comtes i marquesas, ex-ministres i

ex

diputats.

ELS HOMES

darrera el seu gest vin
dicador de la llibertat de les Univer
sitats i dels companys.
Sota la faramalla
lOgica
deis
entusiasmes. hi havia, a les Rambles,

aut:mtica—,

a

joia

la

que

en

so: grupa d'amics, circols més ex
tensos de coneguts, pensaran encara
en
aquell que un dia es vejé colpit
per la dissort. Per a noSaltres no
porta res l'amnistia.
El regim dictatorial crea la clan
destinitat. No deixa altre camí a

-l'expressió ideal;

totes les formules

chala de manifestar-se catan prohi

L'esperit justicier

bides.

que viu

els bornes és perseguit

licte;.les
duna

lleis

manera

com

a

en

es creu voltada d'ene
pot dormir en pau; com
Macbeth ha mort el somni. Les més
nobles acciona són crims, les més in
nocents paraules injúries; jutjats i
no

comissariep s'omplen

de paperassa.

La recent amnistia

no

la normalitat.

nostra

torna

a

Uns ho

—

—

envaides

pels estudiants, quekom

d'au

téntic, quelcom que cal tenir present
realitet: hornea nous. Homes
Sbert, han sabut veure en

com

a

que,

com

Ja Universitat Iliure la gran escola de
ciutadania i el futur, i per a defenssar

organitzar

la i
han

ac.ceptat.

menyspreu.
lies més

júries

les
amb

mases

escolars,

somriure

un

represa

la duresa de les

injustes

de

una

ens

ha

carní a aque
control de les joven
un

AIXO,

Antoni M. Sbert ha passat per
Barcelona, recobrada la llibertat per
duda, han seguit i han aplaudit mi
lers d'entusiasmes. Darrera l'heroi?
Darrera el cap, darrera l'orga
nitzador de la Federació Universita
ria. derrcra el crit d'unió i de disci
plina, darrera el pensament d'Antoni
Sbert
gentleman d'una democracia

—

rere3,

ra—, té,
tat
de

encara,

una

entusiasta activi

d'organització, de responsabilitat i
disciplina
la Federació Ibérica
—

d'estudiants és la
executória..:

seva

obra i la

seva

í el dolor de les in

ACCIO UNIVERSITARIA

més vergonyants.

NO, AQUEST HOME
que

intelligéncia prOpia
tres car
difícils, que no li han deixat
acabar—, té un sentís polític czrter
—ha vist, ncts, &s problemes de l'ho
té

regut amb

una

da cordial i modesta i que

encaixa

seu

actuació d'ací enría
vant, cm pregunteu? Com sempre,—
i amb mis entesiasme eme mal—, ac
La

davant

if011

meya

a

una

cellectivitat "Sensible

bandejada. L'ex.'

ideal que és

un

íntims afectes és
delictuosa. No existeix dret civil per

pressió deis
a

seus

nosaltres.
La

pertorbat més
concepció de ciu

dictadura ha
enlloc

que

tota

tadania. Adhuc, contra les nostres
arrelades volences, excusa la leva
persistencia. Tots els nostres delic
tes foren de no conformar-nos a

e

tota
era

una

réxo

de de tot el pensament collectiu el

alguna

estat

moments.

es

en

punit i

tot per ella. Vos sabeu per expe
riencia própia els mitjans de qué es
valla per a foragitar sota ciutadania.
Pel vostre prestigi fóreu un temps
una esperança
de reivindicació, per.
qué en la injusticia que sofríreu ere
gué la bona fe del ciutadá trobar

comprensió

una

als

dolors.

scus

No us demanem clemencia ni pie
tat sinó justícia. Demanem de vos
la rtIvisió acurada de processos i que
en

els ?dictes

participado

tingui

es

en

cornpte

directa que la Dicta

en llur
producció, i pre
per la seva acció coerci
tiva i fiera de tota llei i dret. Si voleu
tornar la satisfacció al ciutadá haveu

dura tenir

cisaptent

de fer-ho.
Mentrestant penseu que

en

la

vos.

portar la pau als
heu oblidat deis obrers

anmistia per

a

esperits us
i lzeu bandejat Catalunya.

traginav n sobre les seves es
patlles o recloien l'estltetor d'una
que

J. AIGUADER

cella.

I MIRÓ

~11¦101.11~

No és

crit de cleméncia sin6

un

justicia qui dicta les nos
paraules. No és iserdó el que
volem sinó revisió. L'aettsat d'ahir
té moltes mona de pes per a pas5ar
a, acusador. Es cnntra d'ell que s'ha
comes el ?dicte. Per a colpir.lo es
definiren nous crima, s'esmolaren
noves armes
acusadores, es crearen
nous tribunals i jutjáts eapecialitzats
de preparació desconeguda. Tot fou
posat en exneritnentació per a fer
eficaç i immediata lt cera de l'ho
me. L'excepció, or mostrá un enginy
més abrivat bu en aquesta labor.
Mentre aquesta obra negativa de
tot dret no sigui revisada i punida
com mereix la situacíó nostra con
crit de

tia bornes que

tinua

excepcional,

essent

Nosaltres

entrem

no

en

Causes alienes
tra

voluntat,

de

publicar,

la

a

priven

ens
en

nos

aquesta

secció, tot l'original

que

teníem preparat

encara.

la normali.

s'inaugura amb la caiguda
general Primo de Rivera. Tot

que

tat

del

el nostre ideani

llei, perquI

encara

la contrallei
a

la

seva

rambla

a

viu fora de

colpeix

Esport únicament?.

hora l'ex

pressarerr amb noblesa.

Si el nostre sentir ha estat exprel
foragitat eta fer lona la
denominado amb la qual la Dicta
dura definí l'expressió del nostre
pensament, ,a persecució que han
sofert els obrera ha estat oblidada.
Ni un sol article dels que tenyalen
l'abast de l'atnnistia
s
dedicat a
ells. Com Catalunya l'obrerisme tarn
poc pot viure en repóS; planen da

No; ciutadania. cultura,

sament

democrácia

Llegiu-la!
Subscriviu-vos-hi!

dia deis gestos defensora d'un ideal 1

d'una llibertat...

ció universitárie. La política estricta
no ern tempta
ens diu—.
En can
—

vi,

cree

que

l'oiganització

mas

escolars, esperança autatica del
futur, és l'obra mes eficaç que jo
pugui realitzar. L'he iniciada i la vull
continuar intensament. A la Ilarga, la
ses

Federado Universitária—induida d'un

esperit de disciplina i de comprensió,
será, no en dubteu, d'una transcen
dencia política enorme. Precisament
el que manca en la joventut universi
taria peninsular és aixo: l'habitud de
disciplina i el contacte. Aconseguides
l'una i l'altra, haurem realitzat una
gran feina de ciutadania.

—L'aedo universitaria, en cap sen
tit, mai no ha preocupat els governs.
El cas és més trist i mes revoltant
pel fet que la Universitat i l'organit
zació escolar haurien d'ésser, són l'ú
nica escola possible de chetadania. I

d'aconseguir-ho está, paeci
sament, en l'organització de les mas
ses universitáries, que aprendran, així,
les lliçons d'una disciplina. d'una re
presenta*, d'un pla d'aedo i de tre
ball, d'un contrcl.
Sortoaarnent, el nostre esforn co
avui, a donar els .seus fruits.
L'estudiant va en camí d'ésser ja, en la
vida collectiva un ciutadá, un pensa
mença,

saeta

i

una

voluntat. Veu i

vot

societat que s'organitza. Algun

una

en

exem

ple recent
as ho
sotnriu Sbert
batirá, potser, demostrat. Aquell únic
—

DAVANT ELS

PROBLEMES

POLITICS
de l'hora present, evocats pel repOr
ter, Sbert ha retrobat un gest dur:
—Cal liquidar aixte tot aixó que la
Dictadura
resultant inevitable d'un
estat de coses lamentable
ens
ha
deixat. Perb liquidar-ho d'una manera
enérgica, heroica. Senst atenuants.
S'ha de superar, definitivament, el
passat, el llunyá i el recent. Es el
moment, aquest que passa, que el po
ble ha de recobrar i exercir la seva
sobirania insigne. Evidentment, l'ab
soluta sobirania del poble suposara el
perill d'algunos institucions. rotser
algú hi veurá una amenala. Pero cal
que aqucstes institucions, aquest
gú", tinguin el valor cívic d'accep
tar el fall del poble, expressat, ro
tundament, en unes Corta constitucio
—

de les

el secret

5

En bandejar-lol era
ideologia que es bandejava;

la

Es tota

General Berenguer: Vos heu
perseguit per la Dieeadura

tat

tra

ells.

preso.

que

sentar el comú idean i

Sbert, vinclicat

—

abséncia forçosa deis seus
ón
qui s'han carregat amb els pecats
tots. A drcta llei tots hauriem
d'haver seguit el mateix camí que

s'han encarregat de repre
(al pensar d'al
gunt potser, exagerant-lo. estilit
zant-lo, pero en esslncia fidels al
nostre esperit) continuen en l'exili
o a la preso.
El nostre pensarnent
continua, encara, en l'exili o a la
rnea

encara

en

exorbitant les acciona

L'excepció

faci més

es

estará.

els
de

tres

colpir-lo.

no

poble

un

justicia.

la

foca de la llei. Els bornes que vitien

un

ami) crueltat per

casa

Mentre l'amnistia
generosa tot

d'excepció augmenten

delicte, sino que el provoca, l'avi

mies i

corrents i per males arta?

de

un

penades i aguditzen amb refinament
la lusceptibilitat policíaca. No sola
ment es persegueix el delicte o el
que s'interpreta contra tot fur com
va

l'anormalitat; fou la nostra sensi
bilitat ciutadana d'hornea lliures qui
dicta el gest o la paraula punida. En
collocar el Dictador l'Estat espanyol
fora de tota llei, fou en reclamació
de la Ilei de pobles pivilitzats, en
exercici d'aquesta llei, que s'aixeca
incon
ren les
veus irades o el gest
tingut. Si es vol tornar la normali
tat, si es vol refer el que l'excepció
destruí, ?per qué continua el castig
susceptibles i
per als bornes més
més enters en manifestar-se? Si nos
altres érem la Ilei, ?per que fer per.
sistir la concepció de delicte que el
régim excepcional intentava cuita

pero.

En monea liara
catalanes continuará l'enyorança de
l'absent que viu en l'exili o a la pre
de banda,

xat

NOUS

l'hotel—, no
en el hall de
és el mal estudiant ni l'agitador que
algú, barroerament, ens havia as
segurat. Té un ciar pensarnent propi
--democracia, socialisme,
nostre

hornea.

Universitat. EH convertí .el crit sub
versiu de l'escolar afanyes de vacan
ces, en la demanda serena de l'estu
diant que vol ésser un borne i una vete

quan

lizo

a

oblidar ni evitar l'altre.

tata universitaries del país. Eh l de
maná, amb la veu ferina í el gest re
solt. la, justicia que algú negava a la

PER

problemes

palpitants—Plantejats

nitró espanyol. L'actitud que adopti
Sánchez Guerra en el camp conserva
dor pot tenir sin interés enorme, en
diversos scntits. En primer !loe, la
hastra d'infligir, inevita
scva posició
blement, sobre el: projectes Polítics de
Francesa. Canibó, nutra gran figura
del mamen!. Postas a actuar aquests
dos honres de ?rete, l'un no podra

tica
tornaría

unim

ens

llars espanyoles ha produit
la tornada de l'exiliat o del pres.
A nosaltres l'amnistia ens ha dei
moltes

—

pulars.

—

eren

un

Hou-vos act

qual

el

en

la direcció

que

—

ra

perqui

públicament,

a

tem

a

de

—

que ha

d'andanat el dia

Com

a la seva professió. Es
contents que molts ciutadans
hagin arranjat en un mornent els seus

reincorporin

El ciutadá. Antoni M.

ESCARDALENC;
i de

en

com

carrera

amb més força que els seus com
panys una sensibilitat ciutadana es

co

AQUEST JOVE
BRU 1

partís:

les secretaries deis

a

—

reorganilzació.

tes,

pos /sur
pié: elo
qiient, ni Inés sin:Maniática. Cal que
La

ea.

l'espectacle que les Rambles bar
celonines han pogut contemplar, fa
Un miler d'estudiants ha
tres dies.
enlaire banderes i pan
desfilat

—

collaborava

Segons

mençat

UN ESPECTACLE UNIC,

s'arrenquen
s'acosten

seva

somriure Inés insinuant,
el Monee de la solapa
amb un "mea culpa" gro

cl seo

?No fóra possible que el: director:
de tots el: dieris de Barcelona que es
timin la prepia digniIat vulguessin es
catir el: fanaments d'aquesta distan
cia, a la qual nosaltres renunciartem

exemple

4j1J:i

nen

havien perdut la
per haver exterioritzat

homes

tants

balle.itada i baixa de sastre, ha estat
abra, especialissimament, d'aquesta gent
que ahir seguien Maura, després s'a
llistaven a la U. P. i aclamaven com
un: desesperas: "el salvador de la pa
tria", i, ovni, passat el fantasma que
crea la seva inateixa estulticia, retire

hau

de bou gres?

oferta amb sinceritat a tothom.
Sentim una profunda alegria que

profunda labor cívica. Una gran pani
del /reas de la política del país, des

nou.

la

Observar i esperar. Pera no tancarem
el: ulls i la boca—catalans—davant de
Don Francesc Camba. Son* el.s pri
mers de reconéixer-li les gran.: quali
tats
i de capacitas d'ac
ció. Pera... Perb agites, Don Francese
Combó, •és financier que polltic, més
home de xifres que honre d'emoció,
ens fa por,. com a catalans,
ens in
quieta. com a liberals. Cal esperar, cal
veure, Cal seguir, atentament, els seus
PaSSOS i la seva actuació que, Per de

prompte,

com abans.
Es ciar que ben pensat i ben deba
tu! aquest tracte de favor al qual ens

l'autocra

el camp de ?'ideal i

en

defensa del poble.
01Q diremt No

moltes coses, el: de la nostra ciutat
han de sofrir entrebancs si fa o no fa

la democra

—

cia

polític que h o ni
atribueix al general Berenguer, el de
pacificar els esperas i anar cap a la
normalitat, eh s diaris poden parlar de

mancat

interdiccions i proluLi
seu
cions; no pot expressar encara amb
sinceritat el seu pensement perqué
per al seu pensament no ha entrat
l'hora de la normalitat. Tanmateix
és massa limitar els beneficia de la
munt

DEL MOMENT

...figures

—

atany cic gresca
de cara als dios
va
desvagats i a la taula del billar
c_onveetint-se, noteu-ho, en la gallar
—

—

—

nals.
Si

deixa parlar el poble amb
tota la seva franquesa, si se li nega
el dret de dernanar cornptes de les
atribucions atorgades per ell, la liqui
dacio del passat adiós no es realitza
rá i caldrá esperar, en el futur, no
i de rebellió.
ves hores d'anormalitat
La normalitat de la vida col-lectiva es
retrobara només en la normalitat de
la ciutaciania, aixés és, de tots els drets
i de teas els deures.
no

es

COM VEIG EL FUTUR?
Com

una

gran federació de

ibérics—senyala

pobles

concretament Sbert—.

Com una gran federació acordada en
un pacte per ton; els nobles lliures de
la península, recobrada la compren
sió deis oroblemes particulars de ca
dascú i la lliure voluntat d'unir-se,
federativament, els uns als altresee
I aix5 no ho faran—per inkaciaels
.

_

vells

partits polítics, la nava actuació
ens portaría,
fataiment, a
altra aictadura. Pcrb jo estic se
que la Iliço no haurá estat des

?els quals
una

gur

aprofitada,
n'oyes

i

que

el futur és de les

auténtiques dernocrácies, con
duides pels bornes joves
no eritre
i

—

entara

en
la finita
que avui
Tan Ilur aparició en el conjunt col
lectiu... Cal, immés, persistir en l'es
forç d'organitzar les rimases, donar
los una preparacié i una disciplina que
les faci comprensives i aptes per a
una Iluita correcta, "gentleman", cap
a l'evolució constant, a la4 democracia
el collectivisme, acaba, Antoni M.
Sbert. catalá de Mallorca', amb una
encaixada cordial i una salutació per
a la joventut—la seva gran devoció--

nata

—

de Catalunya.
?Qui ha dit que no hi havia bornes
nous? Aquest estudiant que torna de
l'eixili, n'és ,un.
JOSEP. M. MASSIP.

