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en

Carnaval, futbol, atletisme...

just

I

constituit el Go
vern del
general

ahir

a

o a

,

anunciar-se
n n
R. D. d'amnistia.

Aquesta noticia,
que després va
tenir plena con
firmació, va sa
tisfer a tothom,
millar di!, a gai
rebé tothom, Perquk segurament que a
alguns deis afectes als homes que go

que s'havien

els actes

causa

a

pluja persistent una pluja
d'aquestes que fa una temporada els
—

elements
festius

aigualir els projectes

—va

diumenge

El Barcelona

gué semblar aix3 una atzagaiada.
L'amnistia representara el retorn de
la tranquillitat i del benesiar a malles
llars, i aixa que explica la satisfacció
?jets més, ens fa sospitar el despit deis

aquests últims tel.-1ms

inenys.

va

repetidament feto pública, el
punt principal del seu programa polític
el de pacificar els esperits. I per
era
aconseguir-ho, naturalment que rei
renguer,

ainnistia.
Amnistia vol dir oblit d'un passat
que s'ha considerat delictuós; i amb
squest oblit, la cessació de la pena im
tnent pot
posada. Sembla que aquesta manca de
memória oficial i legalitzada única
ment pot ésser motivada per un sen
timent de generositat. Diem sembla
millar que

Perqua

una

no

sempre rtinic motín d'una

amnistía és resperit generós del go
mantos vegades s'hi ;atrreja
roportunisme polític o la necessitat
paTírce de conquerir una popu/aritat

vernant:

pereeem
val. Un R. D.
d'atnit:stia nzereixera sempre la nostra
simpatin, i com a germans das homes
tant

se

sofreixen, ens produira pregona
satisfacció. I no sentirem la necessitat
d'escatir quins hagin estat els factors
que haain determinat la pro mulgació
del R. D. d'amnistia. Benvinguda ram
que

en

toi mornent!

•mb el que no podem estar cracord
'de cap de les maneres és amb una
amnistía a mitges. Una generositat
que hagi d'ésser mesurada, perd, o
Yudici nostre, el earacter de generosi
'Me. No comPrenem tampoc que si el

que

s'havia

impossible

manera

vindran,

ens

L'Europa

perdre

va

Lec

trobar-se

que

estigma

ane

no

Ilable l'oblit de delictes,
real:.

Catalunya

fui

definitivament

(01-5
f'111

DE

l'Europa
D'altra

ultra

preocupacions

seriases,

tea

en

letic

millor forma,

seva

aquests moments un ?cure a complir:
el de fer camPanya
perque !'amnistía
sigui ampliada i el !‚rocé: de Garraf

revisat.
LA RAMBLA obre unes !listes a
signar per tots el: esportius i toles
les entitats esportives. Llistes
que,
una regada
omplertes, seran,llineades

Govern espanyel.
Josee

SUNYOL I GARRICA

hagués suggerit

ens

a

a

darrer lloc

eeleelee trae_

i dóna

interas extraordinari.

un

banda,

no

ha

partit Arenas

el

donat

fant i refermant-se

líder, d'on

será

Tenint

confíele que encara man
quants dies per a la repre..
sentació, poden/ esperar que la intera
pretació de L'honor del barri sera una
quen

cosa

en

uns

plecedents.

sense

Tenim noticies que

cuPlets

es cantaran
una
que En "Dora" esta rianiant,

Pera de

mcment no

ata

DISFRESSES (Per Castanys)

-Ath

coneixes? No cm coneixes?
—Ai, avi!, aviat no us coneixeran ni

cap

sorpresa.

a

casa

vostral

el

en

difícil,

seu

bon xic

,••••¦•••=p1M1MR1.7.-

tdria de l'Athletic palesa

lloc de

difícil,

gada més—la ferina

treurel

biscaí. Si el

Evidentment, aquesta

Recordem

localitats

—

nova

gar-hi

vic

sense

—

una

ve..

l'equip
Barcelona arriba a ju
haver perdut cap naéS
actual de

EL CAMP1Ó

partit,

el

partit

vindria funb

de Sant Mames

tots

cacle--;

Dimecres s'han de celebrar, a la
mutat, els partits Bercelema

nostra

els caracters d'una

gran final.

nat

Els telegrames ene han do
nat la noticia
que el fainós
l'avalista anglés Sir Arthur

Conan-Doyle

"Times",
cebar de

-

Irún (suspes a)iir) i Espanyol.Ma
drid, ajornat ja abans de diumenge.

traba

malalt.
raria de Conan-Doyle s'ha
anal esvaint arnb els anys a
litem

ton...

al: que

Doyle havia estat un gran
propagandista deis esports i
intervingué /non en la p-epa
ració de l'Olimpiada de Lon
dres. Com a homenctege al
escriPtor, reproddien una

es

despatxen al

cripció,

ES

les

Valen« Castanys donará
dissabte vinent, a la Sala
Moz,trt, -51 seva confe
réncia sobre el tema
"L'humor, base de la feli
citat esportiva",
segona del cicle organit
zat per la Federació Ca
talana de Futbol
Esportiu: no deixeu

"Trinity College".
gons deia la tarja.

mes

qui

digné Holmes, després de lleg:r
rellegir iverses vegades el telegrama
a

dos

quarts

el

senyor

agitat (luan \redactar-lo, i aixó justifica la seva in
coherencia. Ea fi, .continuo arnb el
Overton

esteva

molt

que
—

i

us
vingués a
jo bé ha cree

així
l'afer que cm porta és més de
la vcstra incumbencia que no pas de la
seva.

—

Indubtablement

aaonseliat
Segons diu

miha

veere.

—

ha estat posat

se

Era un home de talla hercúlea, i
deturar-se a la porta i mirar-nos
amb el len rostre ingenu i simpátic,
gairebé eme el seu cap va raspar el
marc
de la porta i que les seves es
patlles hi quedaren e/evades.
—E! senyor Sherlock !bines?
inquirí, 1 a la inclinació del rneu atrae
continua ruclt agitat:
—Vine de Scotiand Yard, 0I1 he
parlat amb l'inspector Hopkins, Es ell

"Us prego que m'espereu. Terrible
contratemps. Ens manca el nostre bree
dret. Presencia derná. indispensable.
Overton."
—El segell és de l'estafeta de Strand

i

Cambridge,

de

en

de febrer:

.d'Onze.

—.

que

inclinar-se, I asse
seient, respongué:

Holmes torna
•

nyalaliteli

el

a

clOncs,'qiie'us passa.
--; Es
cósa7horrible, senycr Hol
mes!'Verament horrible! NO m'expli
•

una

com

els cabells

no

se

m'han tor

el

meu

nom.

Jo

he

una

cambres, perqué

inspecció
creo

Aquests dies Passats, el director de
rEstadi de Montjuie, secretani del
Comité Esportiu de l'Exposició, secre
tani do la Confederació Esportiva de
Catalunya 4 secretan i del "Comité
Olímpico EsPatiol", ha Palesat
larga organitzadora inimitable.

?I qua ía
dl, senyor Holrnes?
Es ciar que encara cm queda Moor
house, que és un mi líen i deis que
promet: peró, tocant a sang freda i
ardor, no arriba pas a rae; e. Steven
son tampoc ene servirá de gran cosa,
ble per al match de demá.
rem,

ara,

cense

que

com

precisament

en

l'equip

d'Oxford juguen Moston i Johnson, ja
ene podem donar per vençuts.
Sherlock Holmes havia estat escol
tant aquest inconnex relat amb malta
atenció, pere amb un dissimulat son:Hure, davant la fog,ositat amb que.
parlava el jove atleta i els cops que
cx)ntínuarnent es donava ale genolls
com per a donar més força al que (lela.
Quan va haver acabat, Holmes aliar
ga la ma a l'Enciclopedia en la !le
tra

S,

en

fullejá rpidament.
veig a Artur H. Stawten,

—Act/i

el jove falsificador que tan gran es
devenidor tenia davant seu
murmu
ra-va
També hi ha Enrie tsStanenn,
en l'execució d•ixar
de te
Pera
-

1

cara

posada pel jove.

veía que li era cosa mis difícil
usar de la seva intelligéncia que no pas
de la seva musculatura. No bu cense
alguns entrebancs que aria desgranant
el seu relea
—Ja us Lic dit, senyor Holmes. que
sóc el capita de l'equip de rugby de
Cambridge i que Grelofred és el rnen
firar: dret. Dema juguegi contra Ox
ferd, i tos ncsaltres -arena arribar
ahir a Londres, on ens estatgem a
l'hotel de Bentley. Cap allá a les deu,
tots eIs jugadors j'a eren al lit,
jo
es

que

alguna cosa.
A jutjar per la

una

Per tal que els estudiants hi pagues.
sincelebrar el: Campionats Escolars
i per tal que la Premsa no tingui ra6
en dir que l'Estadi no serveix per a res
ha mobilitzat duant la

pasuda•

setmana

veritable regiment d'obrers per a
deixar la pista una mica lailitzable.
Males llengiies diltert que és per a
convéncer als non: dirigents munici
pal: que les cantpanyes de premsa ercn
tendenciosas i fruit d'una vergonyosa
un

a

que

no

hi és

teinps

a

ni

el'

totes
tres

dofred
vaig entretenir una curta
estona, i garlárem una mica. Vaig
itrobar-lo pal4id i inquiet, per6 ailegá
que sofria rnigranya. Vaig retirar-me,
no
sense recomanar-li
que concilies el

tfil

MOMENTS DE

son.

"Després he sabut que, mitja hora
més tard, va presentar-se a l'hotel un
home, d'aspecte parees, amb una carta
Godofred. Va entrar-la-hi el cam
de torn, i en llegir-la el meu
company va emocionar-se tant,
que
gairebé va desmaiar-se. El criat va
valer avisar-me, peró fou el mateix
Godofred, el qual, després de beure
per

DEL.

SENYOR AIESALLES

combregar

a

brer

TRAN

SICIOr
l3arcelona

dit, la
acorde), desPrés
de les desfetes experintentades !set pri
mer equip, davant l'Espanyol i el Ma
drid, eliminar els aros (llegeiri's
ko, Piera, Sastre i Samitier) i
-,%.
fasta el terne propaSit de prescind: ee
—

Junta del Barcelona

durant Iota

seré: ben

—

segona volta del C

ata

pionat de Lliga.
Diumenge passat—amb motín d'ha
ver de fer dos equips
van
fer-ne
reapareixer alguns. Ahir tornaren a
estar anunciats, i tot fa creure que Ira.:
vessent uns monten,: de transació i qu<
d'ad pagues setntanes /tina-tí no es re-*

—

•

co

desconegués

fet guanyar moltes vegades al meu
equip el Campionat de rugby. He gua
nyat aquesta temporada el premi de
salts a la Universitat, 1, malgrat aja&
no
sóc ningú comparat a Godofred
Stawton, que ha fet guanyar els cinc
matchs internacionals. Peró i dones,
alló que fan córrer que vós ha saben
tot? Mai, mai no mihauria imaginat
una ignorancia semblant.
—Es que vivim en dos mons distints,
amic Overton
Ii respongué Holmes,
sense deixar de riure —; el vostre és
més sa, éš més agradós, pere m'es
completament desconegut. Conec a
subjectes de totes les classes de la so
cietat, per?) mai no he tingut l'ocasió
de tractar amb cap deis representante
de la joventut universitaria. ocupada
exclusivament ale esports i als jocs at
letics. Creien que estic ben content de
la vostra visita, cae ella cm fa veure
que encara em manca entrar en un
ambient ben curiós i digne d'estudiar
se.
I ara, estimat senyor, asseieu-vos
d'una regada i expliqueu-me ben de
talladament el succeit, si IS pm servir

*

No havia pas passat una hora d'ermá
que havíem rebut el telegrama que es
presenta el senyor Ciril Overton, de:

següent despatx telegráfic,
trist matí del

—

114

*

no
:neme; extraordinaris i carnes
fora tel corrent com els telegra
mes i visites. Peró
no record°
de cap
altre que li fes tanta impress:6 a Hol

un

—Ah!
—eellauria estimat més perdre tate
els altres equipiers que no pas ell, que
era la figura principal, la indispensa

les

15ILIGENCIES

elivciAr

d'assistir-hi!

quartes parte del triomf es deuen sem
pre al boas repós. A la cambra de Go

•

neir l'ocasió que se'ns presentava.

tar.

—

local de la Federa

no

estupefacció enorme.
possible? ?Pm-6 no haveu sw
tit parlar ni de Godofred Stawten ?
Així tampoc
sabíeu qui era Cirii
Overton!
Holmes continuá rient
de
bona
gana, davant aquella admirad() del fo
pis interlocutor.
—Quin bárbar!
exclamá l'atleta.
posant-se les ntans al cap
Mai no
mihauria cregut que existís un angles

telegrama d'Overton va
alegrar-me tant com a ell, i vaig be

mes

el

ja veureu com abans d'a-,
Ilegir-lo ja s'ha presentat

i

rugby.

cervell.
Per aixe el

de les Aventures de Sherlock

caen

—

ció Catalana de Putbol. Vio Laietana,
tulmero 4.
De N'Amadeu Crasa, de Palainós,
henn rebut d'as pessetes en segells de
Corren, qut passen a engrossir --les.

de

mateix vaig fer

—Es

—

seu

Holmes, narrades pel doctor
les quals un dio
t Watson"'
,egaveliren de gran popularitat.
Kmb malta freqüencia reblem a la
nostra casa de. Baker Street, no tan
sois visites extreordináries, telegra

que varen' rebre

emigran adquirir
queden

l'equip

Godofred Stawton no surt per enlloc.
La cara del nostre visitant reflectí
una

—Godofred Stawton?
interrompé
Holmes.
—Sí, home, el célebre campió de

Efectivament, des de feia algun
temps que viviern en una completa
ociositat i amb una tal carencia d'afers
emocionants que ja començava a avor
rir-nos. I per experiencia sabia el pe
rillós que era per al meu amic Sher
lacte Holmes la manca d'activitat al

allunyament va
la literatura, per

seu

!untani de
qua avui dedica lotes les se
ves activitats
a
difondre les
ciancies psíquiques.
En la seva joventut, Conan

mes

aquestes hoces. Figureu
que el célebre Godofred Staw
a

aquest individu. Per cert que cm tro
bo avui en les millors disposicions per
al treball, i qualsevol afen.p•er trivial
que sigui, ere segur que m'interessana.

grett
La figura lite
es

blancs

vos

RUGBY
del

encara,

les pagues que

Ara que fa

causa

podem dir,

els cantara.

que

L. A. B.

L'equip blanc-vermell segueix triom

sem

en

tenen per

veure.

considera.
cions que acabem d'escriure.

no

cm

Ida, el coserte de Figols, ha quedat
decebuda amb el darrer R. D. d'ain
nistia, i per aixa s'ha aixecat del poble
clam geneeal demanant que sigui
La Diputació, el: A junta
mesas, les dones catalanes... latirme/
dentana amnistia per als 'lastres ger
'Jeans que sofreixen exili. I els espor
tius, que? No ho han fet encara, pera
estem certs que també ho faran. No
es tracia
d'un afer polític, com molt bé
ha dit En Bastardes a l'ex-vice-presi
dent de la Diputació. Es tracto d'una
qüestió de bons sentiments i d'un afer
de Justa i de
Llibertat.
Els esPortius, que han estat acusats
'd'esser honres bancas i inan.cats de

no

l'obra d'En

de

i deis que

ció del Barcelona i de l'Europa

nou

als vinents partits que ha de jugar

acOnse

ampliada.

d'aquest partit

-

suposets

tata, menys, segons

situació d'una

seva

notable. De totes maneres,

crssaig

darrer

dium.enge dele
que resten d'aquest torneig.
La pluja d'ahir va espatilar si
programa esportiu a casa nostra.
Aquesta seria la nota culminant del
nostre comentani d'avui, si la situa.

hagué de desplaçar un equip incom
plet. Aquesta desfeta— i el resultat
del gart1t-Athletic de Madrid Ra_
cing—posa l'equip gracienc en situa.
ció difícil
la perspectiva de quedar

les actuals cir

en

Madrid,

El

"Dova" va celebrar-se, tal con s'ha.
via anunciat, a porta tunca*. I amb
una
disciplina que donava gust de

l'Ultima carta, cada

manera

vindra de

no

la

en

si guanya el

—

van

deis

LA CAMPANYA PRO-RINi

é•

Certament,

ningú. L'equip gracienc,

a

se

—

Sant Sebas

a

la

a

disputar el Barcelona
1 l'Europa, els quals
l'un pel cap
í l'altre per la cua
s'han de jugar

directa.

tia.

com yelem
l'Europa, amenaçat

de

que han de

experimentat

interessen d'una

ma

Rabia la transcendencia deis

Can

del

entorn

mica

una

automáticament

el resultat

Ca-npionat

i, liaei estat
'amnistiats els exiliats eatalanst Con
fessem <Me fins ara no. hem :labia tra
bar resPosta t "aquesta 'pregunta que
ens leen ca-cla dia, Pero? no Podem
creare que rhaver naseut a Catalunya

al

i

que

sotragada.
A fora de Catalunya, peró,
celebrar-se partits de futbol del
de Lliga, els resultats

'ésser perilloses.
'Aleshores 'ePer "qii>

un

formant

anat

Sant Ma

Tan malament

situació

pot rnillorar la

forte

quals

fesar que ho veiem

L'Espanyol,

pedre

impermeable

a

proclamará campió. Arnb
sinceritat, perb, hem de con

—

camp de Les Corts ha
una

tota

tembé gu.anyi

es

qua? Per ha
ver perdut estúpidament tres partits
al seta camp, que legicament, nor
malment, havia de guanyar. En fi,
ja ho veurern.

en

justificada

essent

l'aureola de camp

cumstancies no komPrengui que aques
les dist:ncions són inoportunes i Piden

Sigui

i

mes)

par

veure

que

dir que

gana divisió. I tot, per

a tnolts els
suspensió
de nou. D'aquesta feta,

venir

estat lainistre en Governs civils i .en
moments de normalitat constitucional,
és

tot

—

—

Preu: 15 centims

No s'ha d'oblidar que el Barcelo
na, no perdent cap mes partit (volean

de pasear

a

Teléfon 19603

--

Ambdós partits, tenen molta im
portancia. Naturalment, en té més
el que s'ha de jugar a Les Corto,
car l'equip blau-grana no pot perdre
cap més partit, si vol mantenir l'es
peranaa d'abastar el primer lino.

la

el par

tant

a

--

encara

cncertada la

vol és

es

accetumat

Les Corte

gués,

pacificar els esperits i
.conquerir popularitat, es facie+ distin
eions segons os hagin nascut els leo
enes que han d'ésser beneficiats amb
ramnistia. ?Es que la pacificació deis
esperits catdlans no interessa al Go
vern de rEstat
espanyolr El senyor
Berenguer, a més de general de
l'Exarcit e.sPanyol, és ves politice ha
que

a

s'havia

a

jugar

11 i 13

lament.

Madrid

a

—

.4ere. pera,

nistia

tits

es

Les Corta. La gent,

tit anunciat

peró,

tots

pie aire.

a

va

no

oblígá a suspendre
d'ahí'', a Barcelona

do_

minica/s deis ciutadans aficionats
passar el

Impremta: Barbará,

der fou batut

per als dies

reserven

ens

•••

jugará dimecres
L'Europa, batut a Sant Sebastiá, passa al dar
rer lloc de la classíficació.—L'Athletic de
Bilbao vencé l'Arenas i el Racing de Santan

de celebrar

Una

Que esperen?

El parta Barcelona-Irún

Tots

l'aire lleure foren suspesos,
del mal temps.

vernaren l'Estat espanyol durara el
primer període de Dictadura els de

El que no va fer cueuesta noticia fou
Segons próPia
sorPrendre a ningú.
declaració del Govern del general Be

els actes

Lip»....

/

se

Belengiter

IIIRLY

a

Famnistia
o

'

0011~ El mal temps

Esportiu: també

T

l'amnistia...

Teléfon 14355

--

no

han demanat, encara,

d'actualitats

Redacció i Administració: Via Laietana, 48

DEL MOMENT

heu de pensar

i

de 1930

marl

cardará ja dels "cachorros"
"cacharros".

ni

deis

Afortunadament,

L'HUAIORISME
„gotes d'aigua, es tranquillitzá
una mica, oui va privar-l'en. Ell ma
teix va baixar l'escala, i després de
creuar unes guantes paraules amb l'ho
me que havia portat
la carta, marxa
ren tots
dos, Strand amunt.
"Imagineu-vos que aqupst mati la
carnbra de Godofred era "buida, el Ilit
íntacte, i tot estava igual que jo ha
balee vist al vespre. No n'hem sabut
res
Inés, i molt cm temo que el gran
templó ja no torni a jugar al meu
costat. Era un gran sportsman. i molt
greu ha d'haver estat la causa pereué
ell abandoné, ele seus compromisos i
comprometes tot l'equip. Stawton ens
ha deixat per sempre...!
unes

(Acabara)

D'UN

SE

CRETARI TRIST.
La nota que els diaris de diumenge
.van publicar referent a la eoneerencia
que dissabte donara En Castanys a la
Sala Mozart portara el suman i d'a
questa dissertació, que tanta expecta
ció ha despertat a hores d'ara.
Dones bé: davant la sorpresa gene
ral—i en especialment del conferen
ciant—, el secretan i de la Federació va

fer-hi constar el mot "charleston".
En Valentí Castanyt eles Maga de
fe' constar que la SCUI conferMcia no
sera musical ni coreografica. Que ell
no bailara
el "charleston". Que rúni
ca cosa que /ara sera esmen:ar res
cripto,: mallo Chesterton.

3 de març "de

rambla

1930

ELS CAMPIONATS DE LLIGUES
A SANT SEBASTIA

1 senyor

Sechl,

formaren

I equipa:

ele

Sant Sebastiá, 3.
Ahir, al camp
d'Atocha, la Real Sociedad jugá un
partit de la primera divisió de la
Lliga contra el Club Deportiu Europa,
de Barcelona.
Des dles primera mornents hom
aprecia que els realistas locals sortien

més intensificada la persecució

—

catalans

MADRILENYS.
Simón, Sa
cristan, Fuentes (N.), Baeza,
Cester, Palacios (que no té res
de torejador), Vaquerin, Va-.
4encia II, Lalanda, Marino, Sa
cristán Fuentes (J.) i Serrano.
SALMANTINS.
Manolete,
Illescas, Picó, Laserna, Gui
llermo, Lapeira, Aguero
I,
Aguero II, Encinas, Aguero III

a
aconseguir els punts que
tan neoessaris els aren per a allunyar
se de
la cua, lloc en el qual tren

esforç

es

per dos

Florença no pogué evitar.
Als 36 minuts, Pellicer dóna una
puntada de peu a Izaguire i és expul

l'Athletic de Madrid, en
jornada anterior. El seu
'vejé prezniat amb el trionaf
a

del camp per l'arbitre.
Endara que l'acorralament de l'Eu
ropa és constantment manifest, els
europeos realitzen algunas escapades
degut a qué la mala actuació dels
majos danostiarres ha pertnel, i en
dues de les quals Giordia i Bestit
trameteren dos trets a Izaguirre des
de dos rnetres de distancia, que el por
tar local va parar espléndidament.
Als darrers moments fou molt gran
la pressió donostiarra, per?) davant el
portar europeu i els pals en colabora
ció aconseguiren mantenir fins al fi
nal la seva porta incólume.
Amb la victória deis realistas per
dos a cap, acaba el partit. De tots els
jugadors marche una especial manejó
el portar catali.
Montero, que arbitra, arrenglera els
equips de la manera segilent:
Real Sociedad: Izaguirre: Ilundain.
Zaldua Orcoloaga, Marculeta. Mur
gula; Mariscal, Ayesteran, Cholín.
Bienzobas i Yurrita.
Europa: Florença; Soligó, Vigue
res
Obiols, Loyola, Gamy: Gironés,
Vestit, Escrich. Ciordia i Pellicer.
sat

cap.

Posaren la bala en joc els europeus,
i des deis primers rnoments els do-nos
tiarres es feren amos del camp.
Llur intensa pressió fou fructífera
als dotze minuts de joc, en qué Che
lín, l'irripetuós davanter centre, amb el
cap por4 a la xarxa una bala que
baria rebut en bona centrada del seu
extrem dreta Mariscal.
Tot el temps contMua la pressió lo_

cal, peró

nseguir més gran
avantatge, degut unes vegades a la
imprecisió deis seus xuts de la clavan
sense

aco

tara, i d'altres a la bona actuació del
portar contrari.
Dtls donostiarras es distingiren du
rant aquesta part
Cholin, Yurrita i
Mariscal. deis davanters, i Izaguirre a
la porta; penó. no obstant, fracassá la
línea mitjana, especialment Marculeta,
que

local.

seus, que

a

gols

—

Amb tot i aix5 el marcador no
canvia ns al cap de 34 rninuts de jo,
en qué
Yurrita, que havia rebut una
espléndida passada amb el cap de
Cholín, recollí la bala i per mitjá d'un
fort xut marcá el segon gol per ah

disposats

znés a prop
acabar la

per,l'equip

deis

estigué

Dels catalans, Florença.
Äm & renaltat d'un a cap acaSa
la primera part.
La segara part fou de caracteriAl
ques semblants a l'anterior, si bé ni:ya

A Madrid

i Echevarria.

Reserva, Modest Rodriguei,
torejador bilbaL—Noti Sport.
A CARTAGENA

El titular batió rotundament el
recreatiu Onuvense
Ahir, al camp de Cartagena
es
juga un partit, eliminatori
del tercer grup de la Lliga, en
tre ele propietaris del terteny
i el Club Recreátiu de Huelva.
En véncer eis locals per cinc
gols a cap, es classificaren per
a seguir les eliminatóries, mal
grat d'haver. estat derrotats
diurnenge passat a Huelva, de
gut al gol average.
;Tres gols es marcaren en el
primer temps. El primer, al cap
cta vint minuts, peg mitJa de

Travieso, rematant
da de Toralla.

Metropolitá,
anab regular assisténcia de pú
blic 1 presentant el partit algun
A

Toron, que cumpletament des
marcat en tot el segon temps

l'Estadium

féu més que malmetre les
bones jugadas que es van fer.
L'arbitratge del catalá Vilal
ta, molt divertit. Aquest és el
senyor. que distreu més els conei
cuerents als partíts. Gracias a
ell poguérem suportar aquest
suporífer encontre.
Cal apreciar, perb, la bona
fe amb qué dicta els seus falls.
Els punts s'aconseguiren de
la següent manera:
Ala dotze minut sde joc, en
una bona arrancada de l'Atlétic,
Marín, en rematar de cap i en
planxa un centre de Lecube,
aconseguí el primer punt.
Ale trenta dos minuts, Costa
tira un córner i Peyro, en re
matar de cap aconseguí el se
gon, I poc
abans 'd'acabar
aquest temps, els santanderins
aconsegueixen el gol de l'honor,
per mediació de Loredo, en re
matar per baix una intelligent
combinació amb Toro.
Al cap de trenta minuts del
segon temps, Marín, d'un xut
per sota, aconsegueix el tercer

yielbria.
L'Atlétic,

en el pri metremps,
el domini cstigué de
Ja seva banda sense fer un gran
joc, va distreure una mica la

qual

gol madrileny.

concurrépcia.

equips s'aliearen:
RACING SANTANDER.—Jo

Els

Debutaren els biscains "Cis
co" 1 Ochandiano.
Aquest darrer fu un accep
tabla partit, gansa que es pu
guir encara que és -un excel
lent jugador, j en algunes oca
sions doná mostres de tenir
fusta de bon jugador.
`Cisco", que venta precedit
de fama d'excellent jugador,
defrauda. En abre, sens dubte
que hi Influí rnolt el debut í
el desconeixement del joc deis
companys.
seus
Per a jutjar-lo 'definitiva
ment, esperarem veure'l aclnar
alguna vegada més.
Es distiregiren, sobre tots,
Costa, el jugador que si tin
gués una mica més de valor
seria un excellent element. Des
prés hem d'anotar els volunta
riosos Lecube, Iera i Santos.
Ele santanderins no prospe
r.en res. Segueix essent el má
tela equip que ten-1 vist actuar
en altres partits. La pesadesa
és ja característica de l'equip
eantábric.
Es destaca & petit Loredo, el
qual Migué tota la tarda molt
treballador i fou l'anima de la

ATHELITIC DE MADRID.
Cabo, Mera, Ochandiano, San
tos, Ordónez, Arteaga, Lecube,
Marín, "Cisco", Peyró i Costa.
Abans d'aquest encontre ju
garen la revenja els equips de
"coletudo^" rnadrilenys 1 sai
mantins.
El triomf somrigué als fo
rasiers, que demostraran ésser
més habils que Ilurs contra
ris.
El gol que els dona la vic
tbria l'aconseguí en el segon
temps Aguero II. Aquest, junt
amb els dos germans scus, fo
ren els millors
elements d'amb
dós eqnips.
A les ordres de l'aficionat

1

centre

particular,

Molina,

estigué

que

colosaal,

Pasarín 1 Cano.
Els altres, regulars.
L'a'rbitratge de Saracho fou
ençertat 1 els equipe s'arren
gleraren do la següent manera:
Valéncia:
Cano, Melenchón,

I Sastre.
Oviedo: Oscar, Caliche, Tru

cha,

Abdón,

Sociedad-Europa
Barcelona-R. Unión (suspés).
R.

2-0

Bilbao-Arenas
Athletic Madrid-R Santander

3-1

R. Oviedo-Valéticia

I-0
0-0

5-0

Puntuació

jugará dimecres

causa

equipe;

i l'arbitre

del temps

regnant ahir

jugar-se

al

camp

de

Lea

ter.
En aquesta part fou expulsat
un foraster per ofendre de pa
raula l'arbitre.
Ele equips formaren de La

Aquest partit es jugará ditnecres
vinent, a les quatre de la tarda, i
els equips contendents s'arrenglera

següent

borena, René, Maya, Sagarzazu, Re
gueiro, Urtizberrea, Alfar() i Gar

Ath. Bilbao
Barcelona
Real Unión

14

9

13
13

9

Arenas

14

6

Real Madrid

13

Barcelona: Uriach, Walter, Za
balo, Martí, Gua/nata Castillo, Pia
ra, Sastre, Arocha, Bestit i Parara.
Suplents: Llorenç i Ramon.
D'arbitre actuara Escartín, del
Centre.

4

4

4

2

4
3 31 18 19
4 37 37 14
13
16
5325
41

236

512

6 2-R
22 2-9t2
25
8 as 4o

14

5

Europa

14

4

01 99 2184 4338

Santander

ro
10

9

SEGONA DIVISIO
24

4
7

9
3

14

6

4

14

Gijón

5 20

15 17

423

21

17

D. Alavés
Sevilla
D. Coruna

14

7

2

14

5

4

Valencia

14

4

14

5
6

5 26 28 14
532 36 14

2

6 29 32

Real Murcia

14

4

3

732 41

Ir

C. Leonesa

14

3

723 31

II

Real

14

4
4

2

823 31

Real

Oviedo

Betis

El manantial més ric del món.
LITIASI UBICA (MAL DE' P1

Aigua de

3

51 19 23

0

5

R. Sociedad
Ath. Madrid

S.

mendía.

1

4

2

2

Iberia

Gam

5

Espanyol

de la

següent manera:
Irun: Emery, Alza, Anza,

ran

PRIMERA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.

Corta.

Guarsch;
Carlos, Pepene, litera, Palaf,
Bas, Toralla, Reimesa, ',Travie
so, Gómez i Angelito.
RECREATIU.—Pilon, Mufloz,
Cueco, Herman, Mora
les, Zubia, Artol, :Velasco, Res
te, Hernanda,

1-1

Castelló-Sporting
Cartagena-Recreativo

de cap,

un

despertat

córner

Ilaneat Lafuente.
L'Athletic jugá

ex

molt

els seus contraris,
miná molt més.

d'ALBUMINURIA,

BRONQUITIS PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA, guarireu radicalment amb

manera:

Blasco, Careaga,
Castellanos, Garizuerieta, Mu
guerza, Roberto, Lafuente, Ira
ragorry, Unamune, Chirri i Go
rostiza.
Arenas: Zarraonandia, Llan
lada, Careaga, Filaurre, lirres_

ti, Bilbao, Saro, Rivero, Gurru
ehaga Menchaca i Críspulo Se

súmaga.

A
El

Noti-Sport.

—

PAMPLONA

Patria,

El Patria

Saragossa,

de

de Saragossa

sifica per

a

les

es

es

clas

ellminatérlea

.Ahir. a la tarda, al casnp de
Sant Joaie es juga el partit
Aurora-Patria, amb vistes a

l'elimináció
la segona

per

la passada

a

a

divivsvid.

Acudí a presenciar el partit

l'orca públic.
Ambdós equips realitzaren
joc violent, degut en part a la

passivitat de Fárbitre.
A la primera part, el
Patria
va incórrer en
penalty, que tira,
San Martín, a les mans de No
gués. Aquest jugador resultá
lesionat, j bague d'ésser
susbs
tiluit per Castro.

Aquest temps, que fou 'de
Inés gran domini de
l'Aurora,
acaba amb l'empat a zero.
A la segona part, la
pressió
fou indistinta. A I ot s dos equIps
mancaren

ramal,

,rs.

Al ca pde freída

minus

gua Ele Rocall;

DIPOSITARIS GENERALS: FORTUNY, S. A., CARRER DE L'HOSPITAL, 32, I SALMERON,
133
Arbítrá, enérgicament,
de Valéneia.—Noti Sport.

CELEBRAT EL SORTEIG PER A LA
PRIMERA RONDA DE PARTITS DEL CAM
PIONAT D'ESPANYA

A OVIEDO

L'Oviedo triomfa ampliament siobre
el \Talada
Al crung de Teatinos i amb molt ma
la entrada, sha celebrat el partit Ovie
do-Valéncia, corresponent a la segcoa
Lliga. El camp estava pie de fang de
resultes «le la pluja d'aquests éies i
per tant en males condicions per al

El Barcelona s'ha d'eliminar amb el Deportivo de
La Corunya; l'Espanyol amb l'Alfons XIII de
Palma, i !'Europa amb !'Oviedo
Madrid, 3 (per telifon).—El re
sultat del sorteíg efectuat al local
de la R. F. E. per tal de decidir els
partits de la primera ronda del cam
pionat d'Espanya que començará el
dia 6 d'abril, ha estat el següent:

descabdellament del joc.
El primer temps ha estat un com
plet domini de l'equip locol que ha do
ininat ala llevantins durant els pri
men 45 tainuts. Als sis minuts de joc
horn castiga el Valencia amb una fal
ta
que s'encarrega d'atacar Tomás,
el nou mig centre da l'Oviedo, proce
dent del reserva del Deportivo Espa
nyol, de Barcelona.
Als 25 minuts hom castiga nova

Racing-Santander-Athletic Bilbao.
Arenas-Cartagena.
Murcia-Don

Betis,

En comen&ar el segon temps,
l'Arenaa tingué ocasió de mar
car un gol imparable. A
un me
tre de la porta un deis seus
davanters enviá un xut que
aemblava que havia d'ésser gol
a la l'orla, paró per
excés de
collocació la pileta topá al pál
i aná fora.
els atlétics i la seva davan
tera torná a atabalar el tercet
defensin contrari. El einqué gol
l'obtingué també Gorostiza, el
qual va enviar un xut formida
ble que va deturar Zarraonan
dia, perb degut a la forea que
portava se ti escapá de les mans
i aná a parar a la xarxa.
L'Aranes intentá de minorar
el resultat i, per fi, al
cap de
deu minuts, una centrada de
Saro la rematá Gurruchaga
amb
el cap i aconseguí batre per
pri
metra vegada a D'aseo.
ran

Sevilla-Cultural Leonesa.
R. Sociedad-Torrelavega.
Alavés-Sporting de Gijón.

Oviedo-Europa.

el

Barcelona-D. de La Corunya.
Celta-Valencia.
CastellS-Athletic de Madrid.
Racing Madrid-R. U. d'Irun.
Osasuna-Ibéria.
Patria-R. Madrid.

els mateixos partits,

XIII-Espanyol.

R. Valladolid-Campió de Cana
rias.

A l'Arenas hom trobá a faltar
Juanito Echevarría, que no po
gué jugar per estar desquali
ficat.

Després daixo contraataca

descansa.

Tots aquests partits tindran lloc,
com hem dit abans, el dia 6
d'abril,
ala camps respectius deis cercles
esmentats en primer terme, de ma
nera
que l'Espanyol jugará a Pal
ma, l'Europa a Oviedo i el Barce
lona a Les Corts. El día 13, o sigui

Alfons

el Valencia amb frec-kic. Cali
che bombea la pilota sobre la portería
valenciana; Urrútia rodia a cedir ma
temáticament a Polón, que de xut, im
parable, aconsegucix el segon gol.
I quan mancaven cinc minuta per
acabar el primer temps, Urrutia cedeix
a Fernández que s'interna i llança un
centre curt
que Urrútia, en
intentar
rematar, falla, paró Tarnargo, que
marxa
darrera seva, aconsegueix de
fer-se amb el haló i aixafar el tercer
gol. Acaba el primer temps amb el re
sultat de tres a zero a favor de l'O
viedo.
La segona part és més anivellada.

Benito.

i

diumenge següent,

es

repetiran

invertint els

canips.

Un cop celebrats els partits del
t3 tindrá lloc el sorteig que
assenyalará els par.tits de la segona
ronda.—R.
dia

Al cap de tres minuta, una
altra arrencada de l'Arenas
Rivero aconseguí el segon
En aquesta segona part el

CAMPIONAT NAC,ONAL

joc

DE LLIGA
D1MECRES, 5

L'equip local, degut a l'avantatge, no
pressiona tant com a la primera part,
per& no obstant, als vint minuts as

DE

1111ARC

-

A

les quatre de

la tarda

nas

Real Unión Club Irun
Futbol Club Barcelona

soleix el quart gol. Fernández s'entre

té regatejant, paró Melenchón.
sa valencia, que está fent un parta dé
sastrós, despeja n'oh fluix. i al; peus
de l'amargo. que d'un bon xut marca

CAMP
Entrada:

2'30

DE

pessetes

LES CORTS

(Inclós

recárrec

Exposlció)

decauie bastant.

va

En l'Arenas. es neta moit la
falta de Juanito Echevarría, i.
donada la mana amb qué fou
iniciat el segon temps, si l'Are

N

E

no

hagués fallat a,quell gol

segur, possiblement el
resultat
haura estat un altre.
De l'Athletic
destacaren el
porter, en les peques
ocasions
en

qué

la línia

intervingué, Rcberto
majaría,

vanters.

en

i els cinc da

Ilro~.11n1~~.0•1~1.1,,•¦••~0•0411041¦0¦0~.~1.11.141~1.

en

La Sumadora

La

marca

1

usen

Brunsulga

1

següent

Athletic:

g

de calcular

•

la

millor
i do

máquines

féu res de
nesat 1 inútil per a

el que pugueren.
Barrena, en el seu arbitratge,
es deixá influenciar pel públic.
Ele equips s'arrenglareran de

que havia

que

ntA).,

Zarraonandia

defensa, excellents els rnit
jos, i les davanters, n'alicata de
Juanito, ánima de l'al ae, feren
i la

bains el quart
Aquest fou marcat als 42 mí
nuts, per mitjá de Roberto, en
rematar, amb un espléndid cop

4 31 18
532 18 16

Si patiu

--

De l'Arenas, bé

de

Güecho.
No fou així, 1 el partit aca
bti amb el triomf deis atlétics
per cinc gols contra dos.
Hi assistí un públic nombros
sfssim,
A la primera part ja tenien
assegurada la victória els atlé7.
tics per haver marcat quatre
gols per cap l'Arenas.
Fins al cap de 28 minus ríe
es inarcá cap gol. En un atac
de l'Athletic es produf un alda
rull davant la porta de Zarrao
nandia, el qual acabá, amb un
xut de Gorostiza, que arribá a
les malles del porter de FAre
nas. Aquest no va poder fer res',
perqué es trobava tapat.
Al cap de 34 minuts, Gores
tiza marcá tl segon gol en re
matar una centrada de La
fuente.
El tercer gol el marcaren ele
sots-campions bilbains quan
feia 38 minuts que jugaven, en
rematar Gorostiza una pilota
del porter de l'Arenas, que ha
via allunyat fluixament una
centarada de Lafuente.
Encara abans d'acabar la pri
mera part, acons-eguiren els, bil

—

via de

—

I-1
2-1

Aurora-Páti ia

re.

imbatuts lleens bascos haurien
sucumbit po.ssiblement davant
ele seus terns rivals: els de

Tamargo, Barril, Urrutia, Po
Ión 1 Fernández.
Noti-Sport.

foren suspesos tots els actas espor
tius anunciats a l'aire Une. Entre
ells, naturalment, el partit de Lliga
entre l'Irun 1 el Barcelona que ha

manera:

2-2

Gijón-Baraealdo

!'interor
esque,

traordinaria expectació, per es
perar niguas afciionats que els

0-0

Iberia-Sevilla
C. Leonesa-D. Alavés
R. Betis-R.Múrcia

primera divisió

la Lliga.
El partit havia

5-0

Corunya-S. Gijón

de la

fluixejá

Al segon

Mames,
al camp de San
l'Arenas
en
Vithletic
i
lluitaren
Ahir,

partit

Segona divisió

,

Temas, Avilesu,

L'Athlétic de Bilbao continua
líder absolut de la i divisió
a

5-2

Athletic

D.

BILBAC

A

Resultats de la tercera
divisió de la Lliga

Pasarín, Imosi, Molina, Amorós,
Rino, Navarro, Vilanova, Costa

A

.

no

ocupar aquest lloc.
Al tiegon temps, que per lesió
de Baragaho actua de mig een
tte, estigué bastan!, millor.
Destaeá, a Inés, per la seva ab
ultas lnefteaseja l'extrern dreta

Primera divisió

Els

gada personal
Al ca pde vuit minuts, un pe
nalty en qué incorregué un
onuvense, tirat pel cartagenés
Gómez, fou detingut pel por

Els experts

davantera.
L'internacional Oscar, de da
vanter

l'admirable actuad() de Molina que és
el millor jugador deis 22, paró als 35
minuts Tamargo llança un boa centre,
que recolleix Polón, cedint a Urrútia,
que d'un admirable tret marca el /In
gué gol i amb el resultat de cinc a zero
acaol renco:ere.
Es distingiren pels vencedora
el mig-centre debutant Tomás,
que féu un bon partit, 1
l se
guiren en mérits Polón, J'a
margo i Avilés, 1 pel Valéncia

es

ment

ver, Picó, Santiuste, Hernández,
Baragano, Larrinoa, T.oron, Lo
redo, Oscar, Larrinaga i Amós.

RESULTATS

4

El partit Irún-Barcelona

passa

no

interés per suposar la derrota
de l'equip madrileny, el gairebé
Segur escena a la segona al
,š_$1ó, se celebrá aquest encon
tre, au el qual l'equip mactrt
lerly presentk el debut de les
darreres adquisicions fetes per
.erres del nord.
Ben rnerescuts tenen aquests
equips el s darrers llocs que han"'
!vingut ocupant en el Ilarg Cam
pionat de Lliga. Durant el par
lit demostraran ésser mereixe
dors de figurar no sois en la
segona divisió, sinó en altres de
gnés inferiors.
Cap deis dos equips va me
ktixer la victbria; pedí d'yen
tedor. fou el que realitzá la
znajor part de les poques bo
nes jugades que en el eamp es
van veure. Airó i l'oportunitat
'de Ilurs davanters en la rema
tada, els feren acreedors a la

"en el

una

El segon, poca estona des
prés, per mitjá d'Acevillo, re
eollint una passada avenada
de Travieso, i el tercer fou obra
també de Travieso, en una ju

CARTAGENA.

L'Atlétic vencé el Racing de
Santander per tres gols a un

regada a favor de l'Ovie
Segueix l'encontre pressionant
quelcom l'equip valencia, gracias a
do.

—

La Real Sociedad derrota l'Eu
ropa per dos gols a cap

per quarta

E3ARCELONIA
olz•IHNO11.11•••••••¦011•1.14~~

Posseeix dispositius

ex

clusius. Models especials
per a

la

comptabilitat

V.
0.11•041.1.14.11.11}C..0

GUILLAM
~11•04.1.011.11.011111114111...~0.11111¦0411111•..0.......,

és la Junior garantia per a
mobles i prestatges d'acer

o

MADRID

marcá l'únic gol. Fou i.e1
l'Aurora, 1 l'aconseguí San
Martín recollint una passada
es
a

de

Pezzonaga.

Amb la vietória de l'Aurora
acabá el partit. Es distingiren..
:per aquest equips, els dos .de
fenses, i 'Remacha, i per. Pa
tria, Gómez, Rufo i Burillu.
L'arbitratge del col•egiat na
varrés (»chanco, fou molt
ficient.
El Pátria alineé, el seu pri
mes equip, 1 l'Aurora tormá en
aquesta forma:
Urbiroz, Arrando,
Moreno,
Torre Iriarte, Pérez, Chocaría),
Remacha, San Martín, Villa
'

campal Pezonaga.
Amb el resultat d'avui queda
classificat el Patria, puix que
encara que aquest equip i l':..11rora han- aconseguit un gol ca
da un, es classifica l'equip ara
gonés pel gol averare.
Noti

Sport.
A LA CORUNYA

Dasprés d'un partit de classc
ínfima, empaten a zero el De
portivo de La Cirunya 1 l'Spor
ting de Gijón
iffidla
A Riazor, davant, de
gent, ávida de presenciar el pe
del campió d'Asturias, ti agné
lloc el partit de s-egena divisió
entre el Deportiva de La Co

runya i el Real
defraudé
el públic.

partit

Sporling.

El

completament

Quan hi hagné línia mitja, no
hi llagué davanters, i quan els
davanters jugaren, falleren els
mitjos. Potser foren els; locals
els que en més ocsaiens feren
alguna jugada de merit, en el
primer tenaps, durant el segon
temps. cap deis jugador& tingué
present
a.ctuaven daaant
del públic, semblava que jugos
sin de mala gana í com Si com
plissin una obligació molestos:a.
Després, els mitjos de tots dos
equipe, que ja havien pifiat
bastant, s'cbliciaren de la pilo
ta per tal de dedicar-se a- la
caea del contrari, i amb una
monótona serie de. fauts í san
ciona tranacorregué la resta
del parli!.
El (luí,
írnpressió Vh1.:11:
sar- al
públie. fou la mala nc
tunció. de l'Sporling. Holla tenia
-

immilJorabies

referenciea

ME?

~?

8 de marl de 1930

La

la

pluja obliga

suspendre ahir

a

quest equip, i ahir tingué una
actuado deplorable que defrau
da per eomplet. Els aficienats
gallees pot dirse que no veieren
campió d'Astúries, sinó
abir

caricatura

una

seva.

equipe s'arrengleraren
següent
manera :
la
de
Sporting: Lluis, Quirós, Te
Norena, Tronchfn, Luisín,
no,
Els

Pachín, Arcadio, Vicente, Pin i
Nani.
Deportivo: Isidro, Otero, Ale
pudr•, Jaeobo, Esparza, Fari
fuls, Torres, Triana, Eguía, Hi
lario i ltubio.
.

posá la

pilota

en

joe l'Spor

'flag, peró

tallá immediatarnent
Triana, el qual lliurá la pilota
a Eguia, i aquest a Hilarlo, qui
llança un fort xut que deturá
Luis.
Domina el Depertivo, la da
vantera del qual juga rnillor que
la contrária. Hilado passa a
Triana que xut amb forea, fre
gant la pilota al pal i fent efee
te de qué ha entrat a la xarxa.
No ha estat aixf, i el jutge no

eoncedeix gol, perb el públic,
que havia entrat,
que oreja
forta brenca.
Se-gueix dominant el Deportiu, la
línia mitja del qual juga millar i és
ben secundada per la davantera.
Aquests tiraren arnb gran freqüén
cia sobre Lluís, peró el nieta astu
ría, en una bona tarda, detura totes
les pilotes que li trameteren.
Continua la pressió local i hi ha
tres córners contra l'equip foraster,
pero cap d'ella no té conseqiiIncies.
amb aquest joc no gaire vistós,
'continua el partit i arriba a Faca
barnent del primer temps sense que
arma

una

cap deis equips hagi marcat gol.
La segona part és molt semblant.

El joc és violentíssim i és tallat
per l'arbitre amb gran freqüéncia per
castigar les contínues faltes en
a
qué van incórrer els uns i els al
tres.

els darrers minuts d'aquest
temps, el Deportiu s'imposa lleuge
rament i llanea sovint a gol; peró
Lluís continua parant-ho tot, i per
fi s'acaba el partit amb l'empat a
En

L'homenatge
a

Josep Arévalo

tan

a

merescut

acte,

de dos quarts de vuit a dos
quars de vuit del vespre, fins al dia 1 t.

tatge de Josep M. Massip,
que us

interessará
411

Llegiu LA RAMBLA

empatar

en

Basagoiti Otaola, Villagra, Fe
de, Roberto, Felipes, Becerra,
Salgado, Jáuregui, i Eguia.

classifica,
Gijón

a

A la
per la

CLUB

Campona, en mal estat
pluja, se celebra ahir la
segona prova de l'eliminatbria,

Polidura,

maren

els

equips

López,

Braulio i Ordiales.
El partit ha estat ensopa i
dolent, degut principalment al
mal estat del terreny.
Cap deis dos equips va po
guer Iligar jugades de mérit.

for

Polidura, tingué
—

Co

bian, Avelino, Jaime, Avilesu,

aixf:

BARACALDO.

ESCOLARS

Aernando,

—

Baldomero, Panera, Sirio,

corresponent entre el Club Gi
jón i el Baracaldo, perqué un
d'ells aspiri a l'ingrés a la se
gona divisió.
A les ordres de l'arbitre as
turiá

GIJON.

CAMPIONATS DE CATALUNTA

Santamaría

ge fácil.—Noti

un

arlitrat

Sport.

,

Ahir al matí havia de cele
brar-se la primera jornada deis
Campionats de Catalunya d',At
letisme per a Escolars.
Les proves havien de tenir
Roe a l'Estacii de Montjulc,
a causa del mal temps fo
ren suspeses.
En conseqüéneia, la primera
série de les provee d'aquests
Campionats se celebraran en el
mateix lloc dimecres vinent.

*perb

531111111111111 o
«MIN.

ADHESIONS
Heus ad una nova relacio d'adbe
sions i cooperacions:
Centre E. Sabadell F. C., Miguel
Piferrer, Federado Catalana de Fut
bol Rugby, Epifani de Fortuny, Ma
rian Sabater, Frederic Roura, Eran
cese Espuna, F. C.
Santboiá, Eran
cese
Furró, Unió Deportiva de Giro
ha, F. C. Vilafranca, Joan Mates, Ma

Mariner, Joan A. Sastre, doctor
011er, Antoni Massoni, Jaume de la
Riva, Genaro de la Riva, doctor Pau
lj Alcántara i Grácia F. C.

RIBO DE MEMA DE 1930

Ptes.

MMM
WM110

De

diversos

dependents

de

Dies feiners,

pocs dies

•111•11•Ir

Dies feiners,

les

a

PREUS

dediquen

festius,

Dies feiners

.

w

2'1 O ptes.

Dissabtes í vigílies de dies festius,

a

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

Upan

NOTA: En aquests preus

MISWINE

va

inclós l'impost de Protecció

a

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

:1••¦¦

*

Que

matí i de tres

a

a una

ja

/.126'50

MERME.

i
-

Palau de les Missions

MIME".

Entrada gratuita

[:]

Poble Espanyol

qualificació

Obert cada dia, de deu a una
del matí i de tres a vuit de la
tarda.
Entrada : 0'50 ptes.
El públic podrá contemplar cada
dia les fantástiques

ze

YZIMI•1111

ches, és

una

*

dos quarts de deu de la vetlla.
Entrada ordinária: 1'05 ptes.
ESTRENA DEL FILM SONOR

Que potser

MI/1MM

PARAMOUNT

110111=EII
••=111I
101•11•11.

COCKTAIL
Agafeu una xiceta formosa 1 dos hornos joves; barregeu
tot, alzó amb les alegries, la temptaeió i 'les desillusions
de Broadway. Afegiu-hi l'espectacle noeturn de Nova
York: anuneis liumino.sos, dones fermoses i autorribbils:
sumptuosos, músiques, orgie.s i danses; unes gotes

UN

vuit del vespre.

1•1•11.1

Pies

feiners

Pies

festius

4

•

*

-

*

¦•••¦•••
NINIMPO

FILM

SONAR

PARAMOUNT,

1

Que Goiburu

o

¦¦••75

=MINE
1•11I•11111

MI/1W»

•11.1441

o
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avis.

per

quin

la

reaparició d'En

Cros.

excessiva.

Restaurant HIERA
Passeig

de Grácia, 100
Teléfon 75075

*

EL PREFERIT DELS

hi haurá molts

GOURMETS

*

S al o n s propis

*

i Arnau han

vingut

per

lesionats de París.
Que aixó permetrá a En Pellisser
d'entrenar-se i potser de revelar-se.
*

a

banquets

Servei per co
berts i a carta

*

Recepció diária d'ostres

En Castanys
—el nostre company i amic
de
mostrará als esportius que la xiri
—

ffl

nou

nola és la base de la felicitat.

NIMIN

*

1

*

Que En Broto, d'ença que
tat “fitxat" per la Nacional,

ha

es

no

les

té totes.
*

Que
anyell.

I

ara

*

será més mansoi que

Restaurant
gida

•

un

Atenció, installadors!
PER

A TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC

1

a

PERE BRESCO I COMA
Carrer de Santa Anna,
Teléfon

CatalunyaPlaça

clientela i al

preus

Catalunya, 4-Barcelona

Recornana

públie

en

general.

SOPA DELS PESCADORS

15787

la

a

la

distin

seva

insuperable

Piat creació de la casa

1~11.~111111011~1¦111A.

0.-~b

FARINA 1

LLET

c ..A.

0~.31

gol

*

*

Que s'imposa

Que dissabte vinent

pessetes

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

fer cap

cor.
*

MOMIO

=

va

ahlr.

partit Athletic de

Barcelona

atacs al

2

.

*

*

el dia del

*

Gran Parc d'Atraccions

*

no

també.

.11101.7

Bilbao

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE

i altres de néctar d'un cor ange
lical, smesegeu-ho be i obtindreu un embriagador cock
tail molt estil 1930. MANHATTAN COCKTAIL

ES

a

*

Que l'Europa

Que el Barcelona es veu que ha
partit peces amb Sant Pere i aquest
fa ploure un diumenge sí i un altre

*

Cada dia, de sis

seis va ocórrer
pensar que el partit Barcelona-Irún
se celebraria
dimeeres.

raó els de l'Eu

*

//ES»

E/MM/O

d'amargor. klestillada
'NANCY CARROLL
RICHARD ARLEN

Els altres Palaus oberts al públic
podran ésser visitats cada dia,
de deu a una del mati i de tres
a vuit de la tarda.

*4*

Que de seguida

*

tenen

*MOMEE

cions i els jocs d'aigua.

Brollador lluminós i cascades
en
combinacions alternades

*

l'Espanyol estaven desolats
pluja d'ahir.

a

amb la

ropa.

1211EIEEE1
1E1•1111.

Que

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.

Que

*

Momo

.1•111•III

Dissabtes, vigílies de dies fes
tius i dies festius, obert fins a

*

*

cosa
*

ni el

menges.

disponible.

l'Alcoriza,

de

perdre

*4*

l'Europa dicen que la des

a

que

encara

Que és un fet que cal tenir=lo en
compte, perqué no passa gaires diu

*

*

*

varen

*

Que
M.o

no

d'En

tats.
*

*

Barcelona ni l'Espanyol.

aquests estropicis, natural
ment, els volen fer derná, al Nove

•1¦11.1.

*

*4*

Que ahir

Que

MEMO

perdent forces.

*

manquen molts ches.

*

*

grans progres

diuen,

ho

nenes

*

Ira1{~1.

Obert des de les den del matí
fins a les quatre de la tarda.

*

sabrá

*

va

*

del Club Fernení
i d'Esports volen fer estropicis,

amera
mmiz
alma.

Palau de PArt Modern

profit

Vila

Que aixf

*

hi ha cap llotja

Que les

IJ
Entrada gratuita

a

*

Que l'Espanyol confia ratificar eI
títol de campió d'Espanya.

per al "Ball deis Esports",
celebrará demá, al Novetats,

se

no

ja se'l

*

*

*

*

del

set de la tarda.

en

quedaran localitats.

no

*

1E1

Obert cada dia, de deu

*

*

* * *

Que En

*

per al festival

Rini aviat

que

*

Que l'AIcoriza fa

*

*

*

sos.

Que en aquesta nova sollicitud
han fet constar, els francesos, que
voldrien un equip de debe).

,EEEEE.

Entrada: 1'05 ptes.

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

ikyui

l'ex.'

es

*

*

*

Que

s'—

clepencirtits

a

de totes maneres, diu que el

dia de la funció

Que el Barcelona ha estat nova
ment sollicitat per a jugar a París.

ffl
Pavelló Reja!

*

*

la Infáncia.

~10

I ..1111M1
•

a

decisiva.

carta

una

l'Europa

Que aquesta carta pot influir
l'adjudicació del darrer lloc.

~Mal

Palau Nacional

Que,

*

vinent

*

IE?EMIM

seran

sis

jugará.

o

*

*

MEIbla

funcionaris
terrenys de futbol i
n'Ares espectacly. La significado. i el
valor d'ambdues ()frenes aconsellen a
la Comissió organitzadora demanar la
cooperació de totes les persones i en
titats relacionades amb l'homenatjat,
que no ho hagin fet encara.

aixel

Que En Cros assaja el paper de
"L'honor del barri" a casa seva.

*

*

Que diumenge

1'05 ptes.

w

*

el fall ha estat favorable

Que

3

Dies festius

*

*

*

1~111.15
¦•••¦•

20'—

mancava

*
*

les deu de la nit

a

*

l'Itun.

D'ENTRADA.

alalge11

so'--

Ii

res.

del matí

nou

Dissabtes, vigílies de dies festius

de la nit

non

i dies

exposades
en un establiment
cIntric de la ciutat
la placa valuosa que Ii ofrenen els es?
portius de Chtalunya i el magnífic ál
bum que li

les

a

TANCAMENT, DEL RECINTE

LEIM•
MES/.

RME

25'—

Que només
terrassenc.

Que de la protesta de l'Athletic
de Madrid sobre l'Anza no passará

ffl

N
•
•

a

Pies festius,

les deu del matí

a

4>

72'—

.

reapareixerá En

dimecres
*

RECINTE

1.1111.11.

F. C. Santboia
Francesc Furró
Josep Balasch
Josep Balasch
Eugeni Ruiz
Eugeni Ruiz (fill)
Manuel Joan
De diversos dependents dei
F. C. Barcelona
Manuel A. Fernández
Federació Catalana Futbol
Associació
Artur Mates
omenec Llovet

Que
Zamora.

a

OBERTURA DEL

25'—

l'Exposició

•1•111110

012111.
10111Oli

819.50

nesa

1.11•111¦II

my**

COOPERACIONS
Suma anterior
Frederic Roura
Unió Cooperatista Barcelo

Per Canaletes dinen...
w1111.111

nuel

D'aquí

repor

com

feiners,

Suma i segiseix

un

tal

anunciárem oportunament tindrá lloc
el vinent d:a 12, a les nou del vespre,
al saló de festes de l'Hotel
Orient. El
preu del tique.? és de quinze
pessetes
i poden a-lquirir-se a les
oficines de
la Cornissió org,an'tzadora, Vía
Laie
tana, 40, entresol, segona, tots els dies

zero.

A la página 12 :

també,

Aquest homenatge, que com és sa
but, ha estat acollit amb
entusiasme
per tot l'element esportiu,
palesant ai
xí les moltes simpafes amb
qué comp
ta l'homenatjat i el
desig de contri

els partíts del Trofeu LA RAMBLA

A GIJON
Baracaldo
es

El

1

buir

tots

rambla

?

••

•
•

•

3 de marl de

1930

rambla

marques

won,

d'abril, en ocasió de la
festa que anunciávem en l'edició an
terior, será apadrinada per Na En
carnació Font i el president de la

A LES BALEARS

Federació Catalana Josep Sunyol i

Alfonso

farit el 27

BALEARS

Garriga.
•

z.quest mati han jugat un
partit aquests dos equips, el
qual ha resultat molt iiiteres
sant 1 vistós, un deis millors
partits de la temporada, car
tots dos equips han Iligat ju

•

..Que Fortanent, actiu president del
F. C. Mollerusa, ha obtingut el con
curs d'un equip del F. C.
Barceloma
per

aquella diada.

a

•

•

•

Que significedes personalitats
cclonistes faran

l'esportiva

de presencia

acte

gades precicses.

bar_

Ila venrut l'Alfons per qua
tre gols a cap, aconseguits el
primer per un defensa, en una
jugada dissortada, el segon i el
tercer per Ramis, i l quart per

a

vila de Mcllerusa.
•

*

*

Que

el F. C. Mollerusa invitará
tots els clubs de la "provincia" a les
grans festes del 27 d'abril próxim.
*

•

Que mitjançant
rá

Piza.

L'árhitre senyor Bestard ha
un curs de bon arbitratge.

*

donat

programes, dona

conéixer la magnitud de les

a

Assmebiea de la Federació

f estes.
a•

•

*

Que

En Codony no para de bar
de quina manera pot fer les

rilar.
lietres de propaganda utilitzant la
seva indústria.
•

•

Que ]'Oliver,

extrem esquerra de
l'Olot F. C., ha fet un partit de
prova anal, una selecció del C. D.

Europa..

•

•

•

*

•

*

Que les gestiona s'han portat molt
reservades, tot i ésser el ara promo
el "Nimci".

tor

•

Que

menys que

Cases, que l'any pessat va ésser
el promotor per fer entrar En Trai
ter al Barcelona.
t'en

•

*

*

Que l'any vinent En Cases pensa
prendre revenja.
•

*

•

*

Que per al Torneig Local que es
tá crganitzant l'Olot F. C., l'Ajuta.
tament fa °frena de la copa, i el Pa
lau del Calgat i casa Macias, d'uns

"chatelains" i medalles.
•

ha

drets d'arbitre el

Collegi

suspés en
president

els
del

Balear.
•

• •

la resolució definitiva

Que

es veu

l'Assetnblea extraordinaria que
celebrará el dia i del mes en..

rá

a

se

trant.

-

'a

.

•

Que

*

si l'Alfons XIII, de Palma,

s'entrena seriasament fará un
mal paper en el Campionat d'Es
no

panya.

.

Ahir, diufnenge de Carnaval,
les tres de la tarda, jugaren
un partit els equips Espanya
Balears, presenciat per mim
brosos aficionats.
Els equips formaren així:
Espanyat Valls, Bover, To
más, Sastre, Beltran, Sintes,
Guasp, Ramonell, Alcon, Sas

La primera part fou de do
mini de l'Espanya, el qual tirá
tres córners contra la perta
contrária i marcá un gol, pro
duele duna combinació de la
davantera, que rematá Aleon.
Pocs moments abans d'arri
bar al descans, el Balcars po
gué empatar, grácies a un xut
que, a la mitja volta, facturá
En Bordry.
A la segona part sortiren els

•

•

l'equip

ha

*

•

el dirnarts de Carnaval els U.'bitres targarins celebren un partit a
1-enefici de Rini, i que esperen que
hi faltará.
*

*

*

Que

teatre

Que }mal diu que
cia d'aixó, volia obrir

rehabilitar-se.
•

parella

Morral-Roure for
de les millors defenses de

• *

ció per depurar

Que alguns

•

*

elements sabadellencs
curien amb satlsfacció que existís
raés ccrdialitat entre cl Sabadell i
*

aplau

tanet, qui fou salut arnb forte

i seguidatuent comença
aquest interessant encontre, sota les
ordres del jugador del primer equip

diments,

En

d'Arbeca

C ISHIE

ma

sa,

PALMia

a

es

del

drom

reprengueren al Veló
Tirador les manifesta

cions esportives abandonades lamen
tablement d'un temps a aquesta part.
La SoCietat Veloz Sport sembla que
vol iniciar una série de carreres que
colloqui el ciclisme a l'alearia que
es
trobava fa alguns anys.
Després de la destilada reglamen
taria es corregué una australiana que
resulta renyidíssima. Santandreu aná
eliminant els seus contrincants: a
Flequer a la volta 9 i a Bordoy a
la 23. Trigá en recórrer prop de
8

km.
de

es

únic

personal arrencada,

una

acon

con

mig

Després s'arrengleraren

campió
mallorquí

valencia Puchades i el
Pocoví sobre una distancia de 30
voltes i a meta partida, i s'arriba
que

sense

s'haguessin

?Ja

cinc. Resulta guany-ador Puchades,
que trigá en recorrer els 20 km. 36
tuinuts, 26 segons r/s.
El públic, forea nombros, sortí

tant

celebrar

encontrcs

de

amb

entre

entusiasmen

de

qüestió

Que a Sabadell la
tiara está que bufa.
•

•

espor

LA RAMBLA, el setma
nari de la máxima popu

*

Que

directius del Sabadell,
ells el senyor Guitart, es de
diquen a la recerca de nous juga

primer cquip.

•

un

•

Que

*

En Passarrius, l'altre dia

es

molt enc:sader amb aquella dis
fresa de "xinés".
tava

•

Que l'afició

•
es

ocorreguts

partit Alfonso
de resultes del
la pipa.

la

a

inci

dds

sortida del

Atiene, de Palana,
qual un arbitre perdé
-

•

un

*

plany

s„

ex-árbitre balear

s

esta

entrenant en els plongeons, puix s'as
porter.
segura que deLntnra d
*

*

•

l'herba del carap de l'Alfonso

Palma, ja despunta.
•

*

torna

a

resultará un dels
carnps d'herba d'Espanya.

minora

narnent.
a.

Que ala jugz.dors del Balezrs han
promés "el oro y el more" si gua
nyen el próxim partit del Torneig
RA Iti E L A

,

contra
no

T>rf-r.
Proa-arz:

to-er„.•&„>:•y-

ri.r=

aga

s•

uncs res

Arbitres_ amb btna vista.

15 laza
torrs Fermactea

brutir de tal

la

In valgueren les oportunes inter
venciotis de l'arbitre, el qual es veié

obligat a expulsar
cada equip.

dos

jugadors

de

Tot i aixo, els anims no decaigue
ren, i per un petit incident del joc,

un

pe

inten

sector.

fou

presenciat pel

diumenge

••

Irdr,

un

_boa banquet.

_

Beber, & BO, 8.

en

e

•

23

de

febrer,

jugadors

guau

vol.

sin
ATLETISME A TARRAGONA
Segons indicacions dignes de tot
crédit, ratletisme a Tarragona
i
principaltnetw a Reus ha pres tant
(Fincrement

ell

/

que

fa

preveure

els éxits

vos ce in rota kxwat

1

primers.
Arf
•

C7rIs
_

y

•

e6
dr

Tel, J10/66

MOBLES DE FUSTA I ACER PER A OFiCINA

ila

zar

3 de mar ç•:
Match Regunent de Caçadors
Tetuan-Reus Atlétic Club, al camp
del Club Natacio Reas "Ploins".
2

"fugida

la

"Ploms--Reus Deportiu i
C., al camp deis primers.

Reus

Reus A.

—1

Segona jornada Copa Germanor:

C.-C. Y. Reus "Ploms" i
Deportiu, al camp deis pri

DES M ENTA LI TZAC Io
els puritans de l'esport tar
ragoní s'ha parlat a bastament de la
desmentalitjació de l'esPort.
Sentida que el Ginutástie ha arriba!
a un alt nrau de puresa i amateuri,sme
esPortiu. Pera hi• ha arribat per for_
la; tanmateix, sembla que la recap

Reus A.
Reus

c.itre

mers.

13 d'abril:
Tercera i darrera jornada de la
Copa Germanor. Reus Deportiu-C.
N. Reus "Ploms" i Reas Atlétic

Club, al camp
27 d'abril:
Gran match
rrovíncia de
Provincia de

deis primers.

ta

atlétic. Selecció de la
Barcelona contra la
Tarragona, al camp

partit

el darrer

ea

9n11591
,2100
o

per a resoldre els afers amb
el Comité Provincial. El nou Comi
té está constituit per un delegat de
cada Club i el seo anhel és fomen
tots els

seus

as

Vertiablement, sembla que
el nostre esport progressa i cada
dia té més adeptes en el camp tar
ragoní, per la qual cosa els felici
pectes.

tem i

mamelas presents

alentem.,

Comite que Se'11
es 1,resen!a

un

faci carrec, la grial
un xic difícil.

cosa

Tantbé a les comarques de:, Camp
de Tarragona aixd de l'atruistu.?
batid, fins a sentir-se solidcris antb e!v
bistaIns i guipuscoaw

ATLETISME
Deportiu-Reus
Atlétic Club
Reus
RESULTATS TECN1CS
60 metres llisos
1.—P. Vidal. Reus A. A. 7
gons 3-5.
pit.2.—Arriols. Reus A. C., a

41`a

0

DIMISSIONS
confirmat
les.
S'han
dinrissions d'En
Gasulla, Sattl, Roca, Primera i dal
tres fins al total del Comit? Provin
cial d'Atletisme, ran del fall de la
Federació donant al Barça els Con
picnats d'Atletisme de Catalunya.
Un centenar d'atletei cerquen en cls

gona

en

se

un

3.—Serrat. R. A. C.
3.000 metros !lisos
1.—Martorell, 9' 21'. Reus

EN CABEDO!

Deportiu.
2.—Montserrat. Reus Depor

El Sabadell va anar a Sant Bol ,z
jugar el .1'étt partit del Torneig L.

Un.
3.—Traver. Reus Atlétic Club
Llançament del pes
1.—P. Vidal. Reus A. C. 8
metres 63 cm.

RAMBLA.
A l'hora de començar

;tomes

cm.

L—P. Yiclal. 'Reus A. C. 27
ntetres 33 cm.
2.—Baró. Reus Deportin.
metres 45 cm.
3.—Planchade11.1. D. 22 me
tres 51 cm.
Salt de Ilargarla

el trobarent amb el cap cot, esmaper

dut, aclaparat, sense clubtc, eonvencut
C
que ej Sabadell havia perdut

culpa

seva.

Pobre Cabedo!
perqu,
No sé el que hattriem donat

hagnéS fet

En Cabed°

Ens !jauría

)

pira

Clavegttera, del Rens Atlbtic
Club. 9' 10" 2-5.
PUTUACIO

per

COMENTAR!

Weineament, d'aquest

match
se'n porfia esperar res, per
ésser el primer de la
lemporada i estar els alletes baixos
de forma; a inés, les abséncies
de 'Sander i Montaner
.

lanibé

impedí veure una Huna mes
competida, la qual cosa hauria

teL Inés merititria la
victbria
del Reus Atibtle Club,
novel] en
el nostre esporl,
damurit el Club

histbrie.

De tots els
parficipants, sen
se dubte Vidal
va ésser el
que
mes hf;, ti esquela el noto d'al
lela, ,ja que va donar
mostres
sobreres de les ',ves facultats,

joia

en

al

seu

sol

gris

enfas

rostre

aquell

eh l

gol.

un

veure una

punts

1-2

Club; el sensible

d'aquest xicot és que ja várern
dir la temporada passada que
per sobresortir en les proves
de velocitat—on, en el nostre

En el

no

de

agradat

acons&guint

Reus Atlétic Club, 22 pulas.
Reu Deportiu, 14 punts.

no pogué
revestir la im
portitncia que la Secçió Atlé
tica deis organitzadors volia,
degut a no poder-se utilitzar el
camp de joc per haver de jugar,•
a la tart,.., un partit
de futbol.
Ens calgué presenciar el eas
lamentable de sempre, o sigui
que Ealletisme está supeditat
a tothoni, i
és l'arb^e caigut del
qual tots fan llenya.

:-

minut, quan podio esser
l'empat d'haver-ho fet amb destresa.
acostórent;
Acabat el partit ens

mn
ieel

terreny del Reus De
portiu tingué lloc aquest match,

cont

al darrcr

1.—Serrat. Reus A. C. 5 me
tres 36 cm.
2.—Macip. Reus Ä. C. 4
tres 94 cm.
3.—DomlInee. 11. D. 4
tres 80 cm.
1.500 mares, marxa atlética

UN

i

portaven suPlents optaren per
equipar En Cabed°, que acomPanyaw
l'equip s'hav:a desplalat a la xamo.
vilo llobregatana.
En Cabed() no es resistí. En fa!-.
tova 10/, i nontés hi era ell que -so,
bia" jugar a friTota.
I fuga, jugó d'extren; esquerra, ros;
que no !savia fet
El veteró jugador féu poca ces:
pern ami' el mateix entusiasme
sempre, de quan era bo.
I el veiérem suar, i el veiérent .n
tentar córrer, saltar, botre; i cl vei,.cen
rens batir de valcnt en fallar un
tre, i el veiérein groc, afinat, quas.
sanglotar, en !l'altor foro un cOrner

3.—Giu. R. A. C. 7 m. 97 cm.
Llançament del martell
1.—P, Vida'. Reus Atelétic
Club. 23 m. 4 cm.
2.—Giu. Reus Atlbtic Club.
19 ni. 3 cm.
3.—Macip. Reus Deport iu.
17 m. 25 cm.
Llançament del disc

(exhibioió)

trobarc.

es

jugadors,

antb deu

no

2.—Boronat. Reus Deportiu.
8 M. 41

colfl.

de casa, no ha arriba! lOs que a sci
xanta Pessetes, j amb l'hockey f.2ren
no;res menas que vuit pcssetes i maja.

poder evi
els tres Clubs existents i
representara
molesties
que
tar les
als reusencs haver d'anar a Tarra

tar l'atletisme

futbcl,

de

grat de presentar-se él Gimnástic
piel, i després de bones partídes a

del C. N. Reus
Ha quedat conStituit a Reus un
Comité comarcal per tal d'harmo
nitzar les relacions esportives entre

que

Inés falaguers.
Prova de l'interés
q
dairdmamueb
es prepara
la vinent teman:4ga &wat mida. ter,n3 zw, ape
i ',orada és el següent
programa en
BARCELONA
perspectiva (en principi):
2 de març:
Match interclubs Reus
a
Reus Atlétie Club, al camp deis
k-s

la R. S.

faltará

jugadors deis dos
consigna rrcm
manera el joc, que no

equips tinguessin

sens

-

*

Volta a Tarragona.
6 d'abril:
Ger
Primera jornada de la Copa
N.
triangular
C.
Match
manor.

ta, sembla que els

mig-centre.
L'árbitre sap fer guanyar els'

del Par-. joars-LEds 3CUE1D3UX
Antitóbereuleam acconarttniente
Leaca: Tózaaue3 1 DeParst/vri
'2.1zeta C3 59 cocz testmizt 6'eš y rr>
1C-1.
44.

*

Que el cronista del settnanari de
Palma, abans d'arar al camp, a sap
si hia de tocar renaity... i que, per
conseguent, el que allí falta són

ti al manca sal'

INCILIDOIRAS
IL

•

Alonso XIII, i que

Que

pesada

és

Tumbé ho fou per a un savi Missioner que sucumbí víctima
del clima i de l'esfore.
En el darrer moment, perb, quan perduda ja Ida esperança
esforeos de la ciéncia.resultaren inútil. la mal eixa natura
lesa que Ji havia produtt el mal. Ji porfia el remei.
Amb les mateixes plantes que fa dotze anys girar-ir-en el Pare
Juan Lluís BORDOUX d'un comennament de tisi galopant, es
preparen avui les 'Píldoras Maravilla" contra l'anémia, escre
fulisme, raquitismo, inaapeténeja, esgotament i contra la terrible
tubereulosi pulmonar (tisi).
No trigueu a prendre-les i us posaren bé. de seguida.

Que quan el campió de Balears
perd amb els equips d'inferior ca
tegoria, tots els rotatius zdeptes a la

LA

•

*

•

La

R. S. Alfonso XIII fan saber al pú:
blic que aquell partit era d'entre

*

.

-

Palamós han de mirar d'a.

entre

dora.

n'ha

ale més resport. Del con
trari, l'eqtNa se'n va a "Can Taps"!
nimar

Que alguna

a

duna bonica arrencada obtingué un
per mediado d'En Climent, que
fou molt aplaudit. Centrada la pilo

gol

l'Arenes; de Vilallonga es tras
lladá rs Montblanc, per tal de
celebrar un partit amistós amb
el primer equip d'aquella loca
Wat. El partit acabá amb el re
sultat de dos gols a un a favor
del MG-rabia un. L'equip visitant
demostrá mes coneixement de
joc i dominá tot el partit. Fén
un gol
a la primera part, per
cap del llocals.
A la segona
part, veient-se impotents els
locals per marcar, n'arbitre es
decidí a xiular faltes imaginá
des, i marcarendos gols: un
de free-kick i un de penalty.
Deis visitants el.s mes bons
foren Soler, López i Magrinyá;
deis locals, el defensa dret i el

-

Que si bé cs vzritat que En Gzr
cia, palamcsí, ha deixat la plaga de

les desfetes del Sabadell hi

contribc..lt remarcablement.

interesant. De bell principi, el Reus
aconseguí dominar els seus rivals, i

DES DE VILALLONGA

•

altra al

acaba amb un empat a cap.
La segona part va ésser molt Inés

El

Banyoles...

una

per

o

la bona actuació d'En Sans, no acon
seguiren marcar, i la primera part

•

rafaitada" que féu En Ba

arreplegat

•

re

pal

—

informa

que

desgracia

forma de

en

Federado Catalana
de Futbol, senyor Josep Sunyol.

laritat?

*

veritat

presentada

Aquest partit
president de la

doca ala de Palamós, no té compa
ració amb el que passá un dia a

també és

Reus, peró sigui per

gran

d'En Terrent. (Un maliciós de:a que
havia pres mcdel d'En Badosa.)

carter,

molt alternat i el joc gairebé sem
pre al mig del caray.
Els jugadors del Tarragona asset
jaren durant uns moments els del

co

•

*

—

ja que grades a la seva energia, el
partit no Migué un final molt poc
esportiu.
El públic, fi:arca nombrós, dintre el
qual els tarragonins formaven un

•¦•¦

*

Aluja, Yngles
Tarragona F. C.
Borras, Calcula, Robles, Riera, Puig,
Llovell. Gandia„Alegret i Batista.
La primera part d'aquest partit
fou molt monótona; no es va veure
cap jugada remarcable, el domini era

cionadament.
L'arbitre senyor Cuchy, excellent,

conseqüen

una

II.

gol de
toria, aquest en transformar
nalty fet per En Planxadell,

•
a

Domingo

Climent i

aconseguiren el
l'empat seguit del de la vic

subscriptor de

sou

—

dors a dominats.
Els tarragonins

El millor de tots

fat.

a•-~~illt?

a

v..

Xamgny Noya

aga

Sans, Guasch,
Reus Deportiu.
Planxadell, Moragues, Margalef.
Llopis, Miró, Randua, Domingo I,

Els del Reus, mancats de Marga
leí i Domingo II, expulsats, no sa
lieren coordinar un sol atac i passa
pocs mornents de domina
ren
en

Demaneu

el

la següent forma:

en

Ynglés intenta d'agredir l'arbitre, i
també fou expulsat.

principiants,

guen

al final

porta mollerusenca,

de l'entusiasme deis seas companys.
Al cap de poc acaba aquest inte
rcssant encontre, amb la victoria del
Penya Fontanet per dos gols a un.
Tots es comportaren amb noblesa
i lluitaren amb gran coratge.

correr una car
i vcncé lle

va

en

seu

ra Dalmases II i Viladrosa el
vertí en el gol de la victdria, en

13 minuts.

Tot seguit
rera

la

gol, duna for.
magnífica. Poc després Viladro
el

seguí espléndidament rempat. 1 amb
un fort
domini del Penya Fontanet
acaba la primera part.
La segona fou molt emocionant,
puix que hom preveia que qui mar
caria primer s'enduria la Copa. No
hi llagué dominats ni doininadors.
Finalment, quan ja tothcim donava
el partit per empatan els d'Arbeca
foren castigats amb un comer. El ti

CICLISME..
Dijous

valenta incursió deis

una

equips

afi

el dia del partit "Palamós

Que

*

permetria

aixó

cercles, que

de

Va tirar el kik-off el senyor Fon.

•

en

Que

l'e

modo.

•

dós

Que

trencada per

•

tant

lenta

xic

un

marcaren

*

*
•

Que

veu

La Bisbal" hi hagué qui egafá un
atac de
en
cor
veure
la descrció

,l'Atletic.

r.an

as

responsabilitats.

*

Que

la Preferent.

Que

amb

satisfet.

i entusiasta deis

terés

•

l'equip,

*

lamosí.

una

a

i

tot

Pagés, aquell minyó

En

cionat de

•

del que han dit els
de Manresa, el Sabadell té doble in

men

bell

un

pene. Motnents abans de .amen
fiar, el capita de la Penya, En Lluis
Bossa, en nom deis seus cornpanys
féu ofrena al seuyor Josep [zoma
net d'un artístic diploma, i Ii oferí

lcrs de La Bisbal, fcu "acariciat"
mclt poc correctament, al camp pa

*

Que després

la

amb

s'han pogut escapar del penúltim
!loc.

Que

no

•

Que els de La Bisbal,
els reforços que posaren
no

•

•

a

sus

leccionista de pipes.

Que

presentés

4,41»

9 d'abril:

Tarragona F. C., 2—Reus Deportiu,
a
Al terreny del Reus Deportiu,
coleg:at,
l'arbitre
quarts de quatre,
senyor Cuctiy, féu arrenglerar els

comen

Per últim es va córrer una altra
carrera de 6o voltes, puntuant cada

•

de

citat grana disetassions al local de
S'hi distingi un senyor col

a

l'hora de

a

Josep Dalmases.
Penya Calaveres, el qual,
en
una
magnífica arrencada arriba
fins als dominis de Bonjoch, que
amb valentia es cuida d'allunyar la

a

tre II i Gumalt.
Balears: Palcu, Ferrer, Chi
foni, Valla, Ubeda, Colom, Rei
nés, Bordoy, Sintes, Pons i

car l'encontre,

bala.

Canals

Son

per

féu que el catar),

.....éramr 400
iF4'4,4

PROVINCIAL

una

Sortí el

(6,

TARRAGONA, CAMPIO INTER

i aixo i l'interés que In havia
veure
debutar aquesta Penya

„

Que la formació

rafició

a

Pasqual.

e

Que la Federació
setas

Parta amIstós

ha

no

aquest partit fou oferta

CIAL

Copa,

En

*

•

volgut ésser
l'ex-directiu i aompany

aquest

Auit passada se celebrá l'as
semblea extraordinaria, en la
qual s'aeordá admett e
els
equips de Menorca que esta
la Federació.
ven separata de
També fou acordada la rebabi
litació del senyor Valls,.que es
tara desquallficat, i es doná un
ample vot de confiança al Con
sell Superior perqué resolgui
la forma que cregui con
en
venient Eineldent hagut entre
la Federació i el president dl
CcIlegi d'Arbitres, E.enyor Vinyes

a

INTERPROVIN

CAMPIONAT

2

Calaverea d'Arbeca,
Diumenge 23 tingué lloc la inau
guració de la Penya Fontanet, un
grup d'entusiastes que alai volgué
palesar l'admirado que semen pel
digne president del F. C. Mollerusa.
Per

PER COMIAT
.Amb el partit Palamós-La
s'acabava el torneig de Campionat. Cont
suposar,
podio fa/tar-/si el
es de
conegut "repartment d'estopa". Airó
darrer ami a córrec d'un especialista
en
aquesta mena d'explicacions cuntun
dents, que féu veure a .un esPectador
bisbalenc les "estrelles" en pie dio.
Sort, encara, que al cal./ del Pala
mós hi manca encara una paret per
aixecar, per st era qüestió d'orgamt_

'••

30 de mare:

A MOLLERUSA

Penya Fontanet,

tomaRa

«Ira

TARRAGONA

LLEIDA

de l'Espanya amb menys em
branzida que abans, i des del
començament foren dominats
pel Balear.s., que artibá a tirar
cinc eérners contra la porta de
Valls. Aquest porter bu molt
aplaudit per lea seves inter
venciens, sempre encertades,
que salvaren el seu equip d'una
gran desfela.
El gol del desernpat l'aeonse
gui el Balears mitjá del davan
ten centre Sintes en refalar
una passada
de' Bol doy. Eou
molt aplaudit.
Quan ccmençava el setge a la
porta de l'Espanya, una forta
pluja motivá la suspensió del
partit. Faltaven, encara, dotze
minuts per al temps reglamen
tan.
Actuá 01:árbitro el •soci del
Balears A. Janné, el qual féu
bona feina i hi posá molla vo
luntat.

La Salle

-

J.

delbeh comarque..

Ama_

Que la formosa. bandera ofrena
de les simpatiques donzelles de Mo_
Ilerusa, el Iliurament de la qual es

.

fidbot "cut:~ /I

-

té més qualitats—ha
per complet els
llançament, si no será sempre
una
mitjania; cosa que seria
lamentable per als qui tenen
esperances en el!.
La marca donada pels orgá
nitzadors en els 3.000 metros,

•entendre,
•

d'abandonar

és impossible, ja que el ma'
estat del terreny, i sigui la,
pista del Reus Deportiu, era
més a propbsit per a un Cross
que no per a una carrera llisa•
,

Sortosament, cal

fer

remar

carní
que el
d'ésser posat en condicions;
.hi treballen per tal de poder-lo
camp

car

va

en

.

d'aquí

utilitzar

Algun
carrera

error

fu

fos mal

a

poe
que

ternps.

agnesta
cronometrada;

després de les Proves tots estigueren d'acord a no donar
marea.
com
a oficial aquesta
Per qué?
En resurn:1,in triomf deI Retis
Atlétic Club, que ve a• demos
trar-nos el que pot la voluntal
en' aques:
dinlre
esport és _el tot.

LUDOVICYS

-

3 de març de 1930

rambla

HOCKEY;

Junquera vol reti
rar-se del Hockey

Joan

?A•144

)1

I 51

El F. C. Barcelona té

l'obligació d'homenat
pos

RETALLS INTERES

El nostre volgut coTlega "El Mundo
d'ahir publieava aquesta

Deportivo"
noticia:

pleese con gran insistencia que
Rabio, el delantero centro del Real
Madrid, posará al Fulbol Club Barce
km. cedido por <el club madrileno,
mediante un traspaso, y que Rubio es
semana Para te
tuvo es esa la última
con ciertos elemen
ner 100 entrevista
Barcelona.
tos del
Acogemos el rumor con las consi

guientes reservas."

eltd5 reiteradamente la baja y que la
Directiva del club azul-gratia no ha

querido concedérsela.
causa

de tal actitud por

"mago"- se ignora
cer."

a

parle

-del

qué puede obede

1
.#
é,

L'EXHIBICIO DEIS BAR

CELONISTÉS
Entre les

blau-grana

A PARIS.

diferents facicies

que

jugadors blau-grana van fer la
pital francesa, ens »'han explicada
a

els
ca
una

de 'non divertida i que al mateix temPs
és molt significativa.
El: "cathorros" barcelonistes es
de poca estola
van comprar al cap
uns "lijan
arribada
a
París,
saya
de la
gas" capelos de causar enveja al soci
del Barcelona més enragé. I ,anzb
aguests caPells van camentigr els seus
Passeigs Per la "Ville Luntiere",
Una de les seves Printeres visites va
esser a les anomenades "Galeries La
fayette", a la secció de material OSPOt,

fin, de les quals els jugadors blau-grana van fer una exhibició guasi sensa
cional. Futbol, rugby, hockey, punxing
bali, etc.; tots el: esPorts haguts i pse
haver fosen Practicats pels actius ele
lucias del Barcelona, els quals obtin
gueren un succés eemarcable, i si ha
guessin passat el platet en acabar
ben segur que haurien fet diners
Són molts el: que en assabentar-se
d'airo que dient, ?expliquen Perfecta
ment el: sisa tres. La desfeta fou conseqüencia lagica de l'exhibició estilen
lada. Bis "cachorros"—pobretsl—es
laven cansats.

en hockey i dins
n'es mereixedor.
Pero el que sí volem ;enarcar és
que qui ha de fer-li aquest
borne
natge ha d'ésser precisarnent el F.
C. Barcelona.

Per exemple: un partit dedicat a
En Jonquera, celebrat arnb tots els
honors al camp de Les Corts, entre
el primer equip de hockeY del Bar
celona i el del Terrassa F. C., ac
tual campió de Catalunya, combi
nas, naturalmeat, amb un partit de
futbol, al qual assistirien alguns mi
Jets d'espectadors, que encara que
lti anessin amb tot el su interés
per aquest darrer, ells ia sabricn
que es feia un acte d'homenatge a
un deis
bornes, barcelonista de cor,
que tot i volent deixar la práctica
activa de l'esport—itant de bo rec
tifiqués ben aviatl
seguirá essent
més barcelonista encara, i seguirá
interessant-se per tot alió que al sets
club volgut faci referencia. I així,
aquests rnilers de barcelonistes, amb
els seus aplaudiments, compensarien
a
En Jonquera de les males esto
nes i altres coses
que ha hagut de
sofrir esportivament aquests darrers

almenys
époques

acte

—

i en aquelles
escassejaven els
bons elements en aquell primer
equip, llavprs un sol borne sabé
aguantar tot el prestigi, i damunt
d'ell recaigué el pes de tot un cam
pionat—ens referim a tres tempora

des

cinc

en

enrera—

anys,

qué

no

pas

massa

brillant

a l'equip barcelonista.
No parlarern ara de les vegades
que ha estat seleccionat per a for
mar part de l'equip
representatiu
d'Espanya; val més que remarquem
les moltes vegades en que, per obra
i gracia d'aquells personatges (?),
que valdria mes que esmercessin el
ternpa en altres coses de menys lluT
ment,
vist injustament privat
de figurar en el dit equip represen
tatiu, tot i ésser un deis valors po
sitius del nostre hockey; pero ja és
sabut que en aquest esport passen
i passaran sernpre coses molt gros
ses, sobretot quan de fer equips de
selecció es tracta.
La idea de fer un homenatge a
Joan Jonquera, merescudíssim com
el que més Pugui ésser-ho, ens sem
bla molt bé. Ja fa temps que aquest

per

EL CAMPIONAT

DE CATALUNYA

El tercer equip del Fut
bol Club Barcelona és
campió en el seu grup

anys.

Cal que

l'organització

d'aquest

sigui absolutament barcelonis
ta, ja que aixi no es donaria el cas
que treballessin a honor d'En Joan
jonquera aquells elements que en
altres ocasions han laborat, i de va
lent, pugne aquest bou jugador fos
eliminat de l'equip nacional.
Nbsaltres,

que coneixem

a

fons

Jonquera, ens dolem com qui
més d'aquesta clecisió, que almenys
per ara ens privará de veure'l ac
tuar en els nostres terrenys de joc.
No obstant, no volem acabar sense,

En

consignar que una de les poques i a
la vegada gratis alegries que aquest
jugador ha tingut durant els anys
d'actuació al davant de l'equip de
hockey del F. C. Barcelona, data de
ben pocs die,..
Ens referim a aquell magnífic
trionsf assolit per ell i els braus mi
nyons que acabdilla, arran d'un par
tit de campionat de Catalunya cele
brat el dia 16 del febrer passat...
I aix6 sol compensa sobrerament
de moltes altres coses pitjors.
Veritat, bon amic Jonquera?
MARIUS VALLS

Tauler, Elies, Vila, Medina, Ferrer,
Esteve, Gansper II i Escarré.
Aquests són els campions d'aques
ta temporada en el grup deis tercers
equips.
M. V. C.

\

.,,

1

de les dones vilassa
renquea
Dos

equips
i

Del darrer Congrés de la Unió Velocipadica
Espanyola.
Els principals acords.
Comen
taris al marge

femenins de basket ball
-

un

d'atletisme

--

Vilassar de Mar, la bella vila de la
un nodrit estol de xico
tes que estan saturades de l'ambient
esportiu de la generació actual.
A aquella vila li correspon l'ho
nor d'ésser una
de les primeres on
el corrent esportiu de la primera dé
cada del present segle hi féu parada.
A Vilassar de Mar hi varen haver
uns
deis primers equips de futbol
de fora de Barcelona. Som molts
encara els que avui recordem els par
tits entre els equips locals
Racing,
F. C. Vilassar, etc.—i el del Bar

Ifaresma, té

De les deliberacions del XVII Con
la U. V. E. n'han sortit al

el

caliu.

seu

vilassarenques volen
també ésser de les primeres que es
dediquin al conreu de l'esport en les
seves
diverses manifestacions. Des
de fa anys que hi ha organitzats
grups excursionistes que diferents
vegades han palesat la fortitud i va
lentia de les seves components femc
nines en llargues i penoscs excur
sions.
Avui, arrecerades als colors de la
benemérita Unió Esportiva, slan
aplegat més d'una dotzena de senyo
Ara les dones

retes

per

dedicar-se

a

a

practicar

el

basket ball i l'atletisme. Les ex
hibicions de propaganda del Club
Femení i d'Esports i d'altres equips
masculins, l'apostolat dels dirigents
del club local, senyors Gabriel Bosch
i Joan Cortina, entre altres, i l'en
tusiasme de les dones joves per a
tot el que sigui esport, ha fet pos
sible la constitució de dos equips
de basket ball i la d'un d'atletisme.
Jugant a basket ja han actuat pú
blicament a la vila de Blanes, on
assoliren gran exit. Ara aviat faran
públicament una sessió d'atletisme
pur, que indubtablement será la pri
mera reunió femenina celebrada a la
-

-

nostra

tersa.

No cal dir que des d'aquestes pa
gines encoratgem les esportives vi
lassarenques perqué sense defallir
segueixin el bell camí empres, bo i
desitjant que tinguin moltes imita
dores. D'aquesta manera contribui
ran al sets millorament físic i moral,
i d'una manera directa al millorament
de la mea,

FRANK LEPPU

acords de

guns

LES

SIMPATIES QUE DES-PERTA GREENWELL AR
REU ON VA.
El Noticiero del Lunes, de Bilbao,
en
comentar el darrer partit Atlitic
EsPanyol, que, .com és sabut, s'acaba
antb un sis a zero contrari als de Can
Rabia, diu, a propasit de !'entrenador

d'agitest equip:

A ell i a tots els seus companys,
que abur i durant el transcurs d'a
quest interessant torneig regional
d'enguany, i en la seva categoría,
han demostrat la superiorítat que
refiecteixen els tres punts d'avan
tatge que han obtingut en la puntua
ció final, la nostra felícitació per
1••••••••¦

"

E s 'verdaderamente vergonzoso
"todo" lo que pasó ayer en San Ma
Inés. Culpa de ello tuvo el árbitro en
primer lugar, i mas tarde la presencia
en /a tribuna del
entrenador del R. C.
D. Espanol, Grimwell. 'No quedamos

LA NOVETAT DE L'ANY
A TERNIINIS
VESTITS, ABRICS I TRINXERES
A MIDA I EXCEL-LENT CON
FECCIO

CELEBRANT UN TRIOMF
Dissabte

la nit, al Restaurant
Ésport, se celebra el sopar que
N'Antoni Sarrá, del Terrassa F. C.,
°feria als jugadors del primer equip
de hockey del F. C. Barcelona, ob
sequi al qual aquests es fereu me
reixedors arran d'una recent i mag
nífica victória assolicia en un dels
darrers partits del campionat re
centment acabat.
Correspongueren a la gentilesa
del porter de l'equip catnpió de Ca
talunya la mejor part de jugadors
integrants de l'onze blau-grana. Hl
hagué, com és natural en un acte
la

major

companyo

nia entre els assistents.

—

*

*

*

primer deis acorda

El

será

Pues biens ayer tarde
en sitio
bien visible, como mofándose de todo
el público, hasta QUe fln agente de la
nutoridad le hizo retirarse al vestua
rio, De haber permanecido Grimwell
exhibiéndose, tal vez las cosas hubie
ran posado a
mayores.
Sr. D. Ricardo de Hozaba: Como
miembro que os usted de la R. F. E.

a renovar

de la U. V. E.
Totes les raons
seas puguin adduir

(económiques?)

va

en

no

en

seran

carní de

prou per

suprimir

LAMA

les poques que

no

50111

a

l'amic Sarrá i als

seus

gros exit en l'acttral
gional, i els desitgern

campionat re
una magnífica
continuació en els vinents partits
del campionat peninsular.
M.

contraris
en

BISQUIT

86

PAKIA

carretera: 1930, Barcelo
Madrid.
Mig fons darrera motos: 1930, Ve
lódrorn c Sans; 1931, Mallorca.
Velocitat: 1930, Iberia S. C.; Sa
en

campionats

ragossa;

1931,

Algemesí.
*

*

*

El Comité directiu elegit és integrat

—

ral, Salvador Vallvé.
Vocals d'e la Comissió esportiva:
Garles Giner, Antoni Ala, Joan Rubí,
Francesa Domenech i Joan Ferres.
Secretad general, César Viamonte.
EL CAMPIONAT INTERCLUBS
SUSPES PER LA PLUJA
Com a conseqüencia de la pluja que
durant el dissabte i diumenge caigué
a la nostra ciutat, se suspengué la se
gona reunió del Carnpionat Interclubs
que es corre al Velbdrom de Sans.
LA REPREF.ENTACIO ESPA
NYOLA EN LA VINENT VOLTA
A FRANCA
Recentment ha estat feta la inscrip
ció del corredor santanderí Vicents
Trueba per a la propera Volta fran

Oonsulteu J. CERA I.ACASA
Comercial Col•egiat, que
gratuitament la
us informará
manera d'anar elegantrnent ves
tit i abrigat per norrtés

EL SUMMUMUP
U,
barcelonista—ens guar
d°rem prou de dir qui és—ita explicat
que al sets contpany
Guernan Ji va és
ser comunica
que Ji ha estat imposada
una penyora de
cinquonta duros.
El migcéntre blau-grana,

bentax-se dais&

en

diu que

assa

córrer cap
al club per
talque fessin el favor d'aclarir-li a que era duguda la penyora
en atiesad.
I compten quina delirio; és
ser la seva
sorPresa giran va topar- te
amb cert senyor de la
Junta que ki va
dir:

i

poden discutir.
Si realment fas
verlosl oís() que su
ha erplicat un
jugador barrelonista, lijo
trobete que seria el
no

mes

va

--.4quesia penyora tes ha estat SU:posada per acord de la Junta eljrecti
va. I els
acords craquesta són inaPel
lables

Ptes. 20 al

OORTS, 440, entresol primera
(entre P. de Grácia i Claris)
:Teléfon i7382

es

sumtnumf

cursa, de l'exereici

vlolent, entre la pols, el sol

I els

vents,

afeitada amb PASTA
adquIrelx tota la seva
joventut í SCIDUCII

la

NIx.

•••¦•¦••

aquest nou triomf blau-grana, ben
rernarcable ara que aquests escasse
gen

un

per

primitivos

cic.

El partit d'ahir fou amb el Polo B
i acaba ami' el triomf del Barcelona
per la mínima diferéncia. Un mag
nífic gol d'Estove, qui remata una
centrada de Medina, i que dona el
campionat als seus.
L'equip que alije arrenglera el ter
Barcelona esteva compost
cer del

Gallard, Baguny'á II, Planes

pell,

tiMISTA

dones, els correders inscrits
ferm són els següents:
Muc, Miguel, Riera, Cardona, Ce
peda i V. Trueba.
EL GRAN EXIT D'ESPANYOL I
SENON A SAINT-ETIENNE
En l'última carrera a l'americana
(8o quilbmetres) celebrada a Saint
Etienne, els Inostres corredors Juliá
Espanyol i Claudi Senon s'han apun
tat un gran exit en obtenir un estu
pend segon lloc davant d'hornes de re
coneg-uda vaina.
Tots es equips perderen volta res
pecte els vencedors meny-s ells. Per tal
de confrontar el veritable mérit da
questa victória, citem el resultat de la

tius.

EN SALVADOR 'ABRIL,
A LALT.

fa uns guants diez fa Ilit el
amic En Salvador Abril.
El
estat és una mica dclicat.

Des de
nostre
scu

No cal dir con: desitgens veure'l lien
oviat entre nosaltres, rompletanient

restablerl.

Choury-Fabre, 20 punts.
Segon. Espanyol-Senon, 53 punts.
Amb perdues de voltes segueixen:
Foucaux-Merviel, B. Faurc-Curtel,
Primer.

Pomeon-Foratzon, Van Vlocken-Mar
tin, Exborauyat-Pipoz, Manclair-F.
Faure.

Feliciten-1 altra vegada els nostres
coratjosos "defenders", i els animen
a
seguir endas ant.

Coses i fets...
de tot

arreu

per la Penya Excursio
nista tindrá lloc a Tortosa la Festa

Organitzada

del Pedal. Encara

no

ha estas fixada

la data.
Es diu que el Reial Madrid peti

una
secció ciclista a base deis
millors asos madrilenys. Celebradem
que la noticia es confirmes.
"L'Auto" ha obert ja la ins
cripció per als turistes-rutiers que
pensin prendre part en la vinent Vol

sa crear

a

A L'ESPANYOL SE LI HA
GIRAT L4 TRUITA.

L'Espanyol,

Per tal de defttgir la
de Les Corts, es va posar
cracord amb el R. Madrid Crp a cele
brar dimecres el partit que havien de

competencia

jugar diutnenge.
La pluja, per.), va obligar ahir a
suspendre el partit Barcelona-Irún, i
con; que es fard dinzecres, laprevisió
deis directius de l'Espanyol no els ;mi
ra servit de res.
Es veu que fins en aix3 ab de
panyol seis 1i girat la truita.

Franea.
ara

,e—Sassi
els

corredors arofes

l'Es-.

as.",

sionals, distribuits per equips de na
cions, que han de prendre part sa la
XXIV Volta a Franea, són els se
güents, descomptant els espanyols que

Equip alemany: F. Manthey.
Equip francés: Víctor Fontan, Ch.
Pélissier, S. Mervid, M. Bidot.
En els XXII Sis Dies de Ber
11 (28 febrer-s mal-e) hi prenen part
els segiicuts equips:
Piet V. Kempetn-Buschenhagen;
Charlier-Duray;
Goossens- Deneef ;
Choury-Fabre; Louet-Faudet; Pij
nenburg-Goebel ; Rieger-Kroschel; Pé
tri-Junge; Rausch-Hurtgen; 'Falmer
—

Tietz; Meyer-Stubecke; Kruger-Fun

da; Kroll-Miethe; Preuu-Resiger;
Manthey-Schoen.
En les primeres hores reeixiren a
prendre tma volta a tots els equips
Preuss-Resiger. Cal esperar, encara,
una

—

infiritat de canvis
Els prenns

en

en

la classifi

metállic

de la
z:

e

Castanys, conferencian!, repetirá els
lxits del Castanys dibuixant, el ntés
popular deis 1:asir-es dibuisants gspor

prova:

la
prbxima Volta francesa pugen
respectable suma de 325.000 Han&
•¦¦•¦••

D,'EN

Per ara,

ja donem en un altre lloc:
Equip italiá: Pancera, Belloni, Pie
montesi, Guerra

Després de 1'excurs16, de la

CONFERENCIA

C.AST'ANYS.
El nostre estimat amic i compasy
Valentí Castanys donara dissabte vinent, a la Sala ilfazart, la seva anun
ciada conferencia sobre el tema "L'hu
mor, base de la felicitat esporfiva",
segotta del ciclo d'enguany organitsat
Per la Federació Catalana de Futbol
Associació.
Tetan; refereitcies de l'esmentada
conferencia i
certs
que En

en

Equip belga: Haemerlinck, J. Aerts,

Agent

LA

cesa.

A. Hossche.

915)9t)

Un jugador del Barcelona que fi:
advocat, diu a
tothon; qui el vol escoltar, i referint
se al tractament de que són objecte el.:
jugadors blau-grana per part deis seus
directius, que ja fóra hora que algun
periodista publiqués algun article ex
plicant que ?'esclavitud ja va quedar
abolida en temps de Castelar.
Sort que l'esmentat jugadorquan és
al canip ha fa més bé que no pos dis
cutint de lieis. l'emite si estigués tan
assabcntat d'una cosa COM de l'altra
actualment pot estar ben segur que no
jugaría al primer del Barcelona.
córrer que estudia per

Deportiu i turisme, Ar
Arissó; director del Butlletí Ofi
cial, Josep Oriol; biblioteca 1 propa
ganda, Agustí Pasqual; mantenidor i
material, Josep Carrillo; cónsol gene
Vocals.

Pcr

BARCELONA

L'ESCLA

cadi

ta

FRANCIA

L'ABOLICIO DE
VITUD.

ta Soler.

—

ESPANA

TH. BAILAC

la par

S'acorda també que els campióhats

COGNAC

GtriroAt_

Fons

—

(CHAREITE)

AGENIE

els

a

mundials. Peró creiem que, de -partid
par-hi, cal fer-ho atnb les máximes
garanties de quedar bé davant del ci
clisme internacional. 1 una de les co
ses que porten a aquest camí és el
crear, no el suprimir.

--

1819

que

defensa d'aques
a
desfer
el mal efecte ene causa entre els
amants del nostre esport, veure com en
lloc de crear noves organitzacions es

supressió

Nosaltres

companys de l'equip terrassenc; la
nostra simpatia i felicitació-pel sen

MAISON FONDEE
EN

esmen

sense

ae:Jfrieloeicylicte

Espanar

que

dubte ben rebut per la
nostra afició. Pero, ens cal recordar
que tambe és un deis que mes discus
sions portará.
L'any passat s'inicia una campanya
de premsa (en la qual fórem els pri
mers
a
intervenir) que serví, si més
no, per a palesar la necessitat en qué
es trobava Espanya de concórrer al
Campionat del món. Nosaltres n'éretn
partidiaris decidits. Pesó, durant un
soy, passen moltes coses, i atenint-nos
al ciclisme, creiem que está actualrnent
a
una
distáncia molt remarcable
com estava ara fa un any.
I aleshores la U. V. E. acordá que
la participació.
no hi havia lloc a
Peró, pel que es veu, s'ha canviat
de criteri en el moment menys oportú
per al nostre esport. No podetn, per
tant, menys que preguntar-nos: s qui
nes són
les intencions sobre aquesta
participació? S'ha tingut en compte
la "plácida calma" que domina el nos
tre arnbient? sHi algun propósit per a
fomentar el ciclisme amb vistes a
aquest esdeveniment?
Tots els símptomes són d'una abs
tenció persistent per part de la
U. V. E. (la que més directament i
únicamenk pot fer-ho) a prendre al seu
canee el descabdtllament i reorganit
zació del cielisme. No altra cosa sig
nifica per a nosaltres el fet de supri
mir una de les poques carreres que la
U. V. E. patrocina, i de tan recent
creació que es pot dir que tot just nas
cada ha vist extingir-se rapidament la
seva vida: ens referim al Gran Premi
tem

propósits.

per

ma

pels segiients scnyors:
President, jaume Jaumandreu; vi
ce-president, Joaquim Renom; treso
rer, Ernest Antonietti;
comptador,
Enric Mateu; secretan, Joan Baptis

carretera.

en

ticipació clfEspanya
Aprofitem aquesta avinentesa

disputessin d'aquesta

nya fons

Aixi, dones, tot es deixa a mans de
la iniciativa particular. i aquests han
de finitas' amb innombrables obstacles
que la tnajoria de les vegades tiren
per terra els millors i rnés lroables

Anunciant : ?Us haveu
fixat en la forta expan
sió
cada setmana en
augment de LA RAM
BLA?

COGNAC

timo el cinismo de colocarse

En

es

nei a:

na; z931,

11•••••••••¦

que.ese senor era indiseabley no
merecía se le admitiese en ningún cam

pa de

importáncia.

hi ha.

a

d'aquest cafre,

certa

nacionals

aquests remarquem els següents:
Participació d'Espanya en els vi
nents campionats mundials que se ce
lebraran a Bélgica.
Supressió del Gran Premi de la
Ti. V. E.
Modificació del Campionat cl'Espa
tre

—

celona, Universitary, Espany a, Es
panyol, Sabadell, Iluro, etc.
Malgrat del mal que ha fet per
les comarques el flagell de rama
teurisme marró" i del professionalis
me, l'esport vilassarcnc ha anat con
servant amb lleugeres intermitencies

--

gres de

-

queda decida el títol
en el grup dels tercers cquips, i els
que saberen magníficament fer-se'l
seu
foren els entusiastes jugadors
de l'onze barcelonista que capita
neja Planes.
Abir al matí

)fs—hrr

•tilmoy.

L'IES PORT
1 1,1 DONA ne
Les activitats esportives

blau-grana,

La settnana passada, arran del
partit PoloSarcelona, várem llegir
en un
diari del vespre unes ratlles
que feien referencia a la retirada
del hockey actiu de l'entusiasta ju
gador blau-grana En Joan Jonquera.
I aquestes rattles foren confirma
ció del que va dir-nos el capita de
l'equip de hockey del Barcelona, en
acabar-se l'esmentat partit, segons
ell, el darrer que jugava. No sabem
els motius
han d'ésser issolt i molt
poderosos
que
lustran motivas
aquesta determinació d'En Jonque
ra, que no dubtern a qualificar d'he
roica, ja que coneixent-lo a fons i
sabent l'afecte i l'estimado veritat
que sent pels volguts colors del seu
club, no arribein a fer-nos canee
del per qué aquest gran esportiu vol
deixar la práctica activa del hockey.
Cal recordar el que aquest juga
dor ha fet pel hockey dintre el cer
cle blau-grana; la tasca portada a
cap per aquest gran barcelonísta,
que actua en aquest equip des de fa
—

Una mka tnés aval,, a la mateira
columna, publicava aquesta altra:
"Otra noticia que parece tener visos
diciéndose
de realidad es la que viene
pedido
a su
Samitier
ha
José
de que

La

aquest excellent

jar

SANTS

heme, insubstituible
el club

Í4

<

Veurem els que s'emportaran els
corredora.

nostres

PERE ABELLA-MASDEU

ELS EQUIPS DE "SALDOS"

Llegim

a
Excelsior, de Bilbao:
"Se dice que la Unión de Clubs 7 'it
a tratar el "caso" D. Espanol, a la que
pertenece. El envío previo citado de
equiPs "saldo" en los campeonatos de
Liga está penalizado con 25.000 pe

setas.

naturalmente,

se

habló depenali-

zación."

Esgarrifa pensar el que succeir:a o
F. C. Barcelona si els clubs de Para
tinguessin per norma penyorar els "en
vio: premeditados de equipos saldos"
de Fútbol, me permito hacerle el ru,-go de que en la próxima reunión de:
Comité proPonga usted lo descalifica
ción a perpetuidad del mentado entre
nador para ejercer cargo alguno en Es

pana.
Es una medida que tiende a evitar
escándalos que han de promoverse
buen seguro allí donde se presente con
su cinismo el
profesor del juega vio
lento, que tanta dano está haciendo al
fútbol espanol. Es in; ruego que han
de agradecérselo todo.: los deportistes
vizcaínos cuando menos."
Hl ha retaltets que no necessiten co

mcntari.

•

3 de maN de
la

1930

raiin total

_

Itarticto1 repta.
?

ORIENTA CIONS

L'esport
L'esport ha exercit

O

una

quinaría.
A esmenar atta ha vingut l'esport.
Una observació superficial
fa
semblar que el món vagi endegat
per un seny sáviament ordenador.
En veritat que no rnarxen tan intel
ligentrnent les coses. La naturalesa
avança per tanteigs múltiples fins
a l'eficacia. Es
difícil que una cosa
reixi de bell antuvi; abans Ji cal
bandejar intenta no viables. L'es
post té una história !larga; si ha
tingut en la nostra época una revi
falla tan grossa que l'uneix als bons
temps de Grécia, és que nosaltres
el necessitárem per a la funció bio
lógica de valorar i tonificar les
grana masses musculars abans no
s'atrofiessin.
Per a mantenlr l'energia muscu
lar de l'home tedentari o ociós, la
gimnástica en ternps anterior' ha
via estat suficient. Pera la gimnasia
es d'U limitat
zis qui l'exerceixin;
no presenta davant de les
multituds
remoció de la Buba, ni pot entu
siasmar-les amb una finalitat que
traspassi més en111 del dinamisme
muscular. Fet i fet, malgrat que
hagi estat tan bescantada, la lluita
de clubs contraris representa un
idealisme, una transcendéncia. En
tre nosaltres. a més, s'ha lligat ben
estretament a les nostres trifulgues
racials.
La gimnasia no podía crear acuse
una violéncia més grossa aquest sen
timent partidista, ni enrolar les mul
tituds en les competéncies dels scus
Tnilitants, com ho fa l'esport. I, per
tant, la seva eficacia referent a la
compensació muscular era ni és
rninsa.
Dirá el lector que aquestea

LBS

—

i la gimnástica

•

DE

yikor

—

funció so
cial moralitzadora en la post-guerra,
déiem en el nostre article anterior.
Exerceix una funció biológica, tam
bé. No és, tanmateix, una cosa pu
rament fortuita i capriciosa la
seva
extensió
El maquinisme ha comportat en
l'home un desplaçament en la seva
dinámica muscular. En substituir les
maquines els treballs pesats que feia
l'home abans, es presentava el pe
rill de l'atrafia deis grana músculs.
Segons Ioteileo, la máquina ha des
cansat els grans músculs a
expen
ses deis músculs petits. L'obres no
va més reposat amb l'adveniment de
la maquinaria. Si no Los la diminu
ció d'horca d.e treball, encara la seva
fatiga seria més grossa que abans.
Adhuc moralment creiem que el seu
cansament és més gros avui. L'ús
dels petits músculs necessita més
atenció 1 preparació intellectual. La
traea, en substituir la força física,
comporta un eafors psiquic supe
rior.
Són probiemes aquests, pera, que
r.o volern smalitzar avul. El que cal
fer avinent és el trastorn anatorno
fisiolagie que determina en el nos
tre sistema muscular l'ús de la ma

L'HQ_RA

La conferincia del nostre cornpany Josep Sunyol i Garrtga al Café Comer
cial
abans Centre Catalá
de Sabadell

Esport

tituds espectadores, entusiastes, cri
daneres, frenétiques, no fan altre
exercici fíale que el de la seva veu
i

la

seva

mala

educació,

Des de molt abans de l'hora anun
ciada per comengar la conferencia,
les sales del, circumstancialment,

corrent

D'acord. Pero socialment és
que, en parlar de la
necessitat duna cosa, no es vol dir
que tots l'haguem de fer; en pre
dicar-la volem significar que algú o
ment.

freqüent

molt

alguns l'emprenguin

i

s'encarreguin

de la representació dels altres.
En sentir la necessitat d'evitar
l'atrofia deis grans músculs i no

deixar perdre l'harmonia
burná era utopic pretendre

del

tot

hom emmenés els seus afanys a
aquesta labor. Es eles que aixó se
ria el millor, pera no tots els homes

disposen

de

—els quals,

Com que cal
pus racialment pur,
presa.

el ti
quanta ho

conservar
una

aquesta tasca, en la
qual s'especialitzen i esdevenen
exemplars, a expenses d'abres ensi

mes

es

reserven

nistratnents igualment necessaris a
la bona marxa collectiva.
A més a rnés, no él veritat que
l'acció de l'esport quedi limitada als
grans esos. Més enllá deis carnpions
existeixen els grupa que van pre

possible campionat
Emmarcant el primer
equip d'un club, s'entrena i es pre
para la jovenalla que substituirá els
esportius de renom, a mesura que
desapareguin. Es tot un petit exér
parant-se a
per a demá.

cit

un

juntament

so?

cent

que cal mantenir

entorn

dele

primera.

tots els estaments i

en

totes les

edats. En qualsevol entina o carrer
de poc tránsit trobeu avui els equipa
futbolística que es disputen amb pe
rill del vianant. I des del minyó de
sis anys o menys, fins al fadrí que
espera entrar al taller, s'entrenen i
exercíten arnb un baló, amb una pi
lota de goma o amb un bullaroc de

draps.
Aquesta

collecti

acció

sobre la

podia

esperar la

gimná
sia pura, sense lluites partidistes,
sense entusiasmes populars, acuse la
vitat

no

rant

la

vibració de les grans emocions. Per
aixó l'aedo que l'esport ha exercit
en el que es refereix a aquesta com
pensació de la dinámica muscular
desviada per la maquinária, no bau
ria estat, sense l'esport. tan fructí
fera ni de tanta extensió.

J. AIGUADER I MIRO

per Bab

Bofill

ser

tica

Catalunya,

a

excepcions,

menys

per

era

orga

ciant

rninva que

poc

nt•

ij

en

el

en

porte

vida,

68:
que

se

quiera,

el de

ocupación única de la
patrimonio de gentes infe

como

és

riores que hacen sport para que la
naturaleza les perdone el pecado

també,

cal confiar-hi, que en
naixeran molts d'aItres.
A aquest respecte, el conferen

ciant explica l'anécdota que trobant
se a
Sevilla acompanyant un emú')

catalá, l'empreeari
l'esmentada ciutat

de
va

la

plaga de
suspendre,

arnb

qualsevol pretext, una anun
ciada "fiesta nacional" que havia de
celebrar-se la mateixa tarda en qué
es va jugar el partit
de futbol. Mico
passava a la plaga de braus
de la
"Maestranza", una mena—diu Su
nyol—d'Universitat d'estudis supe
iors on cursen el doctorat els dies
ros. Es a dir, que tarnbé
allí hi ha
g-ué un empresari intelligent que
no
osá sostenir

una

competéncia

amb

partit de futhol.
Parla, després, dele pseudo-intel

un

1 ectuals, que, envejosos i
impotents,
ernen la
competéncia dels aficio
nata

a

llegir escrita I ressenyes es
a omplir eh estadis. Com

Pórtives 1
a

agradable contrast, el c'onferen
iant remarca l'opinió que

l'esport
trabajar."
a merescut ala bona i
veritables inQueda així, dones, ben diagností- 1 te Ilectuals.
cat aquesta mena
d'esport.
Finalment Sunyol fa referéncia a
Passen uns anys i esclata aquella
e nernics de gran valla,
especialment
inacabable guerra europea que va a un illustre catalá, el qual va adre
commeure el món seacer. Les joga ? fortes censures al movitnent es-.
ventuts varen entrenar-se a una Huíp ortiu de Catalunya, acusant-lo d'Es
mortal de

•;1,

--Vol fer el favor, l'acusat, d'explicar al Trbtinal ami) qué
?astas els 357 milions destinats a obres públiqLes?
amb taxis, senyor President.

bla

—

la página
"Dígase lo

a

temps passat massa aficionat a
les correg-udes de braus, :nai no ha
sentit per elles aquell esbojarrament
patolOgic d'altres terres, sino que
també s'ha prodult no res-menys
que a Sevilla, el divertidissim bres
sol del toreig, on sembla que va
néixer el primer "torero", on sem

aquell temps
en el qual l'esport
servia de ridícul
pretext perqué les nostres joventuts

•

a

aquest respecte, la
Barcelona ha experi
a

un

de
de

políticament ni socialment par
lant. No cal, dones, que hi perdem
més temps fent-hi comentarla. Hl
hem g,irat una ullada pel set: valor
histbrie i pel seu cafre pintoresc.
L'esport, com article de luxe de la
nostra aristocrácia, el considero com
un treball estéril, treball
inconscient
i obligat pel dinamisrne de la natu
ralesa humana. D'aquesta mena d'es
post, Marafion diu, en el seu Ilibre
"Tres ensayos sobre la vida sexual",

tota

bretot, la celebració de matchs sen
sacionals, com per exemple, un Bar
celona-Espanyol de campionat de
Catalunya.
I aquest fet indiscutible, significa
tiu 1 agradablement esperançador
assenyala—, no sola es dona en ter
res catalanes, on el poble, si
bé en

el teníais.

ni

dis

els calendaris deis partits de
futbol. Tenint molt en compte, so

ticat pesqué al, com un luxe, de la
mateixa manera que alguna avul te
nen autom6bil. Era aquell temps
en
el qual l'esport era un elegant pre
text per reunir-se nois i noies, de la
mateixa manera, pero amb més pu
dor, que avul es reuneixen al cine
ma.
L'esport de moda, aleshores,

figuraven més distingides la
majoria pertanyents a famílies neta
rnent catalanes—, parlessin un
mal
castellá que feia enrogír.
Naturalment, aquesta mena d'es
post no el trobem gens interessant,

ha gosat a
tota la foro i

no

s'han

no

ta constant, I finida la guerra, neix
amb una força indiscutible un mo-

viment esportiu en tots els paisos
civilitzats, i fins i tot en aquells que

tan

a

?

el causant de la indiferéncia de

joventuts per ala pro
bl emes sedosos i transcendentals de
to t bon ciutada. Aquest punt el to
le

nostres

influent

després
diu

es

en

la

sexua

Després

d'enumerar

altres

avan

tatges de menys relleu, afegeix Su
nyol: I aisti ern podria anar este
nent cantant les excellIncies de l'es
port i del moviment esportiu. Pera
no
vull fer-me massa pesat.

1

Per acabar aquest moclest parla
ment
vull fer unes observacions

adregades,

més que a cap altre, a
tots aquella que des de la directiva
d'una Federació, d'un Club o des
de les págines d'un diari, tenim una

intervenció més o menys directa,
més o menys eficient, en la direc
ció de l'esport, en qualsevol de les
seves
manifestacions. I bé: és que
els

que

som

dirigents

cronistes

o

d'aquest moviment hem de roman_
dre impassibles i creuats de bragos,
limitant-nos a contemplar com la
rivada
ment

va

que

torrent
no

—

avall? Evident

assenyala—.

Con

traurfem una greu responsabilitat i
la generado de demá pbdria dema

comptes de la nostra cen
passivitat. Tenim el deure
ineludible de canalitzar i conduir
aquesta força esportiva. És precia,
nar-nos

snrable

companys

esportives,
els cercles

sents

la nóstra aristocrácia

que

aleshores

aquesta mena d'es
pectacle. Avui no hl ha cap empre
sari que en combinar els programes
de les corridas no tingui ben pre

encara.

finalment,

remarca,

mentas l'afició

o

golf. Era,

i

punt deis enemics que ha tingut 1
té el moviment esportiu.
En primer serme, aquells que han
estat perjudicats en els seua late
ressos materials: els empresaria de
les places de braus. El conferen

l'esport,

Després, aquesta hegemonía
l'esport aristocrátic ha hagut
compartir-lo amb el polo i amb

.

l'esport
endegador

l'afició

ja.
Vaig dir-li:

—I dones, qué penseu fer?
—Volem fer de Franca el millor

d'Europa per als esports de
I per aixó hem de fer que Saint

aentre
neu.

lkforitz quedi

enrera.

feu,

—Mireu que, per més que

la

de

totes les federacions
amics clirectius de tots

d'esports i amics i com
esportiva, que ca

panys de prerrsa

dascú,

a mesura de
les nostres for.
per modestes i minses que si
guin, collaborern plegats amb un
esforg máxim de voluntat per a
orientar, endegar i enaltir l'esport
catalá. Es precís desterrar per a

ces,

sempre més de tots els

camps de

joc aquelles execrables

violencies

que tant desdiuen de

la

cultura

esportivitat d'un poble.

I els cata
lans tenim el deure que el nostre
sigui el poble més culte 1 el més

esportiu

en el han sentit del mot.
Cal que ens preocupem
cercant ajen
a
la ciéncia médica catalana que

cadascú practiqui l'esport que la se
constituciO física Ji permeti o 11
aconselli. D'ací la necessitat de
la
implantado de la fitxa médica. Ahir,
parlant amb el doctor Mira, direc
tor de
l'Institut d'Orientaci6 Pro
fessional i eminent psiquiatra cata
la, cm digné que diumenge
passat,
quan anava ell d'excursió en
auto,
va

núg de la carretera
minyó sense coneíxement. Era

va

trobar al

atleta

que sofria

un

atac

tia
un

cardíac.

Era un home amb un cor feble, que
d'haver estat establerta la fitxa mé
dica, se ji hauría interdit el practi
car

l'atletisme.

molts

adeptes

que

no

la deixaran

Parleu-li a qualsevol
com així.
esquiador d'Europa de Saint Moritz
i l veureu de seguida engrescat.
aixf

.--Perdoneu: si coneix Saint Mo
rar i és borne que faci l'esport per
esport no s'engrescará tan fácilment.
Si és un "snob", potser sí. -Pera fina
l'esnobisme podrá ésser nostre d'aquí
a
poc temps... Heu de saber que

avui
lana. Em
que

Chamonix, Superbagnéres, Font
Ronneu i Megéve lliuraran aferrissa
da batalla

S'aturá

Saint Moritz.

a

-

segon i

un

contenga de

nou:

els suisSos eren els reis
tenien al davant seu cap
contrari organitzat amb mitjans i
traga. Dones bé, nosaltres direm al
món esportiu que amb menys diners
que a Saint Moritz pot venir a fer
esports de neu a casa nostra; a
Saint- Moritz les prictiques d'esquí
—Finl

perqué

ara

no

-

i de

bobsleigh

tindran menys atrae

tius que a qualsevol de les nostres
estacions. Ho coneixeu Saint-Moritz?
No? Dones no hi ha res per distrea_
re a la gent; i aixe> amb
tot i anar
hi el bo i millor del món cada hivern.
un sol cinema; r.o hi ha

tota l'afició cata
refereixo al del dissortat
Rini, que es troba gretunent rnalalt
d'una tuberculosi ala casos i sense
recursos per fer front a les
despe
ses més elementals i
més impres
cindibles que li comporta la seva
maleara i el sosteniment de la seva
1 lar, formada per una
muller i dos
1. nfants. Cal crear, dones,
rápida
ment, una rnútua de jugadors.
Es precís que l'organització de
conferincies esportives es propagui
per arreu de Catalunya.
Alai la nos

anar

Corviglia,

a

poder

per

baixar més

temps. Ha de pujar,
dones, a un segon tren, esperant-lo
en
plena muntanya. Ah! i els fu..
niculars Ii costen 40 francs francesos
per dia, i en arribar al capdamunt
no troba cap
xalet per a menjar ni
per a reposar, havent-se de llangar
cap avall tot seguit.
—Dones apa, cap a Saint Moritzl
—Ja ho veureu, ja ho veureu... Tot
el turisme d'hivern ha d'ésser 'nostre
a Europa; els que no vulguin neu,
a
Mea, a la Cote d'Atzur; els que en
vulguin, ala Alps, ala Vosges o al
Pireneu. Es a dir, tots a Franea...
Dient al lector que el francés és
optimista per naturalesa no li farem
cap descobriment.
-

*

*

Poques paraules per parlar de
la trista hora i mitja que várem pas.
sar diumenge passat a Buffalo veient
els colors blau grana del nos
Barcelona feien un trist paper.
Per ab catalana que ens trobá
vem a l'estadi, el partit va durar una
eternitat... El joc era el de menys
per a nosaltres. i en quedar ben
palesada des del comeneament la in
ferioritat deis nostres no hi .havia
per que encaparrar-s'hi.
Era l'actitud del públic el més
difícil d'aguantar. Bromes de mal
gust ! paraules grolleres o mortifi
cants se'n varen dir moltes en fran
ces... "iUs hem pagat mes cars del
com

tre

que
que

valen!", "Toreros!", "; Plegueu,

sabeu massa!" i altres crits
l'estil foren els que la gent
digué durant tota la segona part del
partit. I poc abans d'acabar, de les
tribunes de preferencia algú va cri
dar: "?Que porteu En Primo de
suplent?", fent que les rialles fossin
gen erais.
Un espectacle, en resum, que cal
que no tingui repetició. A l'estran
ger, senyors del Barcelona no s'hi
pot anar a jugar com al Camp de'
en

per

l'Arpa...
Els prestigia
.

—Sí

que n'és poc de distret!

—Fins perillós_ amb poca- kolta,
és. ?No n'heu sentit parlar mai de
la famosa "pulmonia de Saint Mo
ritz"? Dones és esperant el funicular
que s'agafa... Un cop arribat a Chan.
-

tarella, l'esquiador vol, gairebé

talan. rafici6 i l'amor A la cultura
física, que de simples espectadora
de manifestacions esportives esde

vinguin entusiastes practicants de
l'esport. Cal, doncs, crear molts gim
nástics. Jo en voldria veure de ben
espaiosos en totes les ciutats, pobles
poblets de Catalunya.
Cal que ens enfortim, tots, físi
cament, per crear una raça forta.
Sabut és que un cos sá comporta
sempre

una

Quan fora

intelligincia desperta.

Catalunya sento par
lar de la indástria deis catalana,
del
treball deis catalana, de
l'esperit
de

emprenedor deis catalana i de la
cultura deis catalana, rdenorgulleixo
de deba. Pera cm plauria
també
molt sentir parlar i elogiar imrne
diatament la fortalesa física deis ca
talans. Em plau que els no catalana
admirin Catalunya, pera cm plauria
més. encara, que a l'hpra d'admir'ar..
la la respectessin, també, perque així
amb aquest respecte,
nació perduraria.

aquella admi

Jo voldria
concreta
la crea
ció ací, a Catalunya, de legions
de
—

que té arreu i per tot
el club blau grana catan
massa alta
són massa pura per a
passar per mornents com els de'
l'altre dia.
el rnón

-

JORDI
París, febrer de

sern

—

Cal també evitar que es puguin
repetir casos tan punyents com el

pre,

famosa estació d'hivern suissa té

-

semblará

l'autoritat d'un fet consurnat.
El conferenciant parla, en aquest

menys legítima. Era aquell
temps, en el qual l'esport era prac
mes

us

l'esport,

a

qual ningú
cutir perqué té

nracticat, i
Faig refe
aquell temps en qué era

conegut

i afició

del

salvant aquelles obligades 1 honro
ses

de vosaltres

neix veritablement el rno
viment esportiu catalá, l'existéncia

La redacció de "L'Espill" ha sa
but agermanar el que fina fa poc
temps semblava impossible: La idea
d'esport i la idea de cultura.
anys,

algú

és quan

bal.

Fa

a

exageració inadmissible. El des
vetllament d'aquest moviment es
portíu ha estalviat, després del trae
tat de
Versalles, molts cataclismes
com
el de Rússia.
Catalunya, la nostra estimada Ca
talunya, no podia sostreure's a
aquest moviment general de prác

quatre

"L'Espill",

a

vida deis hornes, que
llame.

en

una

nitzadors d'aquest cicle de confortan
cies que tan brillantment va inau
gurar el meu bou amic doctor Tra

rancia a
practicat

Per la revisió de la causa
de Garraf, per l'amplia
ció de l'amnistia. Llegiu
nos. Ajudeu-nos. Féu
ambient

de

d'anys çonsecutius,

colla

n'estic plenament convençut, i pot

barres no
arrencades.
Finalment permeteu-me que feli
citi i manifesti la meya admirado a

joves

una

els campa de batalla.
Ara us diré una cosa de la qual

les coses, la seva terra mare.
I aquesta emoció augmenta girant
da ulls enlaire,
veient aqueas escut,
que durant més de sis anys sola
ment hem pogut guardar en els nos

aquests

sagrat: l'amor

misten,

totes

les

a

realment espantós, de les perver
sions i desviacions d'aquest gran

—

pesqué d'allí
podien ésser

com

sise:

—

cors

tots

Parla de l'esport com a
de les energies de l'eclat de l'adoles
céncia, en la qual es corre el

paraules diguin la meya emocié
per donar aquesta conferéncia en el
que ahir era Centre Catalá, avui
Café de la Rambla, i denla
n'estic
segur
Centre catalaníssim, 1 sem
pre en tot moment fornada de bona
catalana que estimen per damunt de

trea

que

S'estén, després, ala molts altre

que aques

—

ha

mantenir el caliu considerar
els catalans hem de Catalunya.

avantatges de

menys constant litera
de notes oficioses.

Vull tarnbé —senyala

tota

possible

tes

Es rnés: quan la déria popular és
tan intensa com astil la de l'espor
tisme, s'estén la seva devoció a tots
cls nuclis collectius, crea militants
amb més o menys constáncia, sen
zills aficionats o arnb vocació forta,
en

no

ensopida

veurem,

el gest de rebellió
de Catalunya i de

Espanya.

diguem-ne viure —en un estat ver
gonyós d'esclavitud. Sabadell ha es
tat un deis primera pobles que ha
despertat d'aquell sopor prodult per
una
constant lluentor de &abres, 1
una

conferenciant--que

preve que palzaa l'equivc,cacié
tal cesa pensaaen. Glossa,
dei

estudiants

talá ha de sentir per ello que durant
una
colla d'anys ens ha fet viure

Suissa el primer lloe deis
"Alló" del Barcelona

a

as degut, precisament
assenyamoviment esportiuestat

pos.-

que

aquest
la el

França vol prendre
esports de neu.

L'amic Francés ern diu, tot engrescat:
—Res,
és cosa feta: Suissa pot dir
adéu al seu tito] de reina deis esports
d'hivern. Dos anys més i el triomf
és nostre. Totes les sozietats que
le/len tenen retado arel:. el turisme
(atan decidides a posar In el coll... Al
Parlament, el grup turístic s'ha com
promes també a fer que el Govern
doni els fans necessaris. Ja ho

aleshores,

lunya que ha estat un deis prfmers
pobles de la terra catalana i de més.
erina que més valentament i més cí
vicament ha palesat l'odi que tot
borne Iliure i per tant tot bon ca

tura

lugar

el més possible.
Altrament diu que els estudiants,

de!.

—

siguin per expressar la meya sa
tisfacció, per ésser pronunciades a
Sabadell, en aquest poble de Cata

per

tots

a

de la nostra joven
se
s'havia negat la
sin:litat de sentir inquietuds mes
rit sea que les d'un partit ci letboi,
havien aportat una irrefutable i r

du

—

era

"

se

tan

ocuparen

Catalunya, imposen

de

—

RESPONSA BILITATS

.

din que ja l'havia
acsió més oportuna, "els mornents eis
tuals, d'esperança per

representatius
tut, als quals

adquirits

de Iluita.

'f,S>

ultra
oca

l'esdevenidor
en

comentat

el moviment

que

perqué,

rnolt Ileugerament

ca

irrefrenables

amb el senyor
la presidéncia
féu la presentació del conferenciant.
Vull que les meves primeres pa
raules
començá Jesep Sunyol

Rossich,

Ileure, ni d'humor ni
físiques per a l'em

de possibilitats

l'a

tenen

bons catalana la necessitat de

aspecte animadíssim.
Ni havia indiscutible expectació
clavant la conferéncia que havia de
donar el nostre amic En Josep Su
tema

en

pau. Es aleshores quan aquest mo
viment esportiu va servir de deri
vatiu on esmerçar aquells desitjos

un

un

dir,

a

sols

esportiu com a força, neix com
a conseqüéncia de la gran guerra i
després d'ésser signat el tractat de

Comercial", abans "Centre
Catalá", de la veIna ciutat de Sa
badell, presentaven, dimarts passat,

descabdellant

tan

atractiu com "Esport i ciutadartia".
Un deis companys de "L'Espill"

cos

que

parença. Es

"Café

nyol,

eiutadania

de civilització

-4¦111

¦;e1

ROS'

1930.

joves ben forts, a la manera dels
Sokols, perqua aleshores, guasa
aquest desig meu fos una realitat,
estic cert que ja el nostre poble no'
tolerarla mai

més

convertir-se

poble esclau durant sis

en

anys, qua

i tretze dies.
al marge de l'esport

tre mesos

I,

diu el
conferenciant
vull acabar la me
ya
conferéncia amb dues paraules
que está obligat, entenc, a pronun
ciar tot bon catalá i tot borne lliu
re: StIon en record d'aquells estimats
germana nostres que sofreixen exi
obligats a víure Iluny d'alba que
eatimen més: la terra catalana. I
d'aquells altres, privats de 'libertar,
que sofreixen a les presons pel mal
anomenat procés de Garraf.
Esportius sabadellencs: Feu cam
—

—

panya

—

una

campana

a

assenyada,

pesó valenta—, perqué l'amnistia si

gui ampliada i perque
Garraf sigui revisat.

el

procés

de

Una xardorosa ovació salud:a les
darreres paraules del nostre amic i
company Josep Sunyol, el qual fou.
després, felicitadíssim.

commou

.;;;»

a0.
»;

joventut i el nostre poble, amb
el pretext de l'esport, aniran adqui
rínt aquella cultura que tots
hem
de volee per a nosaltres i per ala
tra

nostres

germans.

ts necessari despertar

en

els

ca

Un aspecte cie la
sala del Café

Comercial
Sunyol

otuant

la

confesa ncia d'En

nutre (le 1U

(te

01111~1111111111~la

Un reportatge per carambola

Els plans í les intencions del
futur-ímmedíat "Frente
Uníco Monárquico"
Escena:

un

café de la piala de Ca

tasunya. Dos senyors asseguts en una
taula. A la tanta del costat, el repor
Els dos senyors estan collocats

ten

nir

una
certa consisténcia de partit?
A.
No en dubtis pas. He reunit
molta gent de pessetcs i els he pre
sentat
la situació molt clara. "Aquí
—

de tal manera que no poden veure el
que signa aquestes ratlies. En canvi,
pot per menys que sen
un servidor, no

no es

t;t- el que ells parlen. Hem d:t sen
tir i qui diu sentir diu escoltar. I qui
diu escoltar, si és reporten diu escriu

panorama no és gens tranquillitzador."
A més a tnés hi ha una altra cosa: po

f que diu escriure..., etc., etc.
Ambdós senyors parlaven de políti

re.

ca.

Per iNustrar

mica el lector i

una

fer-li més fácil la comprensió del sen
ta de la conversa, li avenearem uns pe
tits detalls. Per exemple: la filiació
?el s personatges.
Un d'ells era un deis principals or
ganitzadors de la naixent associació
política que sembla que es dirá "Fren
te
Unico Monárquico". A aquest Ii
direm el senyor A. Je'altre era un seu

amic, pel

veu, no gaire assa
bentat de les recents activitats politi
quea del

que

es

primer. A aquest Ii direm

el

la reproducció. fide
líssima, de la conversa. No hi treiem
ni hi aleglm res.
"

a

*

51.—•os,

sí:

*

•

anem

a

la formació

gran coalició d•'elements

ano

nárquics.

Al partit hi cap tothom
sentí partidari de la monar
quia. Perqué, veurás: la lluita políti
ca actual, les próximes eleccions, te
nen només un sentit: República con
tra Monarquía. Totes les altres qües
tions passen a segon terme.
B.—Per5, de moment, ?amb quins
elements compta aquest partit?
54.—El «Frente Unico Monárqui
co" és fet, en primer terme, a base
dele elements del "Grupo Alfonso".
Tú ja saps que el "Grupo Alfonso"
es va
fundar en plena Dictadura per
fer una acció de fidelitat a la perso
na del monarca, i pron. Erem una co
sa ben independent de la U. P. Es per
aix5 que En Primo de Rivera no ens
veia "ze baíre bon uli i mai ens va
deixar d'actuar públicament.
B. Sí. I que penseu fer ara?
4.—E1 primer acte públic será un
míting que donarem d'aquí a vuit o
den clies. En aquest miting definirem
poslcions. Ja faré un discurs en ca
talá. La importáncia del discurs será,
sobretot, :perqué posarem en berlina
que

la

se

Lliga.
B.—Per

sos.

qué?

—

Ja veieu

ja
ve

,11, e

les

coses.

El

B.—Home,

aixo és una mica fort!
A. —Es que el "Frente Unico Mo
nárquico" no el formaran pas sola
mera gent de pessetes. Tenim també
establerts alguns contactes amb obrers.

B.—Sí, vais...
A.—Jo sóc partidari de la política
práctica, realista; és l'única manera de
poder fer alguna cosa. Un exemple:
nosaltres intervindrern en la l'ormació
del nou cens. Volem tenir una fitxa
de cada un deis electors. Si descobrim
que

algú
(ja

que ha votat contra nosal

dit que les próximes elec

simplement, de republi
cans contra monárquics) ha sollicitat
o obtingut qualsevol servei particular
d'un ministeri o d'una altra dependen
cia de l'Estat, denunciarem el seu cas
i farem tots els possibles per compro
cions

seran,

metre'l.

B.—Realment, aixe és
molt práctica...

una

política

A.—Es que ha arribat l'hora que
tothom es tregui la careta. Per aix5 et
deja que el proxim míting será molt

quins altres plans teniu ul
míting?
A.—Aquésta settnana farem pública

tra el

formació del "Frente Unico Mo
nárquico" perqué, fins ara, gairebé
ningú n'está assabentat. Després vo
lein tenir un diari propi.
B.—Per qué no aprofiteu "La Ra
zón"?
A.
De cap manera! Aquest diari
no
serveix. Volem un diari fort
i ric. Jo mateix he distribuit les quo
tes que s'han de pagar: "A voste
toquen tantes mils pessetes, a voste
tantes altres mi..."
B.—I la gent respon?
A.—No,els tocará pas altre remei!...
—

*

*

Després atados personatges es van
pasar a parlar d'altres temes. Particu
larment del film "Hollywood Revue"
que devien haver vist aquell vespre.
El senyor A.
cions i tots dos
sota la

pagar les
varen

consuma

clesaparéixer

pluja.
JOSEP MARTA PLANES

CATALA:
Recordeu aixó: sis anys,
quatre n'esos i tretze
dies de Dictdaura.

Recordeu-ho
Dcmaneu

Xampany Noya
El més exquisit

II: '11'

41

pública, Espanya seguia essent una
monarquia. I Prim. monárquic sem
pre, va posar tot el seu esforg a
entronitzar un nou rei: Amadeu de
Savoia.
Caldria demanar-se qui va treba

desitjos puguin

els

realitat

en

tancar

un

tor

i obrir

llar més

per

la

repuoaea: el mo
que destronant Isa
bel II va fressar el camí per a pro
clamar-la, o aquells republmans que,
amb llur manca de sentit polític,
van
fer possibles els cops de Pa

narquic Prim,

anys ben llargs de dictadu
?Qui podrá creure que unes res
ponsabilitats doblades siguin fácils
d'exigir cotas la factura d'un plat

ma

ria 1 de Martínez Campos, que ha
vien de destruir-la.
La historia no es repeteix pas,
contra

el

que

massa

sovint hom

proclama, perqué cada hora té el seu
afany; ella, pero, és la mestressa de
vida, ella ens dona les lligons que
inútilment cercaríem enlloc més. Els
republicans que avui lamenten que
Sánchez Guerra no vulgui jugar el
paper d'Estanislau Figueres, ?per
qué somnien que Ilur tasca l'hagi
d'assumir un altre? Molta més im
portancia que la d'un vot teóric a
favor deis principis republicans és
la que té el gest de Sánchez Guerra,
l'antic president del Consell, que
sense
renegar la sera filiació mo
nárquica, conservadora i parlamen

trencat?

L'hora és greu. Tots sabem que
el Govern actual—i ell ha tingut la
sinceritat d'esforear-se a fer-ho en
tendre
aspira al restabliment de
la normalitat política cona a majá
—

garantir

de

les

institucions,

amena

eades de veure's endutes atnb la
torrentada de la inepeia dictatorial.
Es evident, dones, que si el mitjá
perjudica o compromet el fi, hom
cercará uns altres mitjans d'asso
lir-lo—o, almenys, d'intentar-ho.
Dues coses, dones, calen de tota

urgéncia.

No endormiscar-se, pen
que tot marxará per la llei de
la velocítat adquirida, i no deixar
se
anar, com
si l'experiencia no
sant

existís, a la temptació del maxima
lime verbal.
Ni illusions ni clerrotismes. I so
bretot no pensem pas que ningú
vulgui donar-nos alío que no siguem
capaeos de prendre'ns.
L. NICOLAU D'OLWER
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Esport 'únicarnent?.
T

que

llibertat;

ans

que tot llibertat.
Tant-se-val que

aquells que a totho
valen aparexer com a monopolit
zadors del eatalanisme (i són mes es
claus de l'oportunisme del moment)
ens retreguin—com ja pretenen
fer-ho
—que avantposetn, ara, altres ideals al
ra

de Catalunya. No; grácies a
nim tulla de serveis i estem
a

tornar

a

donar

Déu, te
disposats
la llibertat i la vida,

calgui pel

nostre ideal de sern
baria minwat per res,
no s'han esmorteit ni un bri les
com
nostres fermes conviccions nacionalis
tes, ni la fe cega i perdurable en la
llibertat definitiva, ni tenim cap dub
te respecte als mitjans i procediments
de major eficacia per a la consecució
d'aquells ideals...
La realitat, pero, ensenya a establir
jerarquies entre els principis essen
cials de la vida deis pobles civilitzats;

quan
pre,

i

que

no

practicament

hem

apres

com

.per

ésser, no ja catalanistes, sinó tan sois
bornes vivents, ens cal primer, comp
tar amb la llibertat mínima
conse.
qiient a un ordre jurídic permanent.
Per aixo déietn, en detnanar la re
aisló de la causa dita de Garraf, que
el coneepte del DRET és consubstan
cial al de LLIBERTAT. Solament
el dret, el respecte al dret, pot garan
tir la llibertat, i si aquesta és nega
da i enfada i es desconeix el dret, la
eivilització tlesapareix i la VIDA, així
cruament, la vida, la de l'esperit, i
fins la vida humana natural, es fa im.
possiblae, i la seva subsistencia, sense

comporta

crueldat més
com restreía
suara aquest mestre de rectitud que
és diu Sánchez Guerra; i és que la
Inc,rt al cap i a la fi és ALLIBERA
llibertat,

una

gran que la mateixa rnort,

MENT,
debó la

i tots els que hem

pata

,

de llibertat, en
desitjada.
altre
Volem, clamen per tant, llibertat,
llibertat individual, llibertat colecti
va, pels nobles, per les idees, pels bo
rnes; Ilibertat establerta en el dret,
no podrem per aixo mateix admetre
ni reconéixer que es desitja de debe
restablir la normalitat jurídica melle
la llibertat de les víctimes de la dic
tadura sígui negada, limitada o discu
tida ami) migrades diferenciaCions...
Cal que tots forrnern corn un sol
borne per aconseguir que els germans
nostres que pateixen (am i set de jus
ticia i Ilibertat puguin assolir-les im
mediatament, sense més ajornaments.
meto

un

manca

o

l'endegament d'aquesta campa
d'organització cree que ningú no
pot disputar-nos un lloe d'avantguarda
a tots els que
hem tingut l'honor de
patir persecució. Els que sabem Tija
s'hi claa no podem assolir la pan
promesa i desitjada mentre ens tur
I

en

nya

menti el record deis

nostres germans;
per aitcó, amb l'autorítat que puguin
donar-nos els nostres sofriments pa

tits, reclamen; demanena exigim si
cal, la cooperado de tots els que vul
guin ésser veritables amics nostres.
Tots els germana que pateixen,
TOTS

SENSE

DISTINCIO,

han

intérprets deis nostres ideals. No
és just, dones, que siguin ells sois els
que segueixin patint per haver volgut,
per haver estirnat, per haver defensa;
estat

el que tots volem i estimem.
Per tal que fineixi el seu callar?,
n'hi ha prou amb qué tots plegats ho

vulguem
se

de debO. Si fos

cárrec de la veritable

possible ter
sitpació Ilur,

podríem tenir ni un moment de
renos; cree' el testimoni deis qui
tenhn motius per cornprendre aquesta
no

situació i treballem sensc descans per
qué TOTS SENSE DISTINCIO pu
guin fruir ben aviat de l'ale vivifica
dor, del goig- suprem de llibertat.
Manuel Carrasco i

Formfgitera

Els ideals de la conducta
coses

van

bé

perill immediat de sofritneut
perjgdici, d'aconseguir un nom
o de
bre imponent d'adeptes a idealitats
i

no

hi ha

de les idees; perú massa so
vint l'excessiva facilitat i la manca de
pugna dramática minven el sentit de
responsabilitat i reclouen les convic

pandiment

cions aparentment més arrelades,
una
banal exhibició recreativa.
deis que guanyen
éš quasi sernpre

o

a

deis

esquer

a la captació d'adhesions abun
doses i incontrolades; pero en eta mo
ments de prova és quan s'experimenten
les desercions més verg-onyoses.
Cal malfiar-nos deis que s'endiu
meneen amb les idees i les llueixen com
vestit de testa. Cuítaran a ama
un
gar-les o a despullar-se'n tan bon punt
es posi núvol o caig,uin
quatre gotes.
Mal m'han fet goig els energúmeto
de tanta de café i els afectats de fer
vor dearnbulatori i que s'enrogallen can
tant himnes i es limiten
ells creuen
a portar una in
que s'excede=
signia al trau i posar de tant en tant
baleó.
un drap al
Aquestes aportacions estridents, vis
—
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.Toan Co

5

Francesc Coca
Miguel Catá
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Guiral
J. Fauria
C. Webermann

juliá Pujol
Pere Pujol

Teresa Mariner
5
Dolors Paya,
Dídac Llambias
Pere Mas
Joan Escrivá
Enric García
Miguel Santamaría
Isidre Aparicio
Antoni de Ferreter
Doctor A. Trías Marxenes.
011er Bertran

,

Mateu
Giralt

.A.

5,—
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GlOria Soler
joan Valenti
Andree Soldevila
Joau Relean

es.

P.

F.

Joan Canyelles
Joan Maeó
Joan Cossialls
Miguel Llam.bias

J.

Targarona

hi ha

ni necessitat que pugui desvetllar
el nostre esperit una sensació
d

acolorides d'un vermell ben vio o lié
quasi
auriolades per una eesplendor
celestial.
La llibertat d'expresió i, per tant, de
proselitisme, fa més confortable l'es

Garcéa
J. Gutiérrez
J. Medina

•

Blai Grácia
Pero Guardiola
llarius Hernández

T.

2'
1

_5

T.

que no

No és difícil, quan les

2'50

J. Giros

P.

losen Plantada

que, lliure de tota prevenció par
tidista, enelou en el seu nom la via-símbol de la
ciutat, preg-um a tots els que, havent patit per
secució, vulguin prendre part en la campanya
empresa, que trametin llur adhesió a la redacció
d'aquest setmanari, amb la inclicació "Campanya

5"—

G. Iglesias
J. Martí

I

Francesc Cure

MBLA,

no--

a

J. Sobrepera

A. Daraca

S.

zu

Antoni Mur
J. Fontdevila
C. Miguel
5. Costa
R. Pont

Roladeres
Bonfill
Carreres
Dos comunistes
Agustí Costa

F.

Sallent

avui de

surt

S'ociad. Générale

la

E. Vilá

Balmanya

Josep Ildeions Sunyol
Miguel Soler Fijes

1

Albert Desea
Andreu Mas

50'—

Sandé

Josep Nadal, Puebla de Hijar

Joan
Josep
Josep
Josep

Miguel Sirvent
Carolina Vinyes
Jacint Trullás

•••

Pere Elles

les planes hospitaláries de

fill de Martí Vilanova

el clan.' que

Pero per conlixer el veritable va
d'aquesta paraula i del concepte
que enclou, ens han calgut sis anys de
tiránica opressió.
Solament després d'haver sentit en
els nostres cossos la fuetada del tur
ment físic, després d'haver viscut ha
res d'asfixia, d'agonia, pot afirmar-se

d'ulls. No cregui ningú que la seva
feina la hi han de fer els altres. No
cregui ningú que uns quants segles
d'historia puguin liquidar-se amb la
facilitat i l'elegáncia que s'acaba da
munt les
taules una cotnédia ben
assajada. Per a volatilitzar l'exigen
cia d'unes responsabilitats. hem tin
ra.

se 5.

Aquest és

tots els cors.
Cap ti-tés concepte ni paraula no pot
tenir una actualitat més candent.
lor

gut sis

—

tría temporal, sino amb carácter per
manent, per una llei fatal d'herén
cia. Isfolts monárquics espanyols,
sense deixar d'ésser
monárquics, ha
gueren de separar-se d'Isabel II i
collaboraren al seu destronament. És
el cas del general Prim.
Quan la reina ja havia passat la
frontera i estava constituit el Go
vern
provisional, encara Prim va
negar-se a arrencar del seu unifor
me, com el noble Ii ho demanava
a crits,
la corona que hi era bro
dada. Ehl i els seus havien tret la
reina, pero no la monarquia: men
tre les Corts no proclamessin la re

que

nar-se

—

Espelta

nostres.
en

ningú

—

Decepcions d'aquesta mena són pos
sibles i, per tant, previsibles i des
comptables. Qualsevol horne pot
ésser indigne del cárrec que ocupa,
més que més si l'ocupa, no per una

de la institució

no

sinó de la persona que
Si tots els monárquics

l'encarna.
fessin semblant, qué passaria?
L'hora, pero, és greu. No cregui

d'ell,

TI., •

reparació.
Cal, per?), endegar i organitzar les aspira
cions, activitats i iniciatives que, amb progressió
creixent, apareíxen diáriament a la Premsa o es
manifesten per altres mitjans, i ningú amb mes
obligació y4r a enquadrar aquesta organització
que eis mateixos que després d'haver patit per
secució, fruirn avui d'una llibertat amb la re
canea de no veure-la compartida per germans
Arrecerats

monárquica,

—

Jaume Ermengol
Antoni Aguilar
J. M. Tornee
Ferran Verdaguer

moments de

A

esperaven

A. Ll.

'La llibertat immediata de tots els presos i
exiliats per suposats delictes politics i socials, o
Inés ben dit, ralliberació completa de totes les
victimes de la Dictadura, qualsevol que sigui el
pretext amb qué hagin estat causades, és la ne
cessitat sentida com a més urgent en els actuals

•

molts

corn

Llibertal.

tarja, s'allunya,

lumia estat una feblesa. Qui s'ha
passat tota la sera vida defensant
uns
principis polítics i ocupant els
cárrecs Inés .enlairats de la vida pú
blica, no pot abandonar aquests prin
cipis
en l'ordre teóric
perqué
l'hagi deceno
en l'ordre
prác
tic
la persona que els encarna.

Un

Amnistía 1 llibertat

Ir

publica,

J.

CRID A

N

El primer que cal lloar del dis
de Sánchez Guerra és la seva
sinceritat. Ha dít alió que sent: no
ha atiat més enllá, endut per l'afa
lac de la massa. ni ha restat rnés
enea, retingut per consíderacions de
cap ordre. I en aquesta sinceritat
hi ha la seva forga. Declarar-se re
curs

la

ffl

2
e

Cara

o r a

interessant.

..

ilaisillebelee,elleee

estan

sonar

va

A.—Es molt ciar. Quan va venir el
canvi de govern En Cembo es va
cornprometre amb el duc d'Alba a
portar una trentena de diputats al
Parlament. Ell responia de la fideli
tat monárquica del seu grup. A can
vi d'aixo, la Lliga és la que mangone
ja actualment a Catalunya tota la rei
na, dignen liquidadora de la passada
situació. Els nomenaments d'alcalde 1
nitres arrees s'han fet des del des
patx d'En Ventosa 1 Calvell. En
aquest míting posarem en evidIncia el
joc de la Lliga, í els direm que defi
neixin si són monárquics o republi
tans. Segons el que contestin, porta
ren la qüestió a Madrid i les altes es
feres deeidiran.
B.
Pero, ?vals dir que aqiiest
«Frente Unico Monárquico" pot te

l Sabe

com

quatre trets pel carnsr, i
veurás com tota aquesta gent se'n
amb nosaltres...

den

tres

senyor B.
I ara passem

'd'una

tracta de res més
els he dit
que de la defensa deis vostres interes

L'h

rambla

No; ciutaclania, cultura

toses i

parasitáries,

les

han

patides

popular.; a favo• í
cofoísta
de qué com
des pel taranná
més serem farem Inés tropa. A l'hora
de sumar optimismes eixelebrats i
protestes arbqrades, tot fa colla. STi
ajunten els entusiasmes Inés efervcs
tots els movistents

celas i el3 ínteressos
Servo entre els

castigats.

meus
records la
catalanista
vallesenc
d'un
bou
memoria
que tenia, segons ell, un mitjá in fali
ble de guanyar addictes a la causa co
munal. Convidava a dinar. amb mo
déstia cas.olana, els subjectes esCollits
per a la conversi¦5 i C:3 deja que si t'o
més podia obsequiar-los. amb escilde
l'a, carn d'olla, quatre ametlles torra
des i unes tirades de vi fluixet, quan
tingu?ssim l'autonomia hom podría
afegir al repás diari una perditieta
ami) cols i ten gotet de vi ranci. Aques
ta evocació rural, d'un
fort regust
vuitcentista i pitarrese, és evidentment
descarnada brutal; perú. ?corn llegar
que eta instints de la Inés baixa ani
malitat ieflueixen mantes vegades,
duna manera corrosiva. en la crisi
belles idealitats i son fetnta adequada
grIni
per a la creixenea de plantes

pants'i parasitáries?
El3 amargats incorregibles, eta Ce
mercians raesquins a sense eecrúpols,
els bornes de

carrera

amb a:nbicions

"('—

inconfessables, els reietons de vila

5,—

veínat, els panxacontents buits
els foravinguts ami)
pla da con
questa, formen generalment la legió
Inés nodrida de les formacions notifi
ques j socials de tota mena.
Val els primero en la protesta i en

Lie?ju-le.!
Subscrivie-vos-hi!

o

l'afir‘rnacie

de procediments radical:.
Muden eI3 ingenus exaltats i empe
nyen els capitostos; per() miau les for
ces
sisan malversat, sona l'hora dela
sacrificis o bé flairen cara nova, els
radicalistnes més encesos s'esblaimen i
les Ve1.13 irades s'aprimen. Tots els co
neixem prou bé. Són els que en la
segona etapa de Ilur metamorfosi cla
men perque es faci
menys política i
Inés administració, que si ve la repú
blica sigui amb ordre, que l'autonomia
lia d'ésser beis entesa, que no es con
fougui la llibertat ami) el llibertinatge
i que, sobretot, no hi hagi soroll ni
trencadissa. Per a evitar mals majors
i per tal que no pateixin els sagrats
interessos que sembla els han estat
per alts

encomanats

designis di-rectius,

reclamen en la darrera etapa de llur
transformació una ma de ferro i un
fuet peguísser.
La historia dels darrers set anys és
allieonadora i rica d'experiencia. L'ha
vent soferta, pero mai
pagariem prou
les ensenyances que ens n'han pervin
gut. Haurem aprés de desconfiar deis
arrauxata per temperament i dels entenimentats per táctica. Allí on ha fet
falla la vérbola fácil d'un patriotismo
baladrer i inconsistent i ha fracassat'
l'habilitat tortuosa del polític, ha
triomfat la tasc.a abnegada, obscura
silenciosa
eloqüent silencil
deis
que han treballat ánima endins. De la
dura prova n'havem sortit fortificats
i amb tnéa daler que mai, ami) mési
intelligéncia i amb majar sentit de res-e

'

—

—

ponsabilitat.
Lluny de nosaltres la que s'anomé'-í
nava gen: de bé, podrem barrar-li les,
portes mima torni a trucar al nostre'
que ti manca fer moka pe
nitencia per a merlixer el perció dell

casal, puix
seus

mancatnents.

L'adversitat

haurá pogut merar'
el front seré de Ca
talunya; perú com que havem guanyat
en dignitat racial i cap sonada de
fla
bici ens fará bailar mai mt...3 a l'es
bojarrada, caldrá ex:gir deis que mia
litio en eta rengles patrioties un
exemplar conducta.
unes

arrugues

en

eataNeasc

Avig
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corresponsals

RECORDEM ALS CORRES
PONSALS DE "LA RAM
BLA" QUE. CAL ENVIAR
AMB
SEGELL D'URGEN
CIA LES RESSENYE3 PER
TAL
QUE ARRISIN AL
NOSTRE PODER PER TOP
EL DILLUNS AL MATI, A
LA

II`,IY.›REIITA, BARBARA,

NUMS. ir I 13
FER-HO AIXf, NO
PODEM ASSEGURAR LA
SEVA PUBLICACIO
DE NO
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C
citat, augmentant la velocitat
del motor, i, per consegüent, la

MOTORISME

Electncitat í benzina
que
Es un fet innegable,
mai ens cansarern d'alabar, que
el progrés en totes les coses
del ram cle motor, i molt es
pecialment en el que fa refe
rencia a l'autombbil, carnina
a passes de gegant.
El que no ens agrada tant,
perb, és que no siguem nos
altres els preeursors d'aquestes
manifestacions. Els fabricants
d'autombbils de Catalunya s'han
estineat, per ara (i sembla que
fins "per després"), arnb els
models quo crearen fa una
colla d'anys.
De Nord-America (sempre de
cara al país del doblar!) ens ve
ara una modalitat l'origen de la
qua], si bé no data divui, és
força interessant, perqué sha
perfeccionat fins a l'extrem
*dshaver-se posat ja al mercat
i pres molt seriosament la seva
fabricació.
Es tracta 'd'un nou model de
eotxe de funcionament electrlc
.amb benzina a la vegada.
En el seu aspecto .estem,
sembla, igual als altres auto
rnebils de motor de benzina. La
diferencia éa en el meacnisme
que hi ha sota la carrosseria
i en els controls que el con
seu
ductor utilitza des del
seient.
Porta solam.ent dos pedals:
un per al fre, a l'esquerra, i un
nitre a la dreta, per a l'ecce
lerador. Han estat eliminats el
pedal de l'embragament 1 la
palanca del canvi de mames.
El fre de me, I el botó d'erren
cada són iguals que en els
cotxes corrents.
Una de les earacterfstiques

terrupció després
ha començat

Quan

complet.

que el

cotxe

a marxer.

és precfs aturar-lo per
n'hi ha prou amb t reu

l'accelerador; el
relatiu al motor de benzina no
és suficient per fer que el ge
nerador produeixi electrIcitat, 1
per consegüent el motor no pot
marxar. Per posar-lo en
mar
xa
un
altre cop només s'ha
d'apretar l'accelerador,
més barreja entri en el

i

com

motor,

més velocitat prendrh el cotxe.
Els engranatges lit són dis
posats en forma que pugui
descabdellar velocitats fins a
uns
65 o 70 quilemetres per
hora. No obstant, canviant la
proporció (Iels engranatges en
l'eix de darrern, pot arribar fins
a 90 i més quilbmelres.
El generador electric va mun
tat directament a la caixa de la
roda-volant del motor do ben
zina, evolucionant exactament
la mateixa velocitat que gira el

principals 'd'aquest nou model
és la de la impossibilitat de

GARATGE EXCELSIOR

Casanova, núms. 52

1

( Aribau

Barcelona,

encara

amb les perfeccions del
descrit; la Companyia General
d'Autbmnibus els ha adoptat,
si bé no tan modernitzats, ja
que ni poden desenvolupar les
velocitals esmentades ni
la caixa de canvi ta
simplificada.
Tenim la seguretat que a no
trigar veurem algun model de
turismo o conducció interioe
pels carrers de la nostra ciutat,
coneixent com coneixem el molt
lloable afany de novelats que
impera entre el s nottres autorn obilis l (s.
A. FlGA
que

TAC«)
A

LA

Diagonal)

En eh

lo° metres estil lliure corresponent al Premi Kappel, la venced°,
ra fou la senyoreta
Nadal : La senyoreta Merca Bassole, no va batre
el récord d'aquesta distancia : El
Torneig d'Hivern, ajornat per al di.
jous a les vuit de la nit

pel prerni Kappel.

Ambdues

temps

no

nedadores,

que fa poc
representaven res ca el

nostre nión

aquitie,

avui es pot dir
que són dues veritables esperances
i el sol fet d'anar al capdavant de
la puntuació general, és d'esperar
esperonades per les victóries
que
aconseguides, en la reunió de din-

Telefon núm. 77420

e

PISCINA DEL C. N. B.

internacionals.
La vencedora, que fou la senyoreta Nadal, va fer una carrera rnolt
bonica, i el cos a cos que va sostenis amb la senyoreta Prieto va
ésser el mes ernocionant de la prova d'allir al mati.

Autotracció Eléctrica, S. A.
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BARCELONA

suene vinent i sobre la distancia de
200
metres faran
per manera de

mantenir llurs posicions.
La decepció va ésser la senyoreta
ercé Bassols que, malgrat tots els
pronóstics, no va poder batre el seu
récord deis roo metres.
1 és de lamentar ja que, diumenge
passat, i sense el formulisme oficial,
el va rebaixar extraoficialment.
La causa que no millorés el seu
récord, segons manifeatacions de la
simpática nedadora, és que durant
la setmana passada, i per causes im
previstes, no pogué efectuar cap en
trenament.

Aixó va dir-ho amb aire de tris
tesa, quan avui día es troba en for
ma per
rebaixar-lo de sobres.
La senyoreta Vigo tampoc va
convIncer, ja que de sortida va anar
en
pla de batuda.
En la classificació infantil la nena
Soriano va ésser altra vegada la
vencedora en la distáncia de 66 me
tres, emprant una braga de pit, molt
millor i eficaç que en reunions pas
sades.

ELS RESULTATS TECNICS
FOREN
roo

metres estil 'Hure

Primera. Senyoreta Nadal:

1

i

1

m., 5r s.,

27 segons.

Sisena.
real

r

Senyoreta Vigo: Temps
handicap, 35 s.

ni., 26 s.;

SECCIO INFANTIL
61 metres estil lliure
Primera. Soriano: r tu, ro s., 7-1o.

Segona. Lapaga:

x

ni..

22

E
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clutat, turisme

esport, amb luxoses carrosserfés construides a-París
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Balmes, número
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Trafalgar,

número 52

¦¦••••1
•11111...1
1•11.11111•1

Diagonal, número

Ens comunica el Club Inutic
que apestes regates se cele
braran el vinent Dimecres a la
larda, amb el fi que el senyor
Walter A. Meade hi pugui pren
dre part.
La reunió comer-leerá puntual
Juera a dos quarls de quatre de
la tarda, i se celebrará al ma
teix lloc 1 amb el mateix pro
grame.de proves.

Coberts

Primera.
punta.

Senyoreta

Prieto:

I

Segclog. Senyoreta

Nadal: 3 punta.
Senyoreta Bassols: a
2

a

RESTAURANT
preu fix I

a

.1.1111
¦••¦¦¦
•••¦
•¦•••••

429

la carta.

Orquestra. Salons especials.
Bodes, banquets i festes

5

lías ni prop

51:1tit
1Cia.

ca

ra

meies
podria

de

oca-

Unaa és la del vent,
resisténcia que ofereix
l'aire a l'aparell, i l'altra és l'irnpuls
motriu que actua en contra del vent,
fent perdre d'aquesta manera una
part de la potencia i velocitat en
no ésser les dues forces atacades
de
fro
51

que

O

és

la

Anfto.

vo

rtunadatnent ja podem tomauna solució d'aquest
cas i
la química és la aiéncia que ho ha
resolt.

no

tar amb

El resultat

tenia altre fona

no

ment que trobar

un

gas

ininflamable,

i és aquest el que ha trobat. A
aquest cos gasós se II ha donat el
norn de "hélium", és molt més lleu
ger que l'hidrogen, i en oferir
l'avantatge de no reaccionar en cap
més cos existent en la natura ti
dóna la propietat d'ésser ininfla
mable.

importancia. perque

actualment l'aeronáutica si
gui posseidora ?'una segurétat ve
ritabletnent mai imaginada, encara
que avui de cada cent vols se'n
comptin vuit de desgraciate, és més
propi anar a un lloc per terra, per
ferrocarril, per exemple, que a les
delícies d'un vol que poden acabar
dramaticament.
El cost? Tarnbé és exagerat el
que reporten aquestes nana geganti
nes, i no és gens económic, ans al
contrari, resulten en extrem fabu
loses les quantitas que paguen limite
deis que "poden" permetre's el luxe
de volar per l'espai a bord deis
encara

El que és de plányer és que re
sulti extremadament cara la seva
obtenció; peró, com hería dit, els
arnericans tenen uns formidables re
cursos
financiera, i oferint aquest
gas un perill menys, i per tant un
progrés Inés, no ens ha d'estranyer
de veure aviat salpar els dirigibles
nord-americans per l'aire i fer cada
día més curtes les gratis distancies
Ara Nord-America ha proposat
d'explotar la línia Estats Units-Japó
per majá de potente zeppelins. Amb
aquest objectiu ha emprés la coas
trucció de tres magnífics dirigibles,
d'una capacitat de 135.000 metres
cúbics. Aniran inflats amb gas "he
lium", lo que fará que puguin arri
bar a una velocitat de 185 quiló

dirigibles.

Altres desavantatges es podrien
cementar, pero no per aixó s'han de
refusar ele zeppelins.
?No ban pogut vencer ja rnolts
perills que semblaven indómits?
Dones bé: en s és precie esperar,
ja que podem confiar en la resoln
ció definitiva d'aquests zeppelins,
que ara estan en completa rivalitat
amb ele aviene, i en l'esdevenidor
es Iluitará per tots els inconveniente
i qui sap si és gaire Ilunyana la vic
tória dele fins fa poc fracassats.
d'uns aparells que ternos a venir
han d'ésser els més usats.
Dos casos es presenten favora
bles: ecenomia í perfeccionament.
La qüestió d'economía s'explica
degut a que qui els explotad aviat
seran els Estats Units, que no hem

lisainms iezzams

financiers.

la nostra pres

en la seva inutilitat.
Eta motius?
En fonamenten molts: escasea ve
locitat, cost exagerat, etc.
Ben analitzat podem creure certa
ment que no són avui encara els
aparells corrents ele més lleugers i
resten molt allunyats de poder do
nar-los el nom de "corrents".
Escassa velocitat? Es dar que
aix5 és un inconvenient que reque

grans

posseidors

.

sabem que és una coincidencia en
devinar l'esdevenicior duna cosa, i
més si és, com es tracta, d'aviació.
Deis més Ileugers que l'aire, ha
durat cert tetnps en qué hom creía
retreien perills,
en llur ineficacia. Es

gran

o'ell,

hora, a causa que els
podran anar collocats a l'in
terior de l'embolcall, 1 'podran les
metres per

motors

h:

la resistencia de l'aire

d

Així és que la travessia Honolulu
Califórnia es realitzara en 35 llores.
Es parla també de la unió d'altres
continente per línies de dirigibles
i es proposa la de Nova York-Buc
nos
Aires i la de Sevilla-América
del Sud.
Com es veu, está previela una in
vasió de dirigibles per tot el tn6e.
El temps jutjará.
Amadeu Sanjatune Guatsch

wasszta

punta.
L1. G.

II 111 11 el

Agéncla oficial des de 1.909

•

Amb gran exit es va ,celebrar
dissabte passat a la tarda la
inauguració oficial deis nous
locals que la casa Autombbils
Societat Espanyola, S. A. que
representa els acreditats auto
mbbils
,"Grallam Paige" ha
adquirit al Passeig de Crácia i
correr de Claris.
Un distingit i nombrós 'en
hile que sumava un total de
mils persones va desfilar du
rant tole la tarda pels nous lo
cals, fent elegís de totes les
installacions cte garatge, taller
i estació .de servei que han es
tat dotats de tots els avenços

CASAJUANA.

•
•
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Autos

•

Aquesta AgIncia
•

•

d'exposicie

E.

posa

a

caure

dintre les
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Camions

coneixement deis

Omnibus
seus

nom

brosos afavoridors la proxima inauguració d'un servei
TALLER NOCTURN, la qual cosa permetrá, junt
amb
el d'insta•lació moderna, diürn, donar un
perfecte servei
continu de taller a tots els posseklors d'unitats
FORD.
No

oblideu, dones, que el vostre FORD pot ésser reparat

•

mentre vós reposeu

SERVEI RAPID A TOTES HORES AMB EL CAMIO.
GRUA, PROPI PER A REMOLCS, SOLAMENT

DEMANANT AL

ha estat

decorat amb exquistt gust. Es
de tendencies modernes sense
rareses

VI 21.

del fu

turisme, serios, perb alegre.
Els colors bien estat nralt ben

GARATGE
-

a

següent:

El saló

Automóvil Salón
OFICINE8

l'Escullera,
aquestes
interessantissíme.s regates.
es

per tal de presenciar

moderns.

REPRESENTANT:

EXPOSICIO

despialaren

els aficio
mar que

Majestic Hotel

Graham Paige

a autómnibus, camionetes, línies de
transports en general

8 cilindres

de

coses

taller deis automails

amly

1

les

e.

Inauguració del saló
d'exposició, garatge i

MODELS D'AUTOMOBILS

suspendre-les.
Que aquestes regates havien
desvetllat un enorme interés, es
pos á de manIfest diumenge,
ja que malgrat del mal temps
a

obstant, en aviació, rnalgrat
de la intervenció deis constructors
la
i especialistes més eminents,
guerra perdura encara' entre els Inés
Ileugers i els més pesats que l'aire.
Quina trioinfaran? lieus ací una
pregunta de difícil pronóstic, car ja

una

són

recursos

pel que fa al
perfeccionament,
també explicable, ja que
ccntribuee.
en ell el factor velocitat,
que és un
deis defectes mes lamentables
que
pateixen els dirigibles.
Els motora d'esséncia ja
sabem
que a causa de les altes temperareres que desenrotllen no
seis pot collocar dintre l'embolcall deis zeppe-

no

reix

que

grandíssims

cregués

Amb teL i que el matf del diu
menge no es presentava a. pro
pbsit perque les regates d'eut
boards se celebressin amb l'exit
de costum, el R. Club Náutic en
atenció a l'sportsman santan
derf senyor Meade, que havia de
prendre part en les regates, in
tenth la seva celebració, perb
quan ja tot esteva preparat, la
persistencia de la pluja, que no
para en lot el mate obligá

nata

d'oblidar

més experta, i la resolució que in
tenten portar a terrne sembla que
aviat l'obtindran, i no és més que
món.
esperar la pan per a tot el

deja que era una imprudencia
lar-hi i no hi havia ningú que

de Cendra

que feia feren molts

Estera en una época en qué les
assemblees i congressos internacto
nals se succeeiken cada dia amb no
de pacifi
cap més propósit que el
car l'univers.
Intervenen els hornea rnés savis,

I

dirigible

deis

es

Se celebraran el Dimeores

Tercera. Massanello: z nr.,25 s.
Quarta. Soriano II: x nt., 32 s.
Despres. de les dues carreres del
Premi Kappel, la classificació és la

M11.1.

9.1¦1111

NOVISSIMS

Temps

8-1o; handicap, 2 s.
Segona. Senyareta Prieto: Temps
real 1 m., 41 s., 8-so; handicap, 12 s.
Tercera. Senyoreta
Bassols:
Temps real 1 rn., 23 s., 8-so; han
dicap, 35 s.
Quarta. Senyoreta Vergé: Temps
real i rn., 58 s.; handicap, o s.
Cinquena. Senyoreta Aumacelles:
Tenips real r m., 3r s.; handicap,
real

La pluja obliga a sus
pendre les regates
d'outboards

invasió

•Www

tones, per

viatgers

.5

Tamarit,

FLOTATS

La

II•1•••I

Cotté-s 6 cilindres, sense válvules, de 12 i 32 H. P., amb carrosserie-s de
luxe i gran luxe Van den Plas i D'Ieteren
Camions rápicls de 2

111

JOAN

Quarta. Senyoreta Vigo:

MINERVA

onom¦
mamo,
•¦¦¦¦¦•

E

per a les
de
Barcelona
i Girona

provincies

11••••¦•

AUTOMOBILS I

A la inauguració va assistir
hl el director general, senyor
Daniel Suárez Pazo, comissio
nat pel Consell d'Administrado
en aquest acte.
Ele assistents felicitaren efu
sivament el senyor Párhies pels
exits continus que obté i per
la installació model eixecada
sota la seva direcció en el lloc
més centrie de la part aristo
crática de la nostra ctutat. No
cal dir que a les moltes felici
tacions rebudes adjuntem ola
nostra Inés sincera.

Concessionari

A.VIACIO

un

gie.

Tercera.
punta.

o
«rmall
•••••¦¦

`

tenenn

tuses lluites

Telefon 34653

i

1

no

possei'm que poden figurar com
dignes representants nostres en fu-

acumuiadors de més
::
Recanvis d3 totes
menes per a la part eléc
trica deis autos

Alolh, O 1 8

a

cotxes

dia

54

CAMIONS

AUTONINIBUS

destaquen

"

sistema de

La final deis zoo nutres estil
lliure, va servir per demostrar-nos
el nombrós estol de noies que avui

cOlICes51 0n a n

fama

-

tenim

en

lluita

Els

Reparacians garantidas

D'aquest

El festival d'ahir a la piscina del
Club degá va ésser incomplet.
Per causes alienes als desitjos deis
organitzadors va haver d'ésser suspesa la jornada
corresponent al
Torneig d'Hivern, entre els equips
B. i C. deis grups A. i B. i que
si no hi ha contratemps es fará
dijous vinent, a les vuit de la ult.
Així és que el festival va anar a
cárrec de la secció femenina, en

6 cilindres

l'calar" el motor sense haver
tret abans el contacte d'encesa.
Tampoc és possible tina arren
cada brusca.
Encara que él pedal *d'atoe
'erecto s'apreti fins al fons,
aquesta és sempre gradual,
degut a l'equip electríc, del
qual més endavant partem.
Un altre detall de la segu
retat d'aquests vehicies, és el
'de quh el conductor pot tenir
ambdues mans al volant i la
mirada vera el cami sense in

iuna

Cabriolet 6-12,
Limousine 8-37, un Coach
i un Sedan 6-15. També he fi
gura el magnffic 6-15 carros
sat per En Capella amb un
"descapotable" de quatre pla
ces que ha merescut grans elo

compensació.

motor.
Més enrera, cap a sota el
seient davanter hi ha el motor
eléctrit conectat mitjançant un
cable al generador i acoblat per
un arbre curt a l'eix de darrera.
En augmentar la velocitat del
generador es proporciona al
motor més quantitat d'electrl

z

es

del cotxe.
Com que el motor funciona
moltes revolucions,
tingut en cumple fer la corresponerit reducció l'eix de (hurera
per. tal que hi hagi la deguda

peu de

el

re

I

4

C O
i

rii

combinats i no Itt ha cap to
cridaner.
S'hi exhibeixen magnífica Ino
dels que van mereixer l'aterido
detots els inlelligents, entre

CASAJUANA
aszisis

masa va

sie

azzassz
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panorámica
jack Sharkey ha batut
Phil Scott
cornbat

El

(1111

entre

John Coccoskey i
Philip Suffling, coneguts respectivament
per Jack Sharkey i

de

Iluita,

que, tal

com era

pronosticat

Ferrand ha estat batut
per Frisco Grandhi

credit i de sin-wafles.
A la mateixa reunió, ultra altres
combats, Risko va a.conseguir fer
match nu1 amb el gegant argenti Carn
polo. L'enscpegada que per aquest re
presenta tal decisió, ve a embolicar
Inés la situació de Madisson Square
Garden, que batirá perdut així un
borne que sens dubte, contra Sharkey,
hauria procluit més ingressos que no
pas Phil Scott.

La vetllada de diven
dres passat
Oldani va batre
Marco Per k. o. en
tres

'va

represes.
ésser

Aquest

el resultat

combat principal
-ss•
de la vetllada que va
tenir lloc divendres
passat al "Nuevo
Mundo". El combat no va valer res,
perqué Marco és un borne que está tip
d'aliar per terra, i té una collecció de
k. o. en contra que gairebé és un ré
cord. Contra Oldani va fer el
palier
del

que acostuma.

Comenea

boxant arnb

un

pánic esverador, i la primera yegada
-que l'italia el toca. bé
aiseo no suca
ceí fin al tercer round—ja va
perdre
—

requilibri.

I aleshores va ésser quan
Oldani es lliurá a una enérgica ofen
siva, i Marco caigué duna dreta a
les
cosaelles. Ee va aixecar guau el direc
tor de combat havia
comptat el "deu"
fatídic, i no pas perque no pagues
abans, sino que a Marco li sembla
convenient deixar-se comptar l'"out".
El 'alible (tnolt
comprensiu) ni va es
broncar el batut.
El més bo de la vetllada va ésser
el combat Jim
Terry-Jean Joup. El va
guanyar el primer per -punts, encara
que, al nostre

entendre, un match nul
just. El domini va
molt repartit. Tots dos púgils es

hauria
anar

al co.‘nbat amb

una

fe i

impressió

que el negre no sortia
Prou beta
preparat. ?Es que no seria
T,ossible que Jean 7ou s prengués

lanza

ment

una

miqueta

més seriosament ?

contra

un

tal

Rudy Bradley. Aixó
va

passar

a

Providen

ce, i Ferrand acon
triomf per puntuació al final
deis vuit rounds. Coincidí l'arribada
d'aquesta noticia arnh la de la premsa
americana que comentava el combat
amb Freddie 'Lettanzio, combat que
serví per a la presentació de Víctor
Ferrand a Nova York. Els termes
encomiástics que la premsa tota dedi
cava. al pugilista catalá ens ,decidiren
a
fer una selecció d'aquests comenta
ris i reproduir-los, a l'efecte tape el

seguí

un

nostre

tia ami)

púlale pogués veure la simpa
qué era tractat un deis púgils

que sempre ha estirnat més l'aficionat
catalá.

Pero

escriure fa nos
panorámica, rebem una altra no
ticia. Víctor Ferrancl ha estat batut en
tres represes per un tal Frise° Gran
dhi. No s'alarmin, pero, els nostres
lectors, que la desfeta de Ferrand no
ha estat per k. o., com el que hem dit
fins ara podria fer suposar. El triomf
de Grandhi ha estat degut a un cop
baix de Ferrand, el qual segurament
ara,

en

aviar

a

tra

quedará desqualificat, tal com disposen
els reglatnents de la New York State

i un temps fou
considerat com el millor pes majá
deis Estats Units. Amb tot, Ii maná
la sort, i de mica en mica va anar

fins

perdre davant
Till, Charlie Arthurs i Izzy Gro
ve, i aixo li porta el desmereixement
estnentat. Més tard, el mateix Izzy
luir boiles bosses. Va

Grove Ii dona ocasió de rehabilitar-se
en
oferir-li dues Iluites més contra
ell, totes dues guany-ades per Ebbets,
una per punts en deu
represes, i una
altra per k. o. en un round. Després
d'aixó, dos k. o. més damunt Johnny
Burns, en un round, i damunt Nick
Testo

represes, el tornaren a
enlairar. Pel mes d'octubre darrer va
fer match nul amb Billy Kohut, i al
en

non

cap d'un mes i mig René DeVos el va
batre per punts. Aixó Ii valgué que

la classificació deis minora boxa
dors del seu pes li Los assenyalat el
cinque lloc, darrera Mickey Walker,
Ace Hudkins, René DeVos i Dace
Shade. Tot aixO deinastra que Ebbets
en

no
és un indoctunentat qualsevol, i
que si Alía llagues pogut obtenir una
decisió danumt ell, Ii hauria valgut
un

cartell

enorme

Alís

i 5927.

L'any 1928

van

senbloom, ja

disputat

que ha

25

COM

bats, deis quals n'ha perdut únicament
dos. Slaterry, per la seca part, ha fe+

perdut dos,

vuit combats i n'ha

un

altre contra
James J. Bra.ddock, que el posó k. o.
en nou rounds.
Potser és abro el que fa que els
americana donin molta superioritat a
Rosembloom damunt el seu adversari,
ja que mentre aquel] és considerat cotas
el primer pes mig,-fort del talón, Sla
terry ocupa en la Insta d'aquesta cate
gorja el sisé lloc.
contra

Rnsenbloom i

un

QUENSBERRY
(Caricatures de J. Bas Bofill)

als Estats Units.

Ebbets. Atnb tot, totes les res
llegit d'aquest combat
ens disten que els sis rounds foren tots
de domini de l'Alís, al qual hom fét1
objecte d'una gran injusticia en no
concedir-li un triomf que es tenia ben
guanyat.

que va
gon round. A

propbsit d'aquest com
bat, ens ha fet molta grácia la propa
ganda que en feren els organitzadors,
els quals presentaven aquest Lodge
com una mena
d'eminencia pel fet
"d'haver aguantat cinc rounds a Lluís
Angel Firpo". ?Es que aquests empre
saris es pensen que la gent no té me
moria de l'época
llunyana, ai!
que el gegant argentí
voltava pels
—

—

rings?
un

periódic americá, no aconseguirá mai
arribar a primer rengle entre els pu
gilistes del seu pes. En una noticia
que ha donat una egéncia barcelonina

grhan,

De venda:

a

la

cts. guareixen

diu que potser Camera boxará amb
Georges Godfrey. Aquest gegant ne
gre, el principal motiu dels papers poc
lluits de Paulino Uzctulun a América.
és un honia. de molta vaina, que els
amerícans conceptuen com el tercer pes
complet del món (el primer és Shar
key i el segon Schtneling).
Es de suposar que aquest combat no
es portará a
tcrme, perque Leon See,
manager de Camera, és massa llest
per a fer scrtir el seu poulain amb un
home que el posada ben aviat Lora de
combat.
Primo Camera no aconsegueix ja
omplir els locals on boxa, i cada dia
hi ha menys espectadora que s'interes
sen per veure'l. Per altra banda,
els
ernpresaris no es voleo exposar a per
dre diners contractant-lo, prqué ja és
sabutque Cantera ha aeat als Estats
Units amh la intnció de fer-se

que cree fermament que ha es
el cross que s'ha vist més con
corregut. A l'Stadium de 13alaides
menys
del Celta
es reuniren
no
nera

pres

notar els
fa aturar
abans d'una hora (sense cap
perill) la molesta secreció nasal
CENTRE D'ESPECIFICS PELA

YO, FARMACIA PUJOL I CU
LLELL, Pelayo, 56, i els altres Cen
tres d'Específics i principals farola
des

R. Tobella
MESTRE

IMPRESSOR

Partioipacions de noces
Impresos comercials
Especialitat

en

Diplomes, álbums,

18,

Carme,

TELEFON

etc.
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saven,

12.000 persones i en els transcurs
del recorregut n'hi hauria abres
tantes, totes les quals seguiren amb
visible interés el descabdellament de
la carrera.
El nombre de corredora partici
pants fou de 79 i se'n clasificaren
75, que representaven a 11.s. Federa

de

redora

venal,
i bosc, 1.678.
cami

vegades ponderat,
per

oportú;

en

una

paraula,
es

De

totes

maneres
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com

aquests casos per orientar els al
tres, sobretct els joves corredora, i
saber-los collocar ,en els Boca ne
cessaris per a una bona final.
Tot i tenint en compte l'handicap
molt gran que per als catalana cons
tituí l'estat toma del pis, creiem que
alguna de les individualitats no do
n á el
rendirnent qae calia esperar
ne.
Així veiem que el segon honre
de Catalunya fou el petit Ferrer,
de l'Europa, que assolí el dotza llar,
quan tots sabem que el seu fort és
la pista i no el cross. Çastelló es
retirá i, segons tenim entes, l'any
passat a Gijon féu el mateix. Pot
ser
influeix molt en la moral d'a
quest jove i excellent corredor la
responsabilitat del moment que el
posa nerviós i el primer contraternps

1

l'aplana.
1-la cstat

una

gran lástima que la

representació de Cataluny-a

ayolit

MIMEN

que,

els

-

que

seguint, amb

Reliegos

anar

en

reserva-

ven.

per

va

Quan várem assabentar-nos que
Cutier, en qui confiávem per co
manar l'equip, no es
desplaeava, les
ilustres esperances minvaren bastant,
puix que no veietu entre tots els al
tres l'home necessari, indispensable

comptat la puntuació corresponent a
cada regio i hem vist que els catalans
tenien, aleshores, el segon lloc, eo
que ens ha fet concebre esperances,
puix que és ben sabut que, normal
ment, els nostres homes no acostu
mo
men a presentar des del primer
ment la lluita sinó que estudien el
contrincant per presentar-la en el
creiern que els catalans

i cadascú
semblar.

va

xicots de Catalunya es
temien, va Murar-se a una lluita per
veure d'assolir el primer lloc indi
vidual sensc preocupar-se dels al
tres, malgrat de totes les seves pro
meses abans de la carrera, i acabant
pel darrer, tot va anar a la bona de
Déu.

de Ramos.
Al pas deis atletes per l'Stadi hem

moment

Ii

on

tots

primer moment, i prengué el cap
Pena, Oyarbide, Egana i Reliegos.
El públic des del camp de Balaidos
pot seguir admirablement la Iluita.
Aviat es veu aparéixer dalt d'un
petit monticle a Pena, seguit d'O
y-arbide, i a poca metres Reliegos.
Per Balaidos passen a la primera
volta —puix que el recorreaut és
fa passant dues vegades per dintre
de l'Stadi
Pena, Oyarbide, Ega
fia i Reliegos, seguits de molt prop

1¦1•1•11•1

•COM•1

pesa

Altres motius existeixen perb, al
entendre, que determinaren
l'enrunarnent de les nostres illu
sions. Es va correr acuse guía ni
esperit d'equip, aquest esperit tantea

Comenlant

111•11
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que

en

nostre

1.020;

18.MO,
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handicap

un

la dolenta actuació
bornes. Tots ells ha
gueren de córrer amb sabatilles fol
rades i ja és sabut que algun d'ells
no acostumen a usar-les i, per
cones trobá arnb elles deseen-

fou de 3.912 me
distribuí així: Pista, 1.218;

es

1••••••

momo'

cor

de poc pes.

Fou aquest

recorregut
i

1¦1•••

1

que

i influí molt
deis nostres

de Catalunya, Biscaia, Guipús
Castella, Galicia, Andalusia,
Asturies, Cantábria i Múrcia. A
darrera hora deixá de comparlixer
la valenciana, sembla que per manca

o 11111111111111 o

o

i els corredora s'enfon
determina un avan

tou
co

tatge molt considerable per ala

cions

.111••••
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eo que prova

va

coa,

ex••••11

sempre

vament

quatre, prengueren la sor
tida els corredora i immediatament
s'observaren ganes de llanta puix
que el tren fou molt viu des del

en

desinflats,

—

A les

primers símptomes,

apretaven

fer tot el que pogué,
que, no obstant, no fou prosa per a
superar la péssima classificació ob
tinguda socialment per ala nostres
colors i, que nosaltres recordem, fa
molts anys que no havia estat tan
dolenta.
El recorregut es presentava ne
tament
favorable als homes del
Nord, puix que el pis era excesi

tat

carretera, 1.930,

Catxets Eupita
calxet

no

el necessari per aconseguir un nou
la gloria per a Catalunya. Ar

de prendre la
sortida els cor
redors, tramesos per la Societat Co
lornbofila d'Oporto, i al toc deis
clarins, quan l'arribada del guanya
dor, el castella Joan Ramos.
El públic va respondre de tal ma

campinya, 3.466;

rápidament

IMI.••••
91•¦

es

ribaren tots
que cadacun

El

réncia del nostre com
pany Josep Sunyol —va
gin sempre juntes

Un

passar

d'arrodonir l'éxit del fesUval: foren
aviats 2.500 coloms en el moment

tres

Maxie Rosenbloorn
sembla el pugilista
mes
indicat per a
aconseguir el tito]
mundial del pes mig
fort que deixá. va
cant Tommy
Lou
en

jorn

atletes

nostres

no

hagi

lloc més brillant corres
ponent així a l'ambient de gran sim
patia que entre el públic de Vigo
havia despertat el nostre conjunt, el
triomf social del gua!, per altra ban
da, era el que comptava amb més
preferéncies. Una gran decepció fou
també la que s'arena sofrir els pocs
catalana que presenciárem la "de
bacle" de la nostra representació.
Els bascos, gent rima més acos
turnada a correr per terrenys en ese
tat comas el que es trobava
la pista
del Cross Nacional, saberen treure'n

partit

un

i

s'adjudicaren brillantment

el

r...Hnirr Iloc fech.-al.
Els seguiren els guipuscoans, els
guata pero, no feren un paper tan
brillant, socialment parlant.
La gent del Nord ,causa una for
ta
impressió per la seva fortalesa,
peró no pel seu estil, tan bast i
agarrotats els muscles cona sempre.
L'equip de Castella, del qual po
•

unes

quantitats exagerades.
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Mires

Ricard Aliz

a

A
card
fts,"

América

propOsit
A 1 í

s

que Ri

boxará

aquesta setmana

a

Fi

MI¦••

.1•1••

ladelfia contra Vira
,cent Forsione, creiem
interessant remarcar
el tracte que li ha

•¦=11~
10,»
IM••••

la reunió.
Harry F.hbets és un xicot que va
néimr a Rockaway Beach, el primer
tots

els que assistiren

[1

ca
•¦•11•1
11¦1.1

•~Moll
,1•0111¦

o

••••••

IMMEMI
1••¦•••

dispensat la premsa
de NoTa York despres del seu combat
amb Harry Ebbets, cornbat que fou
donat a aquest. davant l'estupefacció
de

Oficínes i rnagsatzem,
H
.M: E R O
56
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o

cosa

se

n'espera.va, opinió

les

en

avantatge

un

que

també compartía el delegat acornpa
nyant de l'equip, fou qui dona la
gran nota: bornes tots de poc pes
i de moviments fácils, varen
causar
molt bona impressió,
particularment
el campió, En Joan Ramos, que
viu
a Guadalajara i
treballa a "La His
pano", d'on s'entrena i es desplaea
a
Madrid quan hi ha carreres, de
fensant els colors del "Racing", féu
una bona
carrera i seguí l'escamot
davanter sense
despendre energies
i en moment oportú sobre el 2-3 de

seves

22

recorregut

segons, mentre el

seguidor, el base
33 minuta, 38 se
dir, i rninut, 16 segons

immediat

seu

Oyarbide, tarda
gons; és

a

més.
El

nou

guanyador del Cross

cional, ami)

i els

tot

sola pesa 49

tan

seus

quilos,

21

co

que de

el que

carnpió.
Una bona actuació d'Andalusta,

seguint a Catalunya en la classifi
cació social, i especialment de Pa
chón qui obtingué un bou selé lloc.
Astúries i Galicia feren el que po
que no és poc, si es té
compte que són regions noves en
Ia practica deis esports atlétics. El
cert és que varen fer feina i és aissí
cona
a
no
tardar gaire comptaran
anal) un bell estol de gent destacada.
Els premia, una vegada acabat el
cross, foren repartits per les autori
tata de la capital gallega als salona
de l'Ajuntament i en el dit acte pro
nuncia unes paraules el doctor Tra
ba], de la Reial Confederació d'At.
letisme.
En el banquet donat a la nit det
mateix día a l'Hotel Madera a ho
nor
de les diverses representacions
regionals, premsa, autoritats, etc., el
delegat de Guipúscoa Muta una car
ta
al doctor Trabal mitjanlant la
qual es donen de baixa les federa
cions de Biscaia, Guipúscoa, Aa
túries, Cantábria i Castellana, i apa
reix el lloc corresponent a Galicia
sense
firmar, puix que aquesta es
nega a secundar a aguaites. Com es
ven, una altra vegada tenim con
flicte en porta.
Si amb la rnateixa faeilitat que els
organismes atlética de la península
es barallen
s'ajuntessin per fer una
obra práctica, no cal dir que ens
trobarlem en una nova Finlándia,
pero es veu que els resulta més
divertit ço altre que no colocar-nos
gueren,

en

una

parodia d'aquella.
J. FET BOIXAREU

Vigo, febrer

de

1930.

Una nota aclara
tóría
La "Sociedad Lechera Mon

tanesa, Anónima Espanola", té
l'honor de comunicar a la seva
nombrosa clientela que la seva
marca, genuinament nacional,
representant un Non sortint
d'un pot, no ha estat enlatada,
sitió respectada i reconeguda
en
una
recent se,nténcia del
Tribunal Suppern recaiguda en
un
recurs interposat per una
societat suíssa, desconeguda a
Espanya, que ha obrat en in
terés d'una altra societat suisse
que té, aquí una filial, i que és
competidora nostra.
La "Sociedad Lechera Mon
tanesa,
Anónima
Espanola",
continuara expenent l'excelleut
Ilet condensada quo elabora a
la seva Fábrica de Torrelavega
(Santander), empareda per la
figura del Non i amb la garan
tia que ofereixen_les respecta
bles personalitats que integren
el Consell d'Administració de la
nostra Societat, i que són.;
President. Excm. Sr. Don Pau
de Gárnica.
Conseller Delegat del Bode
Espanyol de Crédit.
Conseller Delegat. Don Josep
Sunol Casanovas.
Conseller Delegat de la
d 'Indústries
Cornpanyia
Agrícoles, S. A. Barce
lona.
Consellers: Excm. Sr. Marqués
de Cortina.
President del Banc Espa
nyol de Crédit i Conseller
de la Societat General Su
O

crera

Don

d'Espanya.

Jaume Cerner.
President de la Cornpanyia
d'Indústries Agrícoles, S. A.

Barcelona.
Don Josep Garí.

,

De la Banca Arnús-Garf,
'de Barcelona.
Don Estanislatt d'Abarca.
Del Bario de Santander.
Don Isidor del Campo.
Del Banc Mercantil de San
tander.
Don Antoni Bordas.
Gerent do la Companyia
film-lústrica Agrícoles, S. A.

Barcelona.

Llegiu LA RAMBLA

11P

Legítim "JEANROGER"
Producció Nacional

C+ IRAA.1\12-

1V1 I

MI

3
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125 fuIles

Na
anys,

diem de les gramas
possibilitats per l'estat del recorre
gut, de la gent de poc pes.
Creiem fermament que el non
campio difícilment tornará a tenir
fet
una altra ocasió cotas la que l'ha
mostra

—¦•

•75 tulles

es

so rnetres
fina prop de

•

aper de fumar

pos

Torta

una

arribar. Féu el

en

32 minuts,

en

lunya no obtindria, ni de molt, el
primer loc. La segona volta sem
blava un moment oportú per anar
aveneant Boca pero, várern veure
els

tirada
200

binocles la imita, ben aviat ens
varem poder convencer que Cata

cona

segur de

que aná augmentant

una

pintoresc rodejat de bosc.
A tot aixe, cal ajuntar-hi altres de
talla espectaculars que acabaren

aquestes dues paran
les —tema de la confe

Constipats de Nas

categoria superior. Les eliminatóries
que s'han fet per a buscar els dos ad
versaris per a la final han estat rnolt
laborioses, tant gairebé com les deis
pesos forts, si bé els mig-forts han
tingut l'avantatge de comptar en els
seus
rengles amb homes de més valua
que els pssats.
Darrerarnent
fet a Psuf falo un
combat entre Jimmy Slaterry i Lou
Scozza, cornbat que equivocadament
molts donaren com a sial per al títoI
deis mig-forts. Aquest combat va gua
nyar-lo, cm era de suposar, jim Sla
terry, considerat per molts com a borne
més indicat que no pas Rosénbloom
per a agnest tito!.

Uns comentaris al Cross
Nacional de Vigo
La Federació Gallega d'Atletisme
s'ha apuntat un gran éxit amb l'or
ganització del XV Cross Nacional.
Tots els detalla molt ben previs
tos, el recorregut admirablement
marcat i emplaeat en un lloc rnolt

carrera,

sibilitats, prengue
Y

de cabals.

que

la

ATLETISME

Esport i Ciutadania. Cal

El títol mundial del pes

coneixement nostre és
un
altre triornf per
k. o. L'adversari d'a
questa vegada era un
tal Farmer
Lodge,
quedar fora de combat al se

vol cobrar

1926

boxar entre ells, i l'any 1929
feren dos ccmbats, un el 14 d'octubre a
Filadelfia, que va guanyar-lo Rosen
bloom, i sin altre el 25 de novembre a
Buffalo, que el va guanyar Slaterry.
C,om sigui que els veritables progres
sos de Rosenbloom daten de dos anys
a aquesta
part, s'lla de convenir que
les brees son n'oh igualades. L'any
1929 ha estat de molt treball per Ro
no

a

de Primo Car
que ha arribat a

en

els anys 1925,

senyes que hem

perfor

Primo Camera, segons llegim

Cona sigui que amb anterioritat Ro
senbloom havia batut Yate Okun (9 de
descalabre; victoria per punts en dotze
represes), ha estat decidit que s'aca
rin els dos vencedors Slaterry i Ro
senbloom, en un match per al títol que
se celebrará próximament.
El resultat, tot i creure que será fa
vorable a Maxie Rosenbloom, es pre
senta una mica
difícil de preveure.
Slaterry porta damunt Rosenbloom
tres victories per punts, aconseguides

L'opinió general deis entesos és que
De Forrest es va precipitar en acarar

mance
nera

tant

terme

mig-fort

La darrera

i per

segon

Osk

Primo Camera cada dia
interessa menys

flan,

a

al punt que li era difícil trobar 'adver
sari de categoria que li poguessin pro

Athletic Comrnission.

un

entusiasme illintitats. Es castigaren
durament tots palesaren les facultats
assitnilatives que ja els coneixem. La
decisió favorable a Jim Terry sens
slubte la va motivar el fet que aquest
exerci dosnini en els darrers rounds i
Ican Joup en els primen. Ens va fer

d'Espa

nya deis pesos mos
ca, va boxar darrera

estat més

Iliuraren

la

Víctor Ferrand,

campió (I)

d'es

ales ha fet, n el_darrer any 1929,
quatre combats, dos a Londres i dos a
Nova York. Els ha guanyat tots qua
desquali
tre, dos per punts i dos per
l'adversari.
Aquests
dos dar
ficació de
Sandwina
contra
Ted
han
estat
rers
(Londres, 31 de gener) i contra Otto
Von Porat (Nova York, 9 de desem
ore). Remarquem aixo per tal que els
nostres lectors no s'estranyin de llegir
que Phil Scott va reclamar a Shar
key un cop baix. L'angles té per nor
victóries per cops prohl
ma solicitar
bits, en la majoria deis combats que
fa. Ens dol de debo no tenir en detall
les trenta-dues victories que consten
en
el record de l'anglas com a no
aconseguides per Lora de combat. ?Qui
sap guantes n'hi ha que les ha decidí
des un cop baix?
Esportivament la vetllada va ésser
I económicament també.
un fracás.
Tot d'acord amb les nostres impres
sions que escrivírem en aquestes ma
teixes columnes abans del match. L'or
ganització de Madisson Square Garden
batirá perdut molts diners amb aquesta
vetllada. Aixo els ensenyará als orga
nitzadors americans de no entestar
"vedette"
se a presentar com a gran
de
horitzontal",
rnancat
"campió
un

1906,

de desembre de

quedant relegat

la major

perar i havien
part dels comentaristes de tot el món,
rounds, encara no. L'an
va durar tres
glés va ésser declarat batut per k. o.
tecnic, després d'hacer demostrat pal
pablement, i d'una manera que no dei
la seca inferioritat.
xava lloc a dubtes,
Aquest resultat no ha sorprés a nin
gú, i estem certs que el mateix Scott
ja se'l veía a venir. L'ex-bomber an

setmanal

Així hi sortirlem guanyant tots. Pot
ser a l'últim un dia ens
seria perales
de veure boxar el negre donant tot el
rendiment de qué és capal.

Phil Scott, sla cele
brat ja. Miami ha
estat teatre d'aquesta

paródia

e

LA

20

j

céntimas

II?

10

la

3 de marl de 1930

rambla
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11[OLLYWOOD OBSCUR

ASSOCIATS

ARTISTES

PRE-

DESPERTAR"
"EL
Protagonistas: Vilma Banky, Walter Byron
i Louis Wolheim.
Argument: La idílica Alsacia as
el mara encisador d'un argument
SENTEN

El drama que la pantalla

projectara mai

no

per P. Ven t pra i
Mi

ta TI Itra

aeceptar la idea d'Una ex
ursioneta ere autorn6bil, el que pro
pass el 'camping" en el Yosemite
Yalley, lloc poe distant de Holly
wood on podrfem arribar dissabte
cap al tard i acampar-hi fina dilluni
matf. jo fin: dimartd no tenia
jala * Yeattlk i Zeteni) ft9 $U tenia

anlloce

yo:emite Valle, buti Upe deli
Os, a un día escii en automhbil de
Vollywood. La grandloaitat del loe
respléndida catarata fui d'aquell

kece5

un dala innoraptablei paradisol
californiant.
;Aquella nite Uf el awhaer prePl
taren es estría que aecesoitivem per
1t pasar chmodament aquells dies
•

eit inig

del cap. Ele vestits de bany,
?el provisions, lea tendes 4cam
;maya 1 tel flassadee. Per més que
ejtávem al deaembre, les nits a la
muntanya tren forca fredes.
lea 111 del atad marxárem,
jo vais deixar ancarregat a Pat que
at per una d'aquella& casualitats Jes.
ele James venia durant la nostra
abséncia, que torné, dilluni en aca
liar de sopare
Fred és un gran amie de la jale.
tat acompanyada; Jo estimo- ramis
tat rente raldarull de la societat.
Heus
que ai Charlei, el rneu
xofer, va acompanyar-nos. Yárem
passar un final de aetmana
delicióte
fent el talvatge.
En veritat, ens dalia no poc
ver de deixar aquel reconet
de rnón
on l'araistat no podia
ésser enter.
batida per cap baix pensament ni per

enveja. Tornirem a Hollywood
que Fred aemblava un altre: xiroi i
trempat, anavs dlent acudits tot el
caml i fela bailar un xarleston al meu
cotxe. Vana tenir una esbotzada de
cap

neumática,

1 arribárem

a les dotze
Com mantee:
vegades havia fet a m b Jesse i
SmIthsson, vaig oferir hospitalitat a
Fred. Aleshores Pat, amb discreció,
va portar-me a. part i va dir-me:
—A
la áala roja t'ha installat Mister Jes
se James. Ha arribat a id
'set del
matí d'avui. Corn que sé que el -lic
uar no hi tindría cap ínconvenient,
ell ha dit per quedar-ni,
he ar
ranjat rhabítació de dalt.

tocades

a

casa

nieva.

La primera impressió que la r.ova
de l'arribada de Jesse va fer-me fou
n'alegría. Aleshorel vaig dir: —Aci
mateix, doncii, a la planta baixa, dor..
mírá Fred. Arregla rhabitació malva
'nema. parlarem.
_PU es retira, i Fred va 1ir-me:
—Si la

meya

preséncia

us

>1 digueu-m'ho.

I

dcsor

déTnilr.
Si voleu quelcom, deznaneu-ho a
Pat. Jo estic rebentat i demá he de

Jesle. Son rhoe més

a

de tot Califórnia.
—I vós el meu millor amic. No
ho oblideu.

treballar. Bona. nit.
j.'endemá al matí, a les set, quan
vaig obrir ela ulls, el rostre sim
pátiquíssim i somrient de Jesse Ja.
mea estava davant Pie u. Banyat i
vestit, Jesse no va, voler que Pat
eu cridés, i ha va fer
el!.
El noi venia optimista 1 content,
perd semblana envellit, el front sol
cat d'arruguel prematurcs que li do.
caven un espute de
reflexió que
contragtava amb la leva fraanca ria
la. De cop i volta vaig tenir por.
?Quina nova itventura hem portarla

viur
turer?

qel

a

—pa,

luomegihle

complaent

—Bé, escolteu-me,

ara

que

som

sois. Trobareu alguna ocasió per pre
sentar-me a Herdering... m'he que
dat amb les ganes de conéixer-lo.
L'havia oblidat i solament la vostra

Bill, ja teniu el bany

la

seva

feina.
Fins al vespre no ens retrobárem
al volt de la nieva taula. Aleshores
Jesse. miraut severament a Fred,
va
dir-li:

(Continuará.)

record. Es

un

idilli

vulgar, no cau en la vulgaritat
gracias a l'art del director i a l'exguisa treball deis protagonistes.
Walter Byron, un galan que está
fiarla bé, té un moment ridícul, i
aixé no es perdona fácilment en un
ment

•

punt i tots el g catres de belleza
preparats. Ja hi tornera a ésser —va
dir donant-me un cop a l'espatlla—.
Perd ara vinc a treballar; no més, ja

al

Tot

seu

costat.

vettint-rne ani
vem parlant ell de la meya catnbra
1 jo des del tocador.
—I dones, ?ja esteu tip del "ran
xo", heu acceptat el gontracte amb
Paramount i eupervisareu la pel
lícula biográfica del vostre pare...?
—Sí. Aquests últims mesos he es
tat estudiant aizeb, i crec que ara
estic
millor preparat que mai per a aques
ta feina. ?Sabeu qui terá el prota

joventut envejable.

S A

revis-

Vilma Banky, la bellíssima

preséncia lila

tornat

al

en

les

pantallas.

una

amb

res.

No es
trobar-se
Era una
dir-li el

brea
de
0-0

és prematur d'assegurar
Ja en parlarem.
pot dir l'alegria de Fred en
amb Jesse a tan bona hora.
grata sorpresa. Jesse va
mate:se que

a

mi,

de la M. G. M.

i

a

les

EEEE

====
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EXCLUSIVES TORRES PRESENTA "LOCA PASION"
Protagonistas: Lily Damita, Waro,ick Ward, Fred Slom i Arnold
Korff.
Argument:
Infinitament poca

actor romántic. Pel

fi i efecte que

pro-

fr bcatarm

En

"-Romeo i
la Shearer 1 John Gil-

preparar la •tailllor

111
1121
SEIE
====

'aula

Interpretaci6: Mediocre.
Direcció: Rcbert VViene.
Comentari: Lily Damita és una
nora per demés gentil, peró que dartista no en té res. En aquesta pro_
ducció la gentileza de Lily se'ns
mostra coberta
en direm coberta—
amb riques galas. \Varwick Ward
és el més discret d'aquesta producció, i encara no trota ajut, puix
que els altres intérprets ho fan tan
malament com saben, i sense la Inés
petita noció d'art. L'argument és
d'una valor tan minsa, que de vegades. dubtem que en tingui. Si no
heu vist mai una pellícula que no
valgui res us recomanem aquesta.
CINEMATO_

GRAFIQUES PRESENTA
"EL CABALLERO"

Protagonistas: Richard Talmadge,
IEEI
EEEE

1=m;

Dipositaris exclusius:

Ilig
EEIE

3, 11

BARCELONA

EEE2

poques

paraules?

dadar;:
pta

demés,

la

genti-

mas

gonistes: Evelyn Breut,
William Powell, Georges Bauroft

Argument: Dramát ic.

"desonorit-

puguin
portat,
essent per.

ar-

No ha

parauletes noves als idio
l'art cinematográfic.,.
*

*

*

L'explicador de les escenas d'Ho
llywood Revue, no té, ni niolt
menys, la gracia que tenen els in
térprets americans ni tan sois "el
compare", d'aixó resulta que aque
lles explicacions resten bellesa a
cosa divinament bella. Fet i fet
el públic entén perfectament els
artistes de cinema encara que par
una

lin

anglés.
*

*

*

Catalina Bárcena está contracta.
da per a realitzar a Hollyvwood

produccions parlades en espa
nyol. Nosaltres, síncers admiradors
de l'art i la grácia de Catalina,
creiem, perb, que resultará un ira
unes

cas. Un artista de cinema pot arri
bar a ésser un bon artista de tea
tre... peró un artista de teatre, amb

l'experiéncia

teatral de

Catalina,

no

será segurament mai un bon artista
de. cinema, per més que enraoni..,
*

*

*

Crea que quan el cinema parlant
dornicili... o sigui, la televisió si
gui una rcalitat meravellosa per a
a

tots els

mortals,

públic

el

no

podrá

protestar les produccions dolentes...
Aixti traurá amenitat a algunes pro
jeccions cinernatográfiques les quals
si no fos pels comentaris del públie
no es podrien resistir.

Interpretació:

Excellent Bau

croft; passadors, Lis altres.
Comentad: Si ele amerlcans
traen pel formidable actor
Baucroft altres interpretcai
I3aucroft altres interpretacions.
els papers que fins ara ha re
Pr.esentat cansaran el públic.
"La Redada" és un 'dramón"
policía° que ens sorprén 1 en
sems ens mostra un Xicago ha
bitat solament per "policemen"
i assassins.
Els americans, ele la Inateixa
manera que han fet "espanyola
-no

des,
Re,

sestan

ara

L'excés

editen "yankeadae-.
d'ametralladores des

prestigia aquesta producció
als protagonistes. Evelyn, perb,
continua essent una 'dona en
cisadora.
ARICIA BRUN

-

IMPORTACIONS

====
====

en

a

poques

la intervenció personal i

Paramount presenta "La

lesa baronívola d'aquest actor 'l'ha

AVILÉS

Barbara Bedíord i Stuart Holmes.
Argument: Una fantazia cavallerasca amb poca
solta.
Interpretació: Si interpretar una
pellícula vol dir fer tota mena d'acrobácies, aquesta está ben interpretada.
Comentan: No enl ha agradat la
producció. Al !m'Italia tarnpoc ji agra
den les exageracions. Richarcl Talrnadge salta com un esperitat, peró
aixó no és art cinematográfic ni moit
rnenys. Barbara Bedford no té lloc
a
fer cap gran interpretació. Els altres, senzillarnent ridículs, com tota
la pellícula si ho escatim ben escatit.
-

i AZNAR I.

Sodetat Anónima
1:apítal 5.000.000 de pessetes

—

EE

Producto nacional

sa

IMM•Mly.

solta.
EEEI

pefttu

*

sonores

de

escena

*

Várem llegir l'altre dia en una
revista estrangera que algunes pro-

zant'',

fusió artística mai vista.
d
etació: Es una veritable
obra
Comentan; Poques vegades popensar que el cinema pogués
presentar-nos un espectacle inés bell
i més suggeridor. Tot en aquesta
revista és fastuós i está fet per con.
qucrir el públic, i tant des del punt
de vista cinematográfic com espectacular i senior es tracta duna cosa
preciosa, que mai no podíem somniar

ocorregués

*

duccions

poni perfecta. Aquells negátius i positius Eón d'un efectisme
meravellós i demostren com solament amb un gust delicadissim i amb
el material de sempre els temperaments artístics poden renovar-se i
donar-nos bailases consecutivas i ad.
mirables. I prou. Per ésser un comentari breu resulta excessivament
llarg. Peró ?com elogiar tanta bella_

pensa

meu

ment.

—Ara

star

Fins avui, s'l.avia comentat l'ex
cés de títals en una producció
també el seu escás valor literari.
Un deis nostres millors titulistes ha
fet aquests dies del que pot ésser
l'esdevenidor d'un titulista. En lloc
de presentar una pellíct.la amb tí
tols, la Universal, presenta un títols
amb pellícula. Res més que aixe, és
-Su día feliz", de Reginald Denny.

pre-

corrent

Dalmati

Princesa, 1

una

magnífica de
sentació, esplendorosa i duna

en aquesta producció; en
realitat tot queda ciar corn l'aigua.
Ens han meravellat les caneons
la fotografia, d'una bellesa tan poc

SEE

Daba

té. Es

en

explicativa

====

de

Argument: No

ta bella de color,

encartada

EEEE

aigua

i artistas famosos.

junt una cosa de bellesa única i
insospitada.
Malgrat i que no estaven mancaries de gracia, hem trobat des-

S

E

Protagonistas: Tots els grans arla Metro Goldwyn, les
"girls" i, a Inés, alguns altres actors

e

Par

tistea de

bert. 3,Iarion Davies en un ballet
pie de gracia, Dan Crawford, Anneta Page, William Haines, Loo Chaney, que no apareix, perb el notn
del qual está sáviament evocat i cap..
tiva el públic. Les parches Arthur
Dane i Laurel Hardy, i una infinitat
d'artistes més, que fan d'aquest con-

voi

—Doncs si Paramount vol que jo
iupervisi la pellícula haurá d'acceptar
a Fred.
—Ja sabia que aix6 farleu vós,

GOLDWYN PRESEN.

TA "HOLLYWOOD REVUE"

dirigint
Julieta"

gonista?

una

METRO

que

banyant-me i

—Del eert no ho sé. Diuen que
Reed Howes, per!, no el crec el tipus
apropiat. Per a mi Fred Thompson
és el Inés indicat, per6 no sé qué
redimoni, pasta que Paramount el
refuta.
—5763 sou moit amic de Fred.
M'ha dit Pat que estáveu amb ell
a la Val!
osemita. ?No suposa ehl
perqué li refuten el paper havent.lo
seleccionat abans?
ho uposa no ho diu.
—Bé, doncs; aquest vespre avisen
a Fred que vingui i parlarem.
—Fred
desdejunará amb nos.
altres. Ha dormit ací, peró ignora
que vói també hi sou.
—Amb el temps que no he vist a
Fred no ha paz ganviat d'aspecte?
no l'ha envellit?
—Ca... porta els jeta anyi amb

grafia i paisatges, duna belleza
d'égloga. Una pellícula que tots
poden veure. i tots admiraran.

aquesta producció se'ns revela Conrad Nagel amb una veu meravellosatnent dolea, coneixem on está basada la gran popularitat de l'incommensurable Ukele Ike, l'interessant
art de les Borx Sisters, els ballets
de la Metro, la notable agilitat Com
a dansarí i acróbata de Buster Keaton, la de la gentil Bessie Love, trobetn a Marie Dresler, a Charles King
i a Poli Moran, Lionel Barrymore

estie tip d'aventures. M'han portat
una mala
astruga formidable.
Berz despert, aleshores, valg tes
timoniar 8, Jesse la meya alegria i
la patisfacció de trobar-me tan ?'ho
ra

rústica per ésser la carnperola sen.
zilla i renunciar a ésser la dona tefinada que en realitat és. La foto.

com

a

MiligENOWN

a

a

molts;
un
amor i una
abnegació com d'altres. Paró, amb tot i ésser un arguxar

aven

EIEE

per

Vírgili

marxávem cadascú

nou

dolçament sentimental.
Interpretació: Perfecta.
Direcció: Víctor Flemming.
Comentar:: Aquesta producció, en
la qual la belletta de Vilina triomfa
una vegada més, interessa sense del.

captat les simpaties del públic. Wolheitn, encertadíssitn, i Vihna, deliciosa, encara que a la primera part
d'aquesta producció trabarla en el
esfore per semblar
seu traban
un

Vía

EEIE

Laíetana,

28.
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la

L'intervencionisme de la Lliga.

Els regionalistes

rambla

PR,ESENTACIO (Per Castanys)

perden

no

Dos fets remarcables

¦\I 5

mal les esperances...
rls temes

litat

plantejats

política ens

incomprensió

per l'actua-

deniostren tant com
que existeix entre

monarquics espanyols res
el nucli de
Catalunya, 1 encela

les coses de
gament de la Lliga

pecte

fa de la

no

Regionalista (que
qüestió del régint

un

peró les debilitats de la qual
Monarquia són prou visibles),

per la

respecte els
les seves illusions
a
Ca.talunya
creu
aes
vantatg que per
mitjançant
la
seva
in
aeonseguir
en

tervenció
espanyola d'avui
activa

política

la vida

en

dia.
No pot dir-se certament que
aquest nou afany que ha sentit el
se
líder regionalista, i que els seus
guidors no han pas intentat de dis
simular, sigui una cosa nova. Més
avíat arrela el convenciment taca
d'Espanya ha de
que la salvació
Catalunya,
concepte una
per
venir
del
propi
valer, pero
mica petulant
l'inconvenient
que
té
que, a Inés,
mentrestant queda sense solució el

problema catala
,de

en

satisfaccions

les

rebre

no

qué

a

tots

cap
ens

tenir dret.

.ereiem

Es una demostració de la con_
!janga que els homes de la Lliga
tenen posada en llur intervenoió
generals de l'Estas
en els afers
espanyol, no tan sols les innombra

temptatives

bles

que

figuren

el

en

historial, sinó el cas recentíseirn
publicat a l'órgan regio
l'article
de
seu

nalista amb el títol de "El comte de
la Mortera i la Mancomunitat de

Catalunya".
El paragraf que denunciávem l'aL
tre dilluns, i que en ésser reproduit
pels diaris ha servit per a polémi
ques, impressiona a tots els catalans,
i en dir a tots posem en primer ter
me els de la Lliga Regionalista, per
que al cap i a la 19, amb totes les
defectes, la
seves virtuts i els seus
Mancomunitat havia estat el primer
triomf aconseguit per la Lliga, grá
eles a la clarividencia i noluntat d'En
Prat de la Riba; obra que, cena
ment, no va pas ésser continuada
amb el mateix enlairat esperit ni
amb l'encert que aquell va presidir
la, per ,no haver sabut els seus suc
cessors
sostraure's a la petita polí
tica, privativa d'alguns homes de
l'escola de la Lliga.
El diari regionalista, potser una
mica tard, ha vingut a doldre's deis
prejudicis del comte de la Mortera
i de la

seva

incomprensió

de les

de Catalunya.

Aixó no obs
tant, als regionalistes "NO ELS
HA DE FER PERDRE L'ESPE
RANÇA DE FUTURES COINCI
DENCIES FECUNDES", acaba
glossant l'article jeremíac.
I és precisament aquesta esperan_
ga a nosaltres, que de la política
encari no n'hent fet cap práctica, Pe
nó potser tenim un sentit mes viu
de la realitat, el que ens meravella
en boca de gens que hauria de tenir
motius mes que Suficients per a
'sentir:se descoratjada davant la in
comprensió secular dels nostres pro
hlernes per, part d'aquells elements.
Aguesta dosi excessiva de bona fe
deis regionalistes ens ha portat als
eatalans a situacions lamentables i
poc airoses. Som molts els qui
estem
esperant amb curiositat els articles
d'En Puig i Cadafalch que aclarei
xin la intervenció d'alguns homes de
la Lliga en el moviment preparatori
del Cop d'Estat, i que posa el nostre
poble en evidencia davant l'opinió
liberal de la resta de la Península.
El mateix comte de la Mortera
és qui en el seu ja esmentat "Bos
quejo históirco de la Dictadura"
titIlat per "La Veu". com una obra
completíssima —també es fa ressó
de les simpaties regionalistes en
coses

—

vers

la

Dictadura

Primo

de

de

Rivera.
Ho diu

en

termes prou clars i prou

categórics perque als seus futurs
amics polítics no els sigui cosa difí
cil de poder desmentir-ho:

tes

Cortes,

en

Polavieja,

para

ver

lo

no

eran

mote_

habían dejado arrancar en
los últimos
tiempos concesiones Polí
ticas engrosadoras de
las filas cata

laniseas,
se
ba

§
,

-..

a

amedrantar_

ante el
clamoreo del que
a sí
propio

cional;

E

comenzaban

llama
espanolismo incondi
y como, por
otra parte, ese
se

programas

1

t-,.....

El

%

15.

PIao« de

lloc

nómico,
la

para

sentisio auto
perder cen&cto con

no

rápidamente evolucio
dirección y propendían,
aliarse con los partidos o

en esa

otras,

a

política nacional,

grupos de la

cuyo

ideario les permitiera resolver desde
el Gobierno el pleito secular de Ca
taluna contra el asimilismo centra
lista. Estos titubeos les enajenaban

7

—Senyors,

els presento un monárquic. Si tots els que queden són
aquest i tenen tanta facilitat a recitar versos, tindrem uns Jocs

com

Florals moguts.

allí adhesiones

logran

con

de las que no se
el solo favor oficial y

acrecentaban aquí la recelosa des_
confianza que de antiguo inspiraron
sus zigzagueantes actuaciones
polí
ticas...."
Tal com pot veure's, el senyor Ga
briel Maura té formas un lamentable
concepte de la política de la Lliga,
a
part de l'oposició neta, rotunda,
que deixa entreveure a les
polítiques que engrossien els
rengles catalanistes". I aquesta fran
quesa en boca d'un home que no
dissimula els seus sentiments mo

"coticessions

nárquics i al qual horn reserva un
paper preponderant en l'esdevenidor
de la política espaiyola, tenen una
importancia cabdal. Importancia que
fa més alarmant aquest

encara

con

és positiu intenta d'esta
blir-hi el guia de la Lliga, sense (me
els seus seguidors hi hagin expres
sat llur disconformitat.
tacte que

Lliga Regionalista, mestressa
en
organitzacions electorals, sem
bla haver perdut, no obstant, el con
tacte amb el poble catalás que aspi
ra a qué, d'una vegada per
sempre,
s'abordi el problema amb tnta fran
quesa. Els catalans, siguin de la
dreta o siguin de l'esquerra, coinci
La

dirn tots

en

la necessitat d'obtenir

mínimurn

de reivindicacions.
L'ambient ens asfixia; cal, dones.
que aquest programa rnínim sigui
plantejat categóricament. Sis anys
de Dictadura ens han demostrat que
sense estridencies
de llenguatge i
sense
carnestoltades, fins davant
d'aquells que s'entestaven a donar
per morta la catalanitat del nostre
poble. els nostres sentiments íntims
es mantenien a.mb
la mateixa ferrne
un

de sempre.

sa

Aquesta obra que avui s'emprIn
la Lliga de perfecte partit minis
terial
com

per

ens

temem que será

estéril
anterior&

tan

les de les ocasions
al fi que diu perseguir. i

eanvi

en

constituirá un reforg per a !a Insti
tució que tota una historia de polí
tica normal i sis anys de Dictadura
ens han demostrat com era de sorda
als batees de l'anima catalana.
VICENTS BERNADES

(Retirat de redició anterior
excés d'original.)

per

P. S.—Ja compost el present arti
ele "La Veu" ha començat a publicar
els articles dei senyor Puig i 'ada
falch sobre "La Mancomunitat i el
Dictador". Es una confirmado com
pleta deis entusiasmes i de les simpa
tics posades per aquel' sector de re
gionalistes en el cop d'Estat, i demos
tra fins a quin grau arriba la candi
desa d'aquell borne del regionalisme,
avui cornpletament desprestigias entre
els catalanistes (cle tots els sectors),

peró

que

hom

no

després de la seva confessió
senyalar-li més que un
carni: Que es retiri de la vida públi
ca;

en

pot

altres orclres por

encara

fer

bé a la seva patria. Políticament
está desnonat per sempre.
un

millar-set.

Per

utilitzi la

l'ostra

Syrene

tura

en

cin

caut

scú Plar Para", im
pregnada de subs
tancies radioactives,
que fan fondre ra
"

es>

pidament

les gras

ses

subcutánies

•

se

cap

mena

de

sets

mediearnent

regim. Procediment

ni
ex

tern, no ocasiona cap molestia, ja
que acciona durant el dormir.
Demaneu fascicle gráfic incloent
hi un segell de Correus 0'35 a INS
TITUT ORTOPEDIC SABATE I
ALEMANY, Canuda, 7, Barcelona.
,

Restaurant

—SalódeTe

Luxós rnenjador
bons

gourmets

Teléfon núm. 14241

de
un

gest que desarmara els seus adversa
ris Inés irreductibles. Ha agafat sota
el bral el bastó amb borles i lisa anat
a oferir a la Verge deis Desemparats.
No tots els seus codlegues dictatorials
han sabut adoptar una actitud tan•
humil de resignació cristiana.
Amb el seti acte, el senyor marqués
s'acredita de polític clarivident. Subs
treu la prapia gestió municipal del
control immediat deis valencians, que
potser serien excessivament exigents,
i $e sotmet devotament al fall suprem,
inaPellable, deis tribunals ultra-terre
nals.
•

que

masa

naba

prefern pels

Catalunya,

;

de

avances

Ilaison Dore'e
Gran terrassa

•

Los caudillos regionalistas, comba
tidos así desde los flancos, se incli
naban unas veces a incluir en sus

reali

se

•

nostres

ques de Sotelo ha deixat !'Alcaldía
Valencia, que exerc:í altívol, amb

••

do y propugnaban el autonomismo
cuando no el radical separatismo.

s

ción,

germans del Tarja no
es reconcilien
amb !'alcalde que els
depara la Dictadura, sera que 5671, ab
surdament exigents. El senyor mar-.

catalanes

lá

El míte de
Quan

Premsa independent

celebrar-se el vermut d'ho
Antoni Sbert en la seva

va

menatge a
darrera vinguda a Barcelona, un deis
ogadors que varen parlar en aquel'
acte—no catalá precisament va afir
mar que rúnica Premsa de Barcelona
que s'havia fet creditora d'elogis per
la posició mantinguda en el temps de

Dictadura,

la

dactada

la

era

apareix re
'lengua. Uns

que

la nostra

en

aplaudiments entusiastes varen rubri
car
les paraules de l'orador i varen

particular,

demostrar que eren rnolts, entre els
que allí es trobaven reunits, que opi
exactament

'laven

en

aquesta

qüestió.

L'endema passat, des d'un diari local
llengua castellana, l'allusió va és
ser
contestada. L'articulista va mani
festar que

no

era

cert

que la Preine

castellana hagués estatal costas de
la Dictadura, sinó que l'havia logiada
en alló que considerava que el govern
d'execpció era mereixedor d'elogi i
l'hauria sancionada, en allS que mereja
desencertat, a no haver-ho ímpedit la
censura.
Acabava la defensa propia
l'articulista a qué ens referim, recor
rent a un mite que ha fet molt de mal
a casa nostra: el mite de la indepen
dencia d'im sector de la Preinsa ciu
sa

tadana.

Ja aleshores vaig sentir ganes de
respondre a les explicacions de res
rnentat articulista, aprofitant de passada
sada l'ocasió de parlar d'un tema que
interessantíssim. Pero, vaig pen
cree
sar
que no havien de passar gaires
dies

que del

sense

seu

mateix diari

cm

donessin motiu per a posar-los de
manifest el veritable sentit de llur independencia (?). I el ca.s s'ha presentan El dia de la constitució deis nous
Ajuntaments, tots els diaris de Bar-celona, menys els dos, que pertanyen a
l'interessat, cosa rnolt natural per ala
tra banda. varen- consignar &una ma
•

nera

que
via

totes les vegades
aquella sessió del consistori has
estas pronunciat el nom del senyor
expressa que,

en

Pich i Pon, el públic havia manifes
tat ostensiblement la poca simpatía
que sentia per aquest senyor. En can
vi el diari al qual pertanyia l'articu
lista que va indignar-se amb els etacs
dirigits a la Premsa castellana, va
on.etre delicadament el nom d'aquest
senyor, sense dubtc obeint a un lamen
table criteri de rnolta ascendencia al
segons el qual, l'ésser in
nostre país,

eis que voleo passar per independents,
les inicien amb finalitats de molt in
ferior importáncia, pero de major ren
díment per a algú determinat, i alai
com les primeres es poden endevinar
fácilment, en aquestes resulta molt di
fícil d'esbrinar-ne els motius i gairebé
sernpre el lector n'ha de sortir enga
nyat.
Aixó en general. En el nostre cas
a

Catalunya,

encara

es

po

den sentar més conclusions en refe-'
renda a aquesta qüestió. En princi
pi, quan un país té planteiat un pro
blema de nacionalitat. u Prernsa no
té dret a dirase indepsnclent en el
que a aquesta qüestió fa referencia.
No voler tocar aquest punt equival a
posar-se al costas del qui clorrHa.Es
el mateix cas del "Rotary Club" tte,
amb l'excusa que el

reglament prohi

beix terminantment tota actuació de
carácter polític, assenyalá el castellá
com a idioma oficial. I aix5 mateix és
el que passa amb la Premsa castella
na
de Barcelona. Com ja he dit, da
vant d'una qüestió nacional no iii ca
ben posicions intermedis. En el mo
ment en qué s'escriu la paraula re
gio, poso per cas, el diari ja s'ha pro
nunciat. I en el cas
la Premsa cas
tellana de Barcelona no cal matisar
tant per a descobrir l'esperit que l'inspira. En .oleu una prova? Tots els
diaris castellans viven -cmpletament
al marge del rnoviment cultural. No
veureu mai en ella la •ressenya d'una
conferencia, la crítica d'un Ilibre; en
les seves pIane, raratnent hi ressonará
mro esdeveniment de carácter cultural:

Padjudicagió d'Un premi, l'aparició
na

nova

senzill.

d'u

tendencia, etc... Per qué? Molt
Perqué el moviment cultural

descabdella únicament i exclusiva
en catalá.
Encara •es pot arribar a aprofundir
més en la qüestiéa. Si aquests diaris
són 'tan independents cc= ells diuen,
?per qué en les diferents vegades que
ha vingut el dictador a Barcelona, du
rant aquests sis anys, han dedicat a
la seva estada informacions de pagi
nes senceres, amb riquesa de detalls
profusió de fotografies? I no cal par
es

mera

lar de (lean

es

tractava de

personali

i guar
o a alió que s'anomena nedar
dar la roba, aplicas en el més pejora

més elevades. Si se'm contesta
que el públic que Ilegeix aquests dia
ris així ho exigía, haurem de conve
nir que els rotatius de qué ens venim
ocupant serveixen un públic que, en
tre les omites qualitats que pugui pos
seir, no hi compta precisament la de

tiu dels sentits.

la

dependent equiva

a

no

comprometre's,

Aprofitant. dones. l'ocasió ca. se
m'ofereix, rnjinteressa avui de sentar
alguns punts en aquest afer de la su
posada independencia. En primer lloc,
he de corisignar la meya aversió par
diaris que no es
determinada tendencia
política. Reconec que potser podria
haver-Id uaa Prernsa absolutatnent se
parada de toda tendencia partidista,
ticular

a

mouen

per

penó

tots els
una

proclamar
funda antipatia que m'inspira.
no

Vacillo

a

tidisme dóna als diaris que

es

la pro
El par
numen

dictat, ind'scutiblement la ma
vibració. una ánima, que
nula podran tenir els diaris exclusiva
ment informatius. Ultra aixo, com que
la independencia absoluta, específica,
és totalment irnpossible d'assolir, ens
trobem amb qué e1 palie resulta mi
Mor informat en els diaris diguern-ne
tendenciosos, que en els diaris pseu
al

seu

joria,

una

do-independents. Perqué quan un hom
llegeix en un diari d'un color polític
determinas una informado qualsevol,
ja compren l'interés que pot moure
presentar el; fets d'u
d'una altra. Sap a qué
atenclre's, en una paraula En canvi,
en els diaris que es dinen independents,
la tendencia que inspira el A seus ac
tes. raes variable que la deis polítics
i amagada sempre, no permet al pú
blic de tnalfiar-se del que hi pot ha
ver de tenclenciós en la informació que
li és servida. Les ernpreses financie
res tenen a Ilur ma els graos rotatius
i així, melare els diaris polítics inicien
campades amb finalitats governansen
tals o ideológiemes, els que no ho son,
l'informador
na

manera

a

o

tats

independencia.

Per a acabar, independencia no vol
dir conformisme. No vol dir tancar
els ulls a la realitat de tots els dies.
Modestament, aquesta fulla, tot just
iniciada, els pot servir d'exemple. Es
principalment un setrnanaxi esportiu,
peró, des del primer dia ha dedicat
l'espai necessari a altres activitats al
marge de les lluites essencialment es
portives. Es que la seva actitud obeeix
a un principi
que tots haurlem de te
l'ir ben present i del qual els que fan
periódics aliens a tota tendencia po
lítica, sembla que encara no se n'han
donat cornpte. I és el de qué el cata
lanisme no és una actuació política se
gons el sentit corrent. Esser catalanis
ta vol dir tenir consciencia, en els nos
tres temps, d'un mateix; vol dir te
nir una virtut malauradament no gai
arrelada : la civilitat. Per aixó,
re
aquesta fulla, ultra el moviment es
portiu, mira de reflectir l'actuació ciu
tadana i ho fa aixf perqué, contraria
ment a alió que els passa a molts deis
que es poden considerar anudas en el
present article, els seus dirigents no
obliden ni oblidaran mai llur condi
ció catalana.

XAVIER REGAS

?Ja compreu, ja llegiu,
ja propageu LA RAM
BLA? Esportiu

o

interessa

no,

us

Algun dio, quan el torn Ii toqui, el
senyor marqués de Sotelo comParei
xera davant el tribunal definitivament
superior i donara compte de la seva
gestió a l'Alcaldía de Valencia. En el
ludid Final tots !si serent presents, i
lambe hi haura els valencians que
hawra administrat per encarrec
del
general Primo de Rivera. Quan el3

angels trampetegin la glória o la mi
seria de Ilur ex-alcalde, be els caldra
conformar-se. A la Vall de Josafat
su excedlencia rebra, com cada mortal,
el premi o el castig que li corres
pongui.
Per a qua» aquest &a arribi, el se
nyor marqués s'ha rriat un bon advo
cat.

Altrament,

aquest

en

Dos fets han vingut a trencar, aques
setmana, la relativa monotonía de

la redacció.
Dos

fets diferents

ró idéntics

Desemparats
Si els

jaban de insuficientes a las fórmulas
posibilistas del regionalismo templa

golpe de Estado y confiaron en
el marqués de
Estella, como otrora
el de

La Patrona deis

el catala

en

jóvenes

los

muchos que ya

y

el

zadas sus aspiraciones. Atravesaban
ellas grave•
crisis en 1923. Los
biernos parlamentarios que, por Go
de_
bilidad y contra su íntima convic

ta

nismo no procedió sino de la habili
dad maniobren de sus representan

'<Queda notado más arriba como
los regionalistas de
Cataluna, ene
migos naturales de los partidos polí
ticos históricos, simpatizaron con

en

prosélitos

aumento de

11
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moment

dv

dispersió general de pupins, oferir Nz
nora a la Verge deis
Desemparats h
tot una pensada. La Patrona de Va
lencia acudí conmiserativa la devoció
de tots els fills de la ciutat. Pera
iccnts
pot dubtar que se sent especialment
misericordiosa a favor deis caiguto,
deis salitaris, deis que tothom rebutja?
En el boa temps del general Primo
de Rivera un gest com el que ha reo
littat !'alcaide cessant de Valencia no
hauria tingut sentit. Llavors era !'hora
de la Verge de les Merces, perque
les
proteccions que el: fidels del regim
naudien eren tantes i tan pradigues,
que bé semblaven atorgades amb la
intercessió de la Patrona deis barcelo
nins.
Ara, aquells temps han passat. i els
que n'han conegyt les ,gracies fan be
d'impetrar la protecció de la Verge
deis Desemparats, cara als valen cians.
Tant ho cree així, que Jo no dubt aria
en
proclamar-la
amb perdó dels
nostres germans
Patrona de les
tinions Patriatiques en vies de disso
lució.
Els alcaldes de la Dictadura, esPe
cialmcnt, faran be d'imitar el gest de
llur collega indexa/h. Humilitat, humi
litatl... Res cractituds extravagants
Paganes. Estaria bé que el: alcaldes
s'abandonessin a acceptar polemiques
amb _el primer ex-cap municipal d'Hi
sendaique es presenti ami' ganes de !ni
tallar.t
actitud napoleanica que
feia declarar a una ex-orgullosa Ex
cellencia que ella faria les obres i que
—

en

la

forma,

pe

el fons. Dos

en

fets que
vegada més,' l'elevada

proclamen, una
espiritualitat de

la nostra joventut i
que constitueixen la més valuosa apro

vació a les
Divencires

campanyes.

nostres

tres
joves
obrers—obrers, encara que portal coll
planxat i sabates enllustradesa--i ens
ciigueren:

—Som obrers,

republicans.

visitaren

ens

catalanistes i

som

Ens

plau sentir-nos

som

iden

tificats amb l'ideari de LA RAMBLA
i hem decidit de correspondre-hi anib

entusiasme.

consistirá,

La nostra
de moment,

correspondencia

en subvencio
caién setmana, l'import de trenta
exemplars i vosaltres, els que feu LA
RAMBLA, tindreu cura de repartir
los entre trenta societats obreres, po
litigues i culturals de la nostra terra,
a les quals us consti que,
fins ara, no
hi ha arribat cap edició.

nar,

cació de la nostra joventut. No, no
és la passió per l'esport ofegadora
d'altres paisions mes" altes. Si l'acti
tud dels estudiants durant els sis auys
de dictadura i més especialment aquests
darrers mesos no hagués estat pron
eloqüent, aguests tres ciutadans que
ens
visitaren divendres passat acabas
rien de fer el pes.
L'altre fet que alludíem en comen
gar aquestes ratlles ha estas la tra
mesa
d'una magnífica llantia que
ens ha
íet, des del presidi d'Ocana,
un deis que queda exclós deis
benfi
cis d l'amnistia: Miguel Brdia, coi
demnat pels fets de Garraf.
"Crec--ens ha escrit—que en podeu
treure ben bé ainquanta pessetes. L'im
port íntgre que aconseguiu treure'n

ingresseu-lo

subscripció

la

a

favor

a

de la vídua i el fillet de Martí Vila
nova.
Us ho envio a vosaltres, per

qué

sento

em

identificat,

la vostra—amb
RAMBLA."

amb

Heus ací dos fets,

en

la

absolut,
nieva

—

abans,

com

Aquest gest gest magnífic que
reflecteix l'esperit de ciutadania de
la nostra joventut obrera i les ganes
de lluita que la inspiren—ha estat un

ben diferents en la forma i ben idén«
tics en el fons. La joventut catalana
s'aplega amb nosaltres. A les fábri

motiu de
amb bona
me, fem
modestia

l'exili,

—

viva satisfacció per als que,
voluntat i máxim entusias
LA RAMBLA.
Amb una
potser excessiva, pero fran
ca i
sincera, els nostres visitants--els
nostres companys i amics, des d'ara
han dit que aistb que feien era ben
poca cosa. Potser sí que, material
ment,

no

representa per ells gran

cosa.

La materialitat, en aquests casos i en
tots, está subjecta a les lleis de la re
lativitat. El gest d'aquests ciutadans
pot ésser—considerat materialment
—

important i insignificant. A nosaltres,
peró, no ens interessa aquest aspecte.
Ens interessa l'aspecte espiritual, poli
tic o moral, i consideras així, el gest
d'aquests tres obrers catalans es
devé d'una transcendencia extraordi
naria i d'una estética popular remar
cable. L'itnport d'aquests trenta exem
plars no és, certament, cap fortuna, ni
per a un obren
Arnb el desprendí

d'aquests

rnent

ciutadans, peró,

tres

LA RAMBLA—i en dir LA RAM
BLA voleos dir l'esperif que batega
en
aquestes pagines—sera lliurada,
setmanalment, a trenta societats de la
nostra
cents,

terra

i será

cinc-cents,

llegida, per tres
mniiers, potser,

uns

de catalans. Més que el gest, ha es
tat benemérita la idea d'aquests ciu
tadans. Idea que només es pot ocór

qui sent amb sota la seva intens
sitat l'espera de ciutadania i la prui
ja de revolta contra les injustícies po
lítiquss i socials.
El gest d'aquests ciutadans—joves
i obrers, cal remarcar-ho--els honora
i ens honora. Ve a refermar la vindi
rer a

ques,

la Universitat,

a

hi ha

arreu

on

un

entusiasta que

un

presidi o a
cor catala,
ens encoratja

a

batega

persistir en la tasca empresa. Si no
sentíssim l'imperatiu deis nostres deli

a

de ciutadania, aquests fets ens fa
rien sentir la necessitat de perseverar.
Perseverem, dones. Insistim amb aque
lla santa insistencia deis que demanen
res

justícia,

en

siguin allí
polítics i socials,
a Catalunya els que

la necessitat que

berats els presos

que puguin tornar
bandera
ho tenen interdit i que la
barrada de la nostra terra pugui bri

la llum del sol, de la mateixa
que brillen les de tots els po
bles lliures d'arreu del món.
Tres ciutadans bestreuen de Ilur
jornal unes pessetes per tal que les
veus de LA RAMBLA—veus de lii
bertat i de justícia—arribin al
nombre d'indrets de Catalunya. Un
altre ciutadá, al qual honora i distin
geix, Iliura el producte d'un treball.
llar

a

manera

majO.r

pacientíssim

podria proporcionar

que

pessetcs que prou necessita, al
fill d'un conspany caigut en l'exilie.
Heus ací els dos fets que han vin
gut a trencar, aquesta setmana, la re
lativa monotonia de la redacció. Dos
fets diferents en la forma, peinó idén
tics en els fets. ,Dos fets que no és
li

unes

possible
on
en

constatar

en

aquells pobles

"Llibertat" només existeix
el diccionari.
el

mot

L. AYMAMI I BAUOINA

Gireu full, si us plau.
Grácies

—

Aquélla

rommem

Huir! éxit clarnorós de

irmeremerturr

•.

desPrés es presentaría a la Placa de
Catalunya
precisament a la Masa de
a rebre les aclamacions
Catalunyca
del poble, no és praPia d'autoritats do
—

—

facies de sentit comú.
El sentit comú aconsella en aquest
cas les actituds resignades i dilatbries.
Remetre la revisió deis comptes al
ludid Final i substituir el Patronatge
del dictador ped de la Verge que prole
geis els desemparats. Els.bons creients,
com

el senyor

sempre (roben
oportunes.

marques de Sotelo,
preparades solucions
J.

La magnífica revista cinematográfica nord
americana, en la qual prenen part tots els
grans artistes de

METRO GOLDWYN MAYER

F. PUIG

i les millors estrelles del Music-Hall americá
Adpatació espanyola de
Francesc Madrid i Brauli Solsona

Demá...
El "Ball delsZsports"
al Novetats

Féu-vos reservar les vestres localitats, sense cap
d'onze a una del matí, a les taqullles
de

carrec,

terior. '01 FEMINA

El ball de disfres
2.11

que, patrocinat
pel Sindicat de Pe
giodistes Esportius,
ses

tindrá

lloc
dimarts, al
de

Novetats,

teatre
amb

la denominado de
"Ball deis
promet

re-i
l'in

esdevenir

morable.
Als aparadors

Una

de la

esports",

festa

me

Comes
i Companyia han estat exposats una
part deis molts i valuosos premis
que es concediran a les millors dis
iresses. La venda de localitats ha
estas considerable, i quant a llotges,
a bares d'ara segurament que ja no
en resta cap de disponible.
Per a l'adjudicaci6 deis premis el
jurat tindrá en compte, ultra el bou
gust, originalitat i propietat, el ea.
racter esportiu en cas d'igualtat de
meras. Hom anuncia la presencia
de nombroses comparses. Només del
"Club Fetnení d'Esports" ja sabent
que n'hi aniran tres o quatre. Es
parla també de les senyoretes del
.

casa

basket del F. C. Barcelona i d'un
bon estol de nedadores.

Demaneu

El "Ball deis esports" havia d'és
ser
anunciat a la rua d'ahir, per
maja d'un carruatge simbólic.
Tot fa creure que la festa sera
un exit. Hom
recorda als socis del
Sindicat que la presentació del car
net de l'any actual és imprescindible
per a tenir entrada 'Hure al teatre.
Els organitzadors preparen una
serie de sorpreses, que seran, segu
rament, rima ben rebudes per la
concurrencia.
Com que l'expectació per aquest
ball és'extraordinária, s'avisa als qui
pensin assistir-hi que per•tal, d'evitar
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agdomeracions inoportunes, es tanca
ran 'les
guixetes uxí cop despatxat
tot el taquillatge disponible.
Dema, futbolistes, nedadors, rug
bystes; ciclistes, tennistes, tota la
nostra generació esportiva fará cap

La Roque i Sue
Cómica
i reza de PAUL WEGENER.
ANDREE LAFÁYETTE i
WERNER FUETERER en

al teatre de Novetats. El "Ball dels

esports" d'aquesta feta restará ins
tauras

com

—

una cosa

tradicional.

Xampany Hoya
El preferit deis esportlus

CINEMA PARIS

avInguaa

Portal

de

l'AllgT1,

11 1 13

Teléfon 14544
Orquestrina V. Granados
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Gaumont, EL CAPI
TAN>FANFARRON, per Ftod
Revista

LA CORTESANA

""5""""4'+»++"""P

•

?

XOCOLATES

CARBONI
V'ALILIMPi
FUNDADA

CASA

especialItat

Antracita

en

angJaca

Caleteo:16

ARAGO, teki
Talaron 13814,

VANY

PROTESTA D'UN POBLE
justa, nnAnime 1 revol
tada, podia llegir-se dijous passat, a
Yic, n el& ulls d'aquella deu mil ho
rnea
endolats, d'aquellas den mil do
nes ploroses que seguían
amb crit d'an
goix.a a flor de llavi, el cadiver de
L1uci4 Pujols, mort
mort?—estú
pidament per un dispar efectuat a quin
te passes de distáncia.
Aterrat d'una
manera inaudita per
una bala que ehl
pe 'podo llover provoca&
—

men,

al

ca

pública,

no

s'aixequen,
un

a

hagué,

es

I
no

—

AQUELLS MOMENTS,
solament bou donada la maiaurada

la capa

que

llan
portava i engegá, ell,

—

comprensible no brilla a
vigatá una mala pistola.
LLUCIA PUJOiS

sis

vigatá Francesc Masfer
carregadors buits, aixó és, tren

bales—més de quaranta trets.
Es més: podem afirmar que quan
fou donada l'ordre—ordre escoltada
per ciutadans que, si cal, esmentarem
de "fuego a discreción"!, la maniies
tació que, procedent de la Casa de la
Ciutat, havia apedregat diversos do
mitilis d'ex-re,gidors, el local de la
U. P. i la casa d'un lamentable i odiar

policía,

estava

veure's

Vic

del

mort

Se'ns

Miguel Sans, veí de Vic, ma
jor d'edat. que es trobá en el rnoment
de la tragedia al costas de lea dues
víctimas i que pagué veure per fecta

—

havia, finalrnent, disparat. La bala
destroça el cap de Pujols i, de retop,
s'incrustO a la boca de Realp, que es
tay* al seu tostan
HO AFIRMA,

dc cap

amb nosaltres,

l'esmentat

ex-regidor

SI EL Sr.

senyor

davant els

poguéssin després

ser

no

els

fets.

del

canons

prácticament

i nosaltres amb
aquests ciutadans
coneixeran i diran el nom de
ells
l'individu en qüestió, autor material
de la mort de Llucia Pujols. Senya
lem aquest detall pel fet que sc'ns va
dir
confessem que no hem pogut
confirmar la noticia
que, oficial
ment, el presumpte culpable era-un
altre individu.
De culpable, en aquest sentit, no
rnés n'hi ha un. 1 tota la ciutat de
Vic, amb uria rara unanimitat, el se
nyala. Es el mateix individu que, acu
sas pels que tractaren de desarmar
lo, digné que ell no havia disparat„
perd es'negá
en ésser-li exigit pels
fusIll al seu da
paisans
a obrir el
—

—

la maniobra del matador.

Ilo afirma, amb nosaltres, Joan
María i Anglada, veí de Vic, major
d'edat, el qual s'abraona, amb altres
persones, damunt l'individu en qües

—

fió i tractá de desarmar-lo.

Ho afirma, amb nosaltres, la senyo
reta Assumpció Tenas, vaina de Vic,
majos d'edat, testimoni presencial dels
fets.
Ho afirmen, amb nosaltres, Josep
Creus i Oliva, Pera Plana Giró i Vi
cents Castellano Alcalde, veins de Vic,
majors d'edat, testimon;s presencia:5
deis fets.

—

—

a

un

que

cavaller

demanar jus.

tragedia,

la

se

forca pública ni

la

a

les institucions del país.

a

S'adrelava

—exclusivament, estrictament—a une
ciutadans indignes.
No existí, doncs, per part del poble,
dimecres passat, cap provocació que

justifiqués

la cruel

da que ha costas

intervenció

arma

vida. No hi ha
gué provocació ni agressió, no hi ha.
gué insult. Per aixd, davant el
cadá
ver innocent
del seu fill, la ciutat de
Vic acusa i demana justicia. Justicia,
una

venjanea. Acusa, adolorida
i
nosaltres ens feM ressó de la seva
acusació
dos homes, autors mate
rials de la tragedia que ha endolat i
ha ultratjat els pulcres carrers
nets
de culpa
de la ciutat catalana.
—
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TRUCCIONS?

y

—

No gosaríem a afirmar-ho. Potser
Va perdre la poca serenitat que hi
havia. Peró no volem deixar de con
signar le s paraules que, a 1 g ú
que podia estar molt al cas, digué
minuts abans de
aproximadament
es

maü

-asa,

—

produir-se la tragedia
se al
públic:

i

—Facin el favor de retirar-se que
cions...
A qui es referia? ?Qui era "aquest
individu amb males intencions"? No
voldriern afirmar res, pero aquestes pa
raules ens semblen molt—massa—sig
nificatives.

EL POBLE DAVANT LA CASA DE LA CIUTAT

dita de

causa

—

—

I CAL, GENERAL DESPUJOL,
QUE ES FACI JUSTICIA A

AQUEST POBLE. Fine que l'obtin
gui, íntegra, no s'apagará deis ulls de

adrecant

"aquest individu» porta males inten

Els

la clutat aquesta claror d'odis que la
sang vessada ha erices. Fins que l'oh
tingui no tornará la serenitat i la pan
a l'esperit irritat de la ciutat.
Voste té la paraula, general Despu
in I s'ha dit que costé és un cava
Iler.
JOSEP M. MASSIP
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Garraf

co a demnats

Cal que tot Ca
tal unya sigui,

••••••'''

insístint

en

Despujol,

no

?S'HAVIEN DONAT JA INS

reconstruir

Insistim—í seguí

general

cavaller. I

un

tícia per a la ciutat de Vic.
cia d'uns homes que la ciutat L'estultí
vol veu
re
exclosos dt la vida
pública,
ha
crear
un
estat de coses
lamentable,
propici a tatas les passions.
D'ells és
la responsabilitat moral
d'aquesteo
leg. Peró ara hi ha una responsa;
tat material.
La, veis irritada del poble no
s'acire
cava pas, dimecres passat, en
produir

-a-

vant.

revisió de la

la

JUTGE INSTRUCTOR
VOL,

parlas-a

carrers de

GOVERNADOR CIVIL:

adreear-nos

creiem
UN MOMENT DE L'ENTERRAMENT

es

abans deis dispars?

diu,

vosté és

ment

Un dispar, de quí? Senzillament:
d'un individu situat a uns quinte me
tres de la víctima, que s'havia ajupit
per apuntalar-se millar, que havia
abaixat !'arma fins a posar-la al ni
vel: del públiJ
els dispars aren fets
des del passeig central situat a més
d'un matra d'aleada del carrer—, i que

mo.ments

SEN-5.'OR

certer...

Més de quaranta trets—ho repetim
fwen disparats. Molts, enlaire. Al
guns, estúpidament, no. Esglai, crits,
corredisscs... Un homo que can amb
el cap esmicolat a la porta d'un bar.
Un altre, veí d'ell, amb una bala al
paladar. Una senyora d'edat, al baleó
d'un segon pis, feridalal front...
Al crit de "un heme mort"!, la mul
titud reacciona; algú que ha vist
Fautor del tret mortal, s'hi abraona i

dissolta. Eran quarts de dues de la
tarda i la gent pensava més en anar c.
dinar que en 'titilar les persones que
durant sis anys, quatre tnesos i tretze
dies, han usat i abusat de la forea
que una situació illegal es dona. En

Per

el llurn de la

Després de l'orclre de "foc"! tot es
produí amb una rapidesa fulminara.
No tanta, pues que els testimonis que
van
viure aquel! minut trágic i van

ta

ex-cap de

esquitxar

ordre,

consigna, que així
aquella tarda trágica pels
guna

"UN HOME MORT1..."

de radvocat
rer

mans

—Marxeu, manten, que sisG
rebreu de valent.
?Es que hi havia alguna

bar, al número 15 de la
Rambla 1.1 Passeig, queia ferit mor
talment.
víctima d'un dispar massa

treta. Degué ésser pu
l'exemple.
aquí cal consignar un fet itnpor

I

.

la porta del

a

donar
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en

la

tantissim. No s'advertí alsnsúblic del
que s'anava a fcr. CAP TOC D'A
TENCIO no precedí el tiroteig. Fou
una
cosa rápida i inaudita. ?Qué és
el que motiva la ira sobtada del que
fin
aleshores havia seguit en una
prudent actitud de vigilancia, junt atnb
els seus sis homes, el curs de la ma
nifestació? Eh s'ho sabrá. El cert és
—i cal insistir-hi energicament
que
no
fou provocat, ni insultat, ni agre
dís. Es més : ni en uns moments en
que l'instint de defeissa ho feia tot

cle
les cantonadas ?-el lloc del
fet, rsra
públic:

disz,ortat
hagué d'ésser gairebé instantánia.
Lluciá Pujols, ciutadá honorable,
forner d'ofici, que no participava en
la manifestació, que acabava de sortir
d'una espardenyeria i, que en sentir
ala dispar!, s'havia refugiat—junt amb
Andreu Realp, l'ex-regidor constitu
cional Miguel Sans i altres persones

símbols

que

a

unánime,

la necessi

una

tat de revisar

veu

que demani

aquesta

la

revísió

causa.

m o
s

tius per aquesta
revisió

bzza=

D'esquerra a theta:
Jaume Comte i Canyelles, de 43
anys, industrial, condemnat a cadena
perpetua. Té, a més, una condernna
menor, de tres anys, per agressió a
un sentinella, i un procés pendent
per trencament de condemna. Actual
ment está reclds a la Model de Bar

celona.

agressió al

Josep Garriga i Aleu, de 24 anys,
obrer lampista. Condernnat a cadena
perpetua. Actualment al presich de
Sant Miguel deis Reis.

afecte,

404

parla cl castellá cal aprctar u córrer
_perque !jo fa mes n'alomení que !'ex
regidor °avenían:e Agusti, %me fins lo
&a pagar-se entrada per onar c. sea
tir-li• sin discurs seu en el Consistori
del senyor Romeo.
L'aleshores diputat Arcadio de Ar
(»ter clama (erg yeacdes parque fas
trct el bust d'En Pro de la Taba de:
!loe

den!,

que ocuPa. Un dia el seu presi
fan aficiona a les poses, excla

mas "Hay cosas que sólo Dios puede
tocarlas...."
Ningii no va entendre ben bes el sig
nifica' d'aquellas paraules, Perá l'en
dema era canviada la lapida per una
en costana, i al cap de !me una gran
planta meravelia dissimulava amb el
seu Pilan: el bust del Primer Presi
dent de la Mancomunitat.

11Y1

ordenança

havia d'anar

a

abrir la porta Per presidencia o secre
taría cada vegada que aquel' renyor

niIledor,
fnació passada es
distingiren per la
tova anticatalani
tat: Ponsa i Bar
rie, eh s grial de no
haver toPat amb una carta resistenc:a
deis al/res tinents d'alcalde, hattrien
convertit Barcelona en un poblet man
xec o de la muntanya.
A la Diputació, el que tenia la la
bia contra tatas les nostres coses era
l'Arquer, que amb tot i la sera cara
de bona persona amaga un odi concen
t•a!, inexplicable, no pos a les coses
d'un determinai color polític, sinó a
tot el que Pul a catala. Aixa sembla
tan' mis inexplicable quan ell és nos
i qua::
MI Jai,. els 'seus negocis íón ací

:a

Jaume Julia i Pedrol, dé 30 anys,
mecánic electricista. Condemnat a
cadena perpetua i a tres anys per

Amb tot, l'Arquer va jurar que mal
passaria per davant del bust,!, en

aaj.

11

dent el

sentinella. Tarnbé té pen

anava

a

la

procés

aa•

Marcelí Perelló i Domingo, de 32
anys, obrar forner. Condemnat a ca
dena perpetua. Reclós a la Model de
Barcelona.

més

A lAjuntaineni,
dos homes de la si

del

procés que ha
terribles
costat

Hem exposat ja
els nostres

per

ah s

t'ostras

com•

Vol€D1 que
el vostre °es' si
concgia, tal que hi ha en ell d'efl.
tusiassne, de gentilesa 1 d'estimació.
Voten:, Lluís Ferrer, dir oís nos
tres lectors que vós i els t'ostras com
pra:3.s its fcu carreta cada se/mona, da
Irania exemplars de LA RAMBLA
que nosaltres padres!: repartir pratui.
tomen!, a M11 de propaganda, a trenta

lona.

nalga

a vosaltres, ciutadans, que aconseguireu, potser, amb el vostre gest,

miaus

lectors per

1 és
t's

en nom

lit Prenisa catalana.
d'ella i en nont Pro/'i que
a

vblem dir:

de

cada aula d'elles enviarem l'exem
plar de LA RAMBLA que vosaltres,
Per elles, han adguirit. Sara una ma
nera
clic-aç de propagar la nastra pu
blicació; sera, també, un ,Pelit .holne
i

a

parla d'honenatgcs
i d e rcparacions
'"

nya.

com

que les catalanes també

varen

és-

corvé que tothom
s'assabenti del re
gata:1 fet ocorregut
guan

la

inaugura

ció de l'Exposició.
Lo Companyia de Tramies de Bar
celona disposa d'un ima'rtan: stark
da banderas per a gua aiir cls scus

:nietas en dies de feaa arossa. Des
del cop d'Esta', les batidores eatala
nes havicn estat separadcs de les H
it es i guardadas, qui sal, Si per a este
rar &tres epoques. Pera va venir l'Ex
posició. 1 coui que s'havia de t:rar la
acordar
chsa per la finestra, es
que. se'n fassin sins ,quants centenars
Inés. La l'airead() va manar també que
es Passés revista de les existents .per
I
veure quines:padicii servir «tara.

Ho

V

portades a la revista, les altas es
feras de la Compcznyia es varen assa

nes
no

balitar de liur existencia i varen orde
nar que fossin cremadas.
Els •funcionaris que varen rebre
aquesta ordre es varen negar en rodó
a complir-!a..L'ordre va.ésser reitera
da i no va pas obtenir millar resul
tat. .1:n'atine:a, la Direcció va poder

fem avinent

ters

es

valen veure's

Les

Fo•

a

an

Premiosa.
I cal fer-ho. Cal ésser—per als
tres germans

Es amb tata la
nostra

joa

qu

e

hent

constatat
aquests dies la de
manda

;paac,.,

-

Eia-ara que amb el natural retarda
felicitcmcls que sabercn inantemir-se
integres en aquella data.

vagin\

veu
i vot en la demanda. En la
demanda cada dia inés urgent i més

estat
.

Cal que cada

funcionaris foros
complir-la.
1,andercs•foren (armadas.
a

l'Angel Morera,

con;

els aconsellarem ue se'n
dar a terres dragoneses.

mas

prestessin

als -que tinguin ga
llur entusiasme. Si

d'exteriontrar

.

que

germans

==amt'l

ser

e:conseguir

a

nostres

Francesc Ferrer i Torrents, de 21
anys, estudiant de Medicina. Con
clemnat a dotze anys i un dia de pre
sidi. Actualment al penitenciani d'Al
calá d'Henares.

Miquel Badia i Capell, de 24 anys,
estudiant de Farmacia. Condemnat
a
dotze anys i un dia de presidi.

1

só

Actualment al penitenciani d'Oca

'

Ara que fallían:

N.17

Pol::as•

&tiritan:a:. Aques
ta scl,nwia comencem a fer-ho, ainics.
Hem cscollit irania entitats foranes
tablas c'iferents

Deográcies Civit i Vallverdú, de
29 anys, escultor notable. Condem
nat a dotze anys i un dia de pre
sidi. Actualment al penitenciani de
Sant Miguel deis Reis.

Barce-

Mena

fluía
Ferrer, donar-vos
p
licament 1 e
grácics. 4v ós i

anvades de pre

trencament de

condemna. A la Model de

—Grades, mollas gracias.

casa.

aw~1~11~1~11•11111
emmommumm¦

‘a

•

porta del bar. La

un

els dos primers

HA ESTAT VESSADA LA SANG
D'UN HOME NET DE CULPA

rem

saltat fins

que

nagara

--

Perd Llucia Pujols romania ja, es
a tersa, amb el crani esmicolat per
una
bala. L massa encefálica havia

de

es

una

tés

EN

—

ca

ni

—

ordre de "foc"1, sino que el
dona
amb un gest frenétic

els

NOSALTRES ACUSE11...
Només hi ha ucta paraula per a qua
lificar l'acta que costa la vida a Lluciá
Pujol. Una paraula definitiva... No
la poden escriure.
Paró, aixó sí!, volara acusar—ainb
tot el poble de Vic darrera nostra, dis
posat a declarar i a acusar—l'autor de
la mort de Llucia Pujols. L'autor ma
terial i raltre", en obediencia a l'or
dre del qua] fosen disparats els fu
sells. Sobre el poble. Sobre el poble,

n'hi

res

per cert

proferí
repetim-ho
crit, ni un insult; contra els
i les institucions, tampoc.
no

tot

El repérter va viure a Vic, el dijous
passat, unes horas angoixoses i amar.
gruta ; unes horas que no s'obliden.
Vana sentir tots els clama del silenci
d'aquella ciutat i vam copsar totes les
acusacions
d'aquells crespons negras
de les balconadas. Vam viure, aque
lla tarda del dijous, tota la protesta
—irritada i sorda—del poble de Vic.
si no haguéssim sabut res, si no ha
guéssim conegut els jets, si no ha
guéssim parlat amb els testimonis de
la tragedia, haurfem cridat també—in
fluenciats per l'ambient—amb totes les
postres forces:
—; Ha estat vessada la sang d'un
borne net de culpa!

absent,

contra

ciutada

no

clarar, si cal.
Encara, pues moments
després-_,
donan senzillament la versjó
guárdia municipal de pum
en

PERO...

eran

un

al

sima catastro fe.

Vic. Contra la forea armada, que se
gula de prop els ja pocs manifestants,

la pla

unánime,

lloc

—

policía,
crits, si

proferits tots

eren

mentada persona,

irats
hornea. DE
TOTS. Sense cap distinció. Psi en
aixtb qui ha de fer justicia.
punys

contra

Passeig

hi ha padres i les po
llanearen, no cal negar
les finestres del domicili

l'esmentat ex-cap de
sempre les mateixes. Els

comarca. No cla
canes, les dones I

gest
de tOtS els

en

s'endola

es

Ens les repetí
1 escoltar-les. I que

desarma; ela mateixos guárdies,
pállids, s'adonen
tnassa tard
de
la tragedia; el públic, amenaeador,
s'amotina... Qué més? Es igual. Les
serenes paraules d'un capita d'infante
ria, dret sobre un pedrís en mig del
tumulte, evitaren, potser, una gravis

no

de

una

mig del

els infanta;

no

que

ho,

perqué fos donada en plena Rambla
de Vic, la ven de "foc"! i que es dis
paressin—nosaltres hem vist a mans

pot haver-hi nomas l'ombra d'una cul
pa, duna provocació, duna agressió

víctima,

ques

—

Preu: 0'80 ptes.
paquet

1 d'actualitats

—

la Rambla del

a

deis fets

NO Hl HAGUE CAP pRETEXT,

d'aquest pobre
Pujols no és una qüesti6 a discu
tir, no és un cal d'apreciacions: quan

tota

cara,

poble,

el conjunt de la institució—que no
hem de discutir ad—a la qua' parta
nyen aquests dos individus.

no; la mort

poble,

no

bre el

cavall-indi,

el

de iTIc

havia provocat ni•agredit; so
que no havia pronunciat
una sola paraula contra la
forea pú
blica ni contra els símbols i les ins
titucions que la forea búblim té l'o
bligaci6 de defensas.
Parlem exclusivament--que consti
contra dos individus. No pas contra
Que

d'esports

setmanari

tragédia

*dolorida i

un

107

Telefon 76656

—

LA

per part de la

Salamandras

a

RBLA. CATALUNYA,

La

No,

-

central

BARCELONA.

—

Tasteu les noves creacions:
Núm. 9 Fondant, marca
cobertes els 4 nanus
Preu: Pessetes 110 el
Ametlla, per a menjar crupaquet

1875

par

Boix

jaume

-

de

1IIIIT
.

d'ampliació

l'amnistía

i revi

sió de la causa dita
de Garraf, rcalitzada per nombrases
corPoracions municipals i provincials
de-

Cataltatya—les

de

Barcelona -al

ció, que
sentació,

en

dissort

poble,

que cada corrora
cada enfila', que cada repre
que cada duladá de Catara

desnani—serenament i enérgico
mena la justicia per als :lastres V:r"
Inane. Vhigat no Pot negar-se a la dc
manda d'un, poble quan aqucst po1»i.2
és una sola •í•cii i un sol anhel.
nya

Una

tulw

is-cn

vénen

a

es

prn

feas q u e
confirmar

la gran varita: que
anclan aquella afir
que

encara

hi ha

classes,
Fa ben .pacs dies..- a Saragossa,
'Eduard allega i Gasset zn acabar la
seva

conferencia

nzb

siasfic .de "Visca Aragó

fou smanintentent'

crit'

.1411

llítirena

cantatat.

entu

que

n
per subscripció la

I ens jlou doblement aquesta acti
tud de Catalunya, parque la :ostra ven
ven de LA RAMBLA—s'ha
aixe
cat

de les

primeras

en

justicia. S'ha aixacat

aixe

cant-se constantment fins que /a jus
tícia—toies les justicies—la:gin es/al

No tothom, 'pera, ha complert enca
amb el seu deure. No tothoin
ha

ra

demanat,

encara, la
nostres garnicas, No

Pular,

justicia pels nos
tothom, encala, ha

Placa

una

de niarbre per

juniament,
Inés

en

funerarios

a

és

l'A
ser
la qual, anib les Iletres
col-locada

la demanda de
i seguira

iniciativa...

(antes! Es
encarrega.
o dria

entre

clavara.
Cada da

aos

i vot.

—ven

que

es

poguessin

a

!ro-

deis a!

bar, s'hi marearien els
caldas i regidors que han actuat a 1,:s
ordres de la Dictadura a la Casa ,17'
la Vil,, durant aglicsas sis anys.
Podria comencar M'a: "Per ver
noms

gonya

