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La crída deis cata
lans de França
Els catalans de França,
que hem trobat a Occitánia
Ja nostra segona pátria,
demanem als catalans de
Catalunya, que ajudin els
seus gerrnans del Llengua
doc, que han sofert el de
sastre de l'aiguat más gran
J. Font
de la história.
bernat, Jaurne Miravitlles,
j. Rebull, Pere Garrós,
Josep Vilá, Enric Font
bernat.
—

.Eeu-tos act la crida— premiosa i
els catalans de
emocionada
que
Fraga adrccen a Catalunya des de les
columnes de LA RAMBLA. Heu-vos aci
la crida que, en aquesta hora de dols
de 14 terea germana, eis catalans no
podem dcixar d'escoltar.
La trag?dia de l'aigua s'ha endut
Pobles sencers de l'Occitania; s'ha en
dut centenars d'hisendes i milers de
vides humanes; s'ha endut, rittada
avall, !largues anyades de treball i de
—

sacrifici. Las

clares

gertnanes

torres

de l'altra baltda del Pireneu, pletari
ques de llum i de vida, s'han convertit,
sota la tragadia d'una inundació senso
precedents, en un vast tementiri do
desolació. Fraga, trasbalsadct, ha por
tat »corsos, amb un gest unanime, a
les terres veneudes per l'aigua. I ha
pogut veure, amb horror, que les so
les forces de l'Estat no eren encara
suficients per fer front a la catástro
fe colossal deis perisos del Migdia.
Paisos del Migdia, terres d'Oc, ger
manes de Catalunya. El sol, les vinyei
la mar són els nostres. La lzistaria
eç ítz ;mara histaria. L'esper;t és el

esperit. Per-aix,), cls catalans
que han trcbat sota aquells cels ger
criden avui
ntans una segona patria,

ristre

enea. Criden
de fraternitat,
en demanda d'un gest
eixugador de llagrimes...
els catalans del Pirenett

*

LA RAMBLA

d'aeuestes

*

*

s
Aixa s'acaba. Les alíes incognites
no estaven del tot aclarides ho
f oren ahir.
Definitivament, l'Athletic de Bil
bao és campió de Lliga (primera
divisió), i l'Europa, també definid
vament, resta en darrer lloc.
que
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Per Tolosa

a

diputat
la Cambra francesa,

avençar que el

de la comissió d'Instruc
ció pública, M. Henry Auriol, i el
president de la Federació Regionalista
francesa, M. Charles Brun, han acollit
la idea amb entusiasme, i estan dis
Posats a actuar tot seguit en l'organit
zació del' festivals.
Més encara: els esmentats senyors
han aconseguit que, a París, sigui ce
dit cl Teatre de l'OPera per a un con.
cert de gala, i els
jardins del Trota
dero pes una gran audició Popular, a
t'arree d'una Cobla de sardancs. La
Premsa francesa ens donaria també
tata mena de facilitats per a la Prota
ganda. La popularitat que gaucleix
la música catalana a Fraga perntet
d'assegurar ur gran ixit. I en molts
semita'.
*

*
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més. La idea esta llancada
alta Ilieó per a certs sectors
seria una alta (lila
per certs sector!
de Fraga que, de vegades, ro han es
lat prou
generosos per nasaltres.
El projecte, penson, és viable. Ca
taba:ya hauria d'atendre les despeses
desplacament de la cobla. No dub
tent que,
quant a honoraris, trobarient
tofo mena de
'de robles de facilitats en els naísics
sardattes. ?Seria domi
nar ntolt,
demanar
les nostres pri
una

Corporacions

Després d'una estona de silenci, Ii
preguntá Holmes:
—I qué heu fet?
—He telegrafiat a Cambridge pre
guntant si l'ilavien vist per allí; no he
tingut resposta fins ara.
—?Perol) tenia temps d'anar a Cam
bridge?
—Agafant el tren d'un quart de dot
ze, sí.

—?Perb és que_teníeu
us íes sospitar que havia de pren
aquella direcció?
—Cap, certament. També vaig tele
grafiar a Lord Mount-James.
—?I qué té que veure aquest Lord
alguna

rae;

que
dre

l'afer?
—Crec que és el parent més próxim
de Godofred.
Ern penso que ancle
en

,--No té

Diputació

—

Ajuntament—que
d0

patrocinessin !'una
d'una cobla a Tolosa
a
París?
'JSeria esPerar nto.lt,
esperar que els
nostres diptdats, ele flash-es
•

regidors

Pr9ntatin

comenten a é.sser'nostres
la realit-ació del Projectee

Cataltin

aglest_aest

Lee cares
terres
?re? a esperar, endolades. d'Oe fenal:
de la ferro germana de
rd*
RAMBLA

ea

.

no

us
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Per

C-astanys

--Amic liee, m'in rebentat. Jo que volia dernanar un vot de con
als socis!... 14-c aquestes mosques se'm menjaran de viu en viu.

"huelga"

un

ala
amo

gua
amo
seus

que

torna

El Barcelona ha sucumbit a Sant
Mamés. Ha sucumbit, peró, de la

del Barcelona,
des:eta rev-

mant.raxWs cii.6ria, más honorable
que podia sucumbir. Totes les nos

després

notícies asseguren que al camp
de Sant Mamés s'ha jugat el millor
tres

partit

de la

temporada,

llors que s'han vist
on

tants

se

un

deis mi

aquell camp,

en

n'han vist.

El

prestigi

després

enrcbuatt que
de moltes victijries. No po

cha perdre's d'una

manera

més dig

campionat.

el

na

d'aquesta

Ara, l'única situació crítica és la
de l'Europa. Si no ve una amplia
ció de la primera divisió (i no cal
dir com ens alegraria que s'acordés)
modestament i tenia una barba que
hauria estat negra, pero que el 1:111 ja
anava tornant-se gris i era de rostre
molt pállid. A més, se'l veia molt
agitat i la ma Ii tremolava en Murar
carta a Stawton. Parques paraules
varen canviar-se. El mosso notnés ha
via entés "temps". Després sortiren
en direcció cap a l'Strand.
—?I Stawton no va rebre cap carta
durant el dia?
—Només un telegrama, cap allá les
cinc de la tarda. Es trobava en aques

/íU k»/VAla
sita nocturna que l'ha fet fugir pre
cipitadament.
El rugbyman es deixá abatre.
—No sé, no sé, pero a estones sem
bla que cm torni boig.
—?I no us han donat les senyes
d'aquest home que va portar la carta?
—No pas gaires; només m'han dit
que vestía

molt modestament i que
portava una barba negra.
Holmes va aixecar-se, don á unes
unes guantes passes per
l'habitació
deturant-se davant l'atleta, va dir-li:
—Sortosament avui tino el dia
lliure i puc consagrar-me del tot a
aquest afer. Peró cal que tn'lli ajudeu.
—I qué s'ha de fer?
preguntá
Overton, fent un bot.
—Primer de tot, no comptar per
a res amb
Stawton, per al partit de
—

•

cambra, i quan va abrir
el telegrama vaig quedar-me esperant
per si hi havia resposta. En electe, va
redactar-la, peró ell mateix va anar a
portar-la a tellgrafs. Sí, la va escriu
re aquí en aquesta mateixa taula, amb
%pis, millar dit, no, amb tinta.
Holmes s'aixecá, collí el bloc d'im
ta

mateixa

el ten;m de cap
en

a

la segona.

rasnecte moral, será

una

Aixó,
fotta

sotragada per al cercle gracienc,
pera no creiem que sigui de conse
qüancies tan fatals, com algú ha su
posat, en l'aspecte económic. Ja ens
vagará, penó, de parlar-ne.

barbut que tarabé

semblava molt

agitat? Cal

mena

saber la

de rela

cions que existeixen entre aquest
individu i el jove Stawton, i qui és
la tercera persona de la qual tant
espera. ?Puc, Sr. °vedan, donar un
cop d'ull als papers que hi ha da
munt la taula?
Holmes mirá i torná a mirar mi
nuciosament una infinitat de lletres,
factures i altres documents, pero
no
semblá pas trobar res de par
ticular.
—?I quina salut gastava el vostre
amic?
interrornpé sobtadament.
—Fort com un roure. Mal no l'he
vist rnalalt. Una vegada fén lit,
peró va ésser a causa d'una contusió
rebuda al genoll.
—

i acostant-se al baleó per
veure-ho millar, murmura.:
—Es Ilástima que no hagi escrit amb
perqu;

tal

vegada d'aquesta

s'hauria conegut en la fulla
de sota, per poc que hagués apretat.
Penó provarem pel paper xupó.
manera

I arrencant-ne una ftella de les di
que tenia la carpeta. aviat va
descobrir ur geroglífic que alll s'ha
via assecat. Posa la fulla a contralluni
ens fou
fácil llegir:
No ens abandonen pas, per Dé:ti
—Aquesta frase és l'única que queda
del que va escriure Stawton. Com po
den veure, aquí es noten els senyaIs
de sis paraules més, penó cm que eren
les primereq que varen escriure's, van
que
les darreres.
assecar-se abans
Aquest prec sembla indicar que al jove
l'amenacava slgun perfil greu i que
siamés la persona a la qual es dirigia
podia protegir-lo. A més, fixeu-vos
en
el prefix "ens". que demostra
l'existéncia almenys d'una altra per

avar

ha respost al telegrama?
demá. Si, corn heu dit abans, és un
heme esclau deis esports, cal que sigui
molt poderosa la causa que l'obligui a
abandonar-vos, i, per tant, res no fa
creure que es presentí abans de demá.
Després, m'acompanyareu a l'hotel

sona.

?Qui diable podía és-ser "sinó l'home

La ciutat demostrá ahir, a
Montjuie, en el concert de

l'Orfeó Catalá, que no ne
cessita la tutela policía
ca per a mantenir-se en
una actitud de correcció i
II
de serenitat. Encara que
,Holmes féu 'cantar fácilment el
les persones puguin comp
de l'hotel. El .subjecte que ha
tarse, com ahir, en molts
via portat la carta s'havia presentat
poc abans de dos quarts d'onze. Vestía
milers
perqué jo faci algunes gestions.
El capitá de l'equip de Cambridge
va decantar
el cap tot descoratjat.

mosso

haver pau.

en

total no passa res?
mateix. Ne passa res, per
i altres donen l'afer per

qua uns
quidat i
i fan per

no

que els de la banda
no

senyor, que és

un

—Sóc un detectiu que treballo per
descobrir el parador del Sr. Staw
ton.

—?I qui
ta missió

us
_

ha enzarregat d'aques

manifestar ptíblicament la
disconfortnitat, i el ,settyor
Roca que Izo va fer privadament.
El procedir deis altres no és ca
vallerívol ni tampoc pro/'i de
gentlemen". Entenguin-/jo bé: ni
de
gentlemen". Per aval, pron.
va

..EL MARTIRI DEL SE
NYOR GUIXA

—

—Ja ho sabem,

d'energia.

qui

que si surt Staw
el! mateix.

—Pero i si no surt? ?Que us
creieu que hauré de pagar-ho jo?
exclamá pres d'indignació el vell
Sapigueu que no estic pas disposat
a
donar ni un céntim. Ja ho sabeu,
senyor detectiu. Ara poden obrar
con us
sembli.
—Bé, Lord Mount James— con_
testa Holmes secament. —?Tindreu
també inconvenient a dir-me si saben
quelcom que pugui fer-nos lium en
aquest afer?
—No sé res ni cm pregunten res.
El rneu nebot és prou gran per
saber el que es fa. Si ha cornés
la niciesa de perdre's, que s'apanyi.
Ja he dit que -no penso donar ni
un céntim per la seva recerca.
Holmes va somriure maliciosa
senyor.

Perb o
aquesta des
aparició hi ha més que un fet volun
tad. Godofred és pobre i per
tant si
l'han segrestat no haurá pas
estat
per treure-li diners. Peró en
canvi,
qui us diu que no ho hagin fet amb
l'intent d'aconseguir alguns detalls
respecte casa vostra, costums, ria
molt

—

banys de Directiva que varen ca
gar, fent-se solidaris així de l'a
rusació. Unicament es varen por
tar con: cal, el senyor Domlnech

amic

ment.

Holmes semblá dubtar d'aquesta
asseveració.
—Potser no és tan fort com us
Amb el vostre permís, aga
faré uns quants papers d'aquests.
—Ep! un moment—exclamá una
veu desconeguda darrera nostre. Era
un
borne ja vell, d'aspecte estrany,
que estava a la porta. Anava com
pletament de negre, amb un vestit
ja molt usat. Portava un reflex i
corbata blanca. Hom l'hauria pres a
primer cap d'ull per un pastor pro
testant rural.
—?Qui sou vós i amb quin dret
toquen aquests papes-s?
preguntá
amb veta irritada, peró amb accent

tan intolerable per al que va
enir el valor d'antsar-los públi
rament, com la deis altres cont

—?Així haveu estat vós el que
m'haveu tramés un telegrama? Jo
sóc Lord Mount James, i he vingut
tan aviat com m'ho ha permés róm
nibus. Si heu encarregat a aquest
detectiu la recerca del meu nebot,
suposo que estareu disposat a sufra
gar les
despeses que aixó ocasio
ni, no?
—Home, jo cree
ja s'ho pagará

desespe

és

de Stawton: Ciril Overtan.

ton

la

Aquesta, diguent-ne Ileugeresa,

se'n recordin.

L'OFICIAL DE TORN
—Aquest

a

Comprenem, també,

se'n recorden mai més

manera

contraria tampoc

L. A. B.

pressos,

llapis,

—I

a

remarcar

continuats

ració d'uns senyors els quals des-.
prés de iliurar notes a la Prettasa
de fer declaracions dient que no
Passava res, els fets els desmentei
xin d'una maneta ben termínala.
Comprenem aquesta desesperació,
filia de la so:sació del ridícul.
Pera ni una cosa ni ?'ultra jus
tifiquen ni tan solament expliquen
el que algun directia acusi tres
eonsecis d'éçsee els imiztrtors ael
movintent d'indisciplina (indisci
plina que mai no hm-km vist anzb
anta intensitat i generalitat) dele
'Itgadors del Barcelona.

món". I els obrera tornen al treball,
l'arno allarga la má ala que mo

verses

el vostre arnic
Mount James?
anar a veure lord
—Oh, cm fundo en qué feia dos dies
que el notava molt preocupat. Si es
tractava (le qiiestions monetáries. és
probable que una vegada més intentés
acudir al seu ancle, per bé que a ben
segur hauria de tornar-ne escorre
gut com cada vegada. Si realtnent ha
fet aix6, será perqué no tenia altre
remei, perom\ d'afecte no n'II; tenia
pas gaire, al vell.
—En fi, hagi anat a un lino o altre.
hem d'escatir el motiu d'actuesta vi

una

va

menta abans Ii feien la guerra i hi

que és.

—Tampoc.
—?Per qué podía

POBRE

nanga

més, és ancle del vostre amic?
cree també que el seu he
reu únic. Es un vell de vuitanta anys
i que sofreix terribles atacs de gota.
Peró, tot i les seves riqueses i que
tot el diner passará a mans de Go
dofred quan es mar, cree que mai li
tan enormement

qua.

d'aquests castigui els tre
balladors a no cobrar? No, sin6 que
els diu: "Ja veieu que no tenleu ra6.
Tothom es pot equivocar en aquest

4.7

EL

pares?

ral,

trobo

en un cas

a

un

dirá per

cm

obrera. ?Que ha vist cap

—I tant...

ha donat

—Ja

guanya

—No, és arfe.
—O molt m'enganyo o aquest lord
Mount James és un deis homes mes
rics d'Anglaterra, no?
—I,

no

pera,

que els
l'honorabilitat
d'uns consocis que es permeten el
luxe de pensar amb el seu propi
cap i din les coses tal com les sen
ten, és intolerable.
Hem estat eis primers a censu
rar ?'actitud de reaolta del: juga
dors del Barcelona. Llar proce
dímela protestatari el trobem, si
mis no, inoportú.

parlem d'aixb

no

;—Molt senzill. Ja Junta
nyar, no? Es com quan

4

seu...

ara

on,

tacs

bé ahcb de la penyora.

BILBAO

que

del núm. 4)

v-soe

tir

tots els

que únicament li clic que

1,r'1ATLET1C.

EL CAMPI
DE RUGBY
(Continuació

a

oblidi que
cD

—Just, i

res

a

—

Rússia amb els Soviets?

a

equipa els haurien hagut
de fer les juntes a mida. Perb no
i

—

favor deis dam.

vice-President

--avui

gaire probable
madrileny perdi eis

que

dora

tan

no

que

—Estic conforme que si els juga
haguessin guanyat s'hauria es
tablert un precedent divertidíasina

(

l'equip
dos
partits que H manquen i que, si«.
muliániament, l'Europa guanyi—i
aixó és encara menys probable
els dos que té pendents.

—

podem

pitjar

o

s'honora de fer-se ressa
I espera confiadament

de resultats pro
blematics i a llarg termini. Per aixa
LA RAMBLA
i está segura de trabar
al seu costat tota la Premsa de Cata
lunya
d'acord amb els amics de
Fraga que signen la crida, proPosd
que sigui tramesa, de moment, a Tolo
so, una de les nostres primeres Coble9
de sardanes. Es segur que amb uni
quants concerts i andicions poPulars
sardanes a la capital occitana, pro
damnificats, Nxit seria grandiós i Id
xifra recaptada molt alta. En aquest

"'ere,

—

no veu

si la idea deis jugadora del "Barça"
hagués prosperat haurlem arribat

1/4

VC1a.

Una subscriptió

I

ES?.

_,

cas

Amb el pretext que se celebrava
assemblea de delegats del F.
C. Barcelona, dijous passat, des
e les den de la vetlla a ke qua
tre de la matinada de divendres,
tingué lloc a la Sala Montserrat
un
deis espectacles més deplora
bles que hom registra en la histb
tia de les ja massa famoses as
semblees del club campió de Ca
talunya. No farem cap comentanl
qsPecial, perqul ens sentiríem ayer
gonyits en haver de dir, en llares
le motllo, multes de les coses que
allí varen passar i que varen senuna

sóc del parer de

no

—M'estranya. ?Vosta

Barcelona-Espanyol,

sorollosa a Cha.
martín, ni que la victória de l'Es
panyol arribés a ésser tan difícil...
El Racing de Santander, vencedor
novament en el partit d'ahir, s'allu
nya d'una manera
definitiva deis
últims llocs. L'Athletic de Madrid
va
perdre. La seva situació, per&
no és pitjor ni millar que ho era
abans-d'ahir. Els tres punta d'avan
tatge que porta a l'Europa li asse
ge-en
pant2Lei
1evat del
manera

INADYIISSIBLE

ho aprove.

—Doncs jo

—

d'una

~41~

Llagostera,
dies de suspensió

senyor

voste. No ho aprovo.

especialment als deis partits en els
quals intervingueren equips de Ca,
talunya— foren normals. No pas
per les xifres del marcador, sinó
per la designació de vencedor, i ba
tuts.
En efecte, tothom
siguem
sincera
esperava (esperar no vol
pas dir desitjar) que el Barcelona
perdria a Sant Mamés, que l'Euro
pa perdria a Madrid i que l'Espa
nyol guanyaria a Sarrlá. El que ja
no
s'esperava d'una manera tan ge
neral era que el Barcelona, a Bil
bao, aconseguís un resultat tan ho
norable com el quatre a tres d'ahir,
després d'una reacció épica, formi.
dable; ni que l'Europa fos batut

nificats f6ra, potser,

seria

un

1

P.reu: 15 céntima

-.3n4 setnbla que sí, amic Ma

sempre transcendental i apassionant.
Els resultats d'ahir
ens referim

len

e*
10t1

riano, 1

dos

—

Teléfon 19603

--

que *Lira das 54
de aou tirare. endavant?

fets, aclarits, lleven
d'importancia a les dues
jornades que manquen celebrar-se,
tot i havent-hi entremig—i a vuit
dies vista

JORNADA ESPORTIVA

13

sembla,

bona part

Catalunya.

sentit

repós.

Barcelona í Athlétic de Bilbaojugaren
filr"/5 DIMIG
ahir el més formidable partít
tk<
miau
de la temporada
L'Athiétic, vencedor, é:; segur campió L'Eu
ropa és segur darrer classificat
L'Espanyol
va véneer l'Arenes per un gol

tiza)

..,

ywoutnesamosrmeintoustesum

gatolmootal"."1".....""mmalmilismk

DEL MOMENT

1 1 is

amnistía...

4111~1•1111i,

Any I.

en

sense

rItiir PI.'i.r

11

-que dlumenge ylnent se ce
lebra el miting de la Premsa.
No hl* falten

E

setmanari

Insistir-hl

pian de 1930

m'enganyo

o

en

quesa...

—Dimontri! Será possinle? Mai no
batiría atinat en una infámia així...
Peró en quin país som? Sort que
Godofred és un bon xicot i abans
es
deixará matar que perjudicar el
seu
pobret ancle. Estic disposat a
donar-vos cinc Iliures. Bé, vaja...
arribaré a deu i cm sembla que no
és pas poca cosa— afegí, tremolós
de por.
* *

Vist que el vell no podía servir
nos de res, Holmes decidí prescin
dir-ne en absolut. Ens acomiadárem
del joyo Overton, que no sortia
de la seva desesperació.

(Acabará.)

L'ex-terrorífic

i

ex-federaliu

a

es

tones,

senyor Guird, té un turment
cruel que no, el deixa viure. Aquest
turment és /a

desqualificació

que da

d'ell pesa, que no el deixa anar
les assemblees a discutir i a dema

munt
a

nar

la

paraula

i donar-se

impartancia.

Per alta el senyor Guixa el dia del

festival pro-Rini, al segon quadro, que
és el de l'Assemblea, es va valer des
fogar i va dentanar la paraula i va
valer fer un acudit que no va fer gra
cia perqué va ésser dit extemporania
ment. En contpensació, amb aquesta
intervenció el senyor Gui.ra va mal
baratar un acudit que hauria fe: gra
cia al pzíblic.
Sort que, afortunadament, l'exit de
!'obra no depenia que el senyor Guira
s'hi fiqués o deixés de ficar-s'hi.

vé)
LA PAVERIA D-EN BOSCH
en el partit de !'Arenas un de
fensa, voluntariament o involuntaria
ment, toca a Bosch. Eh, tot af?s, es
gira Juriós amb intenció de re
bolear el contrari, pera caen que rol
(re era un fra.: més fort que ell, el
que ana per terna, sense que el bilbaí
ho les a propasit, fou Bosch. Un cap
a
terna Bosch tot era fer gestos
des
esperats perqw?, cont que !savia eaigut
dintre l'area,
s'enternís i mar
Ahir

qaés

el penalty, que
tes reclamaren.

fa

els

espanyolis

Villena, pera, féu el con fort, i :en
fer-ne cas de les lamentacions de
Bosch i th erits del jr4blie, no para el
se

Pa*

la
A CAN RABIA

L'Espanyol

d ficílment l'Arenes
de Bilbao, per i a o

En el primer partit del Campionat de Catalunya
de Futbol Amateur el Sans vencé el Barcelona
El camp de la carretera de Sarria
:prseentava bon
aspecte pel que a la
concurrancia de públic es refereix.
Tres quarts «entrada a les populars i
;talen» d'una meitat a la tribuna, cons
Vtuia tota la massa que acudí a Can
Rabia per presenciar l'únic partit de
,Lliga que se celebra a la oostra ciutat.
Era poc pública és veritat, per ce
lebrar-se el partit en les circumstans
cies esmentades, peró cal reconeixer
'que l'interes del partit no s'ho valia.
*

*

Abans de jugar-se el partit entre
l'Arenas i l'Espanyol, se celebra el
primer partit del Campionat de Cata.
lunya
futbol amateur, el qual es
juga per eliminataries. El sets vence
dor representará a Catalunya al Cam

pionat peninsular que per primera ve
gada es jugará enguany, el qual se
igurament començará el mes d'abril

gols

seguí Callard, cinc minuta abans d'aca
bar la primera parte en ocasió que
Alamo carrega a Zarraonandia, revol
cant-lo per terra. Gallard arroplega la
bala i, sense portar, poc Ii costa da
conseguir el gol que més tard els has
via de donar la victória i els punta
corresponents.

ja
era

En el
no

costuma

partit

que viren

cure

tot fou entusiasme.

Madrid,

dir quan

a

es

tracta

aconseguits damunt

un

efical, perderen

oca

sions de marcar, i acabaren la partida
eliminats del torneig. la qual eta pri
va
ja, ahnenys per aquest any, l'as
piració al títol que començaren a dis
putar ahir.
F.13 equipa foren:
BARCELONA: Mnntserrat; Ber

Mascaré; Valls, Crispí, Penya;
Lluchs, Franco, Vila, Cambra i

tran.

Domanech; Martínez, Tor
res; Llopis, Sibeques, Gutiérrez ; Cas
tells. Alejo, Pedrero!, Ibánez i Casa
SANS

:

desús.
Castells. Pedrerol i Alejo marcaren
els gola del Sana, i Cambra els del
Barcelona.
*

*

Molt fredament comença la partida
la tarda. L'Espanyol sor
tí a: camp convenaut d'ell mateix, en
pla de guanyador. En canal. l'Arenas
se'l vela tot el contrari. Potser im

principal de

pressionat per aquell 8 a r, que no fa
quinze dies que l'Espanyol obtingué
darnunt el Madrid, sortí en pla de
vermut. Vencut moralment.
Per, alai) els primera moments del
partit foren d efranc domini espanyos
lista

:

de

franca retirada

dala blau

bilbaína que se.nse preocupar-so
'd'atacar es dedicaren a defensar-se.
'Amb tot un contrincant així, l'Es
aanyol justa a placa a plaer. relata
vament, fin3 arribar davant la porta
on els era impossibilitada tota pugada
perillosa. Pros-a d'abra) en fou que totn
grana

primera part l'Espanyol
completament; ni per ramal
la

entrava dintre de la

xarxa

domina
la bala

defensada

panyol.
El

gol,

l'únie gol de la tarda, l'aeon

Bilbao, 16 (conferéncia telefónial)
El partit entre
el Barcelona i

—

l'Athletic de Bilbao era esperat art
arias una expectació formidable. Hotr,
considerara la topada entre catalana
biscains com la gran finals del Cam
pionat de Lliga, car de guanyar
sayas

& C

o

rable a l'E'spanyol.
Eh poca ataca que féu l'Arenas da
na la sensació de gran perill, per6 no

hi havia aquel( element rematador qxa
hi ha d'harer en tota línea davan•
tera.

ZARRAONANDIA!
Un amic

equipa

nostre

ens

deia.

al camp: "Pobre

en

la tarda.
sortir els

general estigué

que perdés els
que té pendents.

poder adquirir en
trada. La recaptació ha estat de
50.000 pessetes, xifra que ací, a Bit,
bao, és un récord.
sense

UN PARTIT MEMORABLE

La topada entre el Barcelona i
l'Athletic ha estat una cosa memora
ble. La gent esperava un partit emo
cionant, disputat, brillant. Totes
esperances han estat satisfetes amb
escreix. La Iluita ha estat brillantís
sima, duna etrioció peques vegades
igualada, i sobretot, correcta, formi
dablement correcta.
El públic de Bilbao no havia tingut
la sort, en tot el Campionat de Lliga,
de presenciar cap gran partit. Més

més

veure

cap

partit

net.

Aques

grana

que

es

recorden acl,

el segon gol. Aquest gol
al nostre
entendre i al de molts altres especs
—

tadors

fou aconseguit en offside.
per6 el senyor Melcon no ho entengué
aixf.
L'Athletic aconseguí un tercer gol
per miaja de Lafuente.
Fou un gol
formidable. El millor de la tarda. Un
xut fantástic.
Amb tres gola en contra del Bar
celona, semblava que la cosa estavá
decidida. L'equip blau-grana, pera, nd
es va
desanimar gens. Ben al contras

ri,

DELCLOS

celebrará el míting Pro
Arnnistia al Palau de Belles

1

es

—

mantingué

en

tot

mornent

a

un

nivell equivalent al del seu adversari,
fent joc igual..
Tant fou així, que en menys de cha
minuta aconseguiren els jugadora ca.
talans, en una reacció formidable,
difícil d'explicar, igualar el mar
cador. Diego fou l'autor del primer
Beata el del segon, i Aleaba el
de rempat La mitja part arriba amb
el resultat d'empat a tres gola.
En
retirar-se eta jugadors catalana, es
coltaren la segona gran °vació de la
tarda (la primera l'escoltaren en fer
llur aparicia).
LA SEGONA PART
El joc, a la segona part, no fou tan
yiu, tan rapiel con a la primera, cosa
molt comprensible si es té en compte
l'esforç formidable realitzat durara
els primera cinquanta-cine minuta.
No 1.i hagué tanta rapidesa, pena hi
hagué més emoció, encara. No és pos
sible aria lluita més emocionant que
la de la segona par t d'aquest partit
La victória el mateix podia decan
tar-se a favor deis uns que dala al
tres. Per tal que hi hagués de tot,
fins hi hagueren el s imprescindibles
xuts al

pal...

Deu minuta abans d'acabar el par
ta-, pena. va decidir-se la victaria
pels bilbains. Fou degut a una ju
gada del formidable Gorostiza, el qual
aprofitá una fallada de Walter per s
;nternar-se i xutar. Llorenç (qui subas
titula a Uriach. lesionat en comen
çar-se la segona part) no pagué fer
res per
a evitar el gol.
Aquesta jugada
no cal dir-ho
va
engrescar d'una manera extraordi
naria el públic. Tot amb tot, eta dar
rers minuta tingueren una emoció in
superable. Fina que eI senyor Melcon
no asse,nyala la fi del partit, hom no
dona per definitiva la victaria atla
tica.
—

CAVES A GUARDIOLA DE FONTRUBl

PENEDeS

•

ESPANYA

i Castillo, per cert molt correcta.
De les dues línies de defensas, ha es
tat millar la del
Barcelona. Walter,

Zabalo, més andar
rerit, s'han compenetrat admirable
ment. La davantera també ha jet una
gran exhibició. Els malora Diego i
Parara, sena dubte.
De l'Athletic, el millor en aquest
sempre avençat, i

partit, con en tanta d'abres, ha estat
Gorostiza, el fornadable exterior, al
qual deu ami l'Afiliada la victaria.
Dala portera, tots tres han actual
amb encert. Izpizúa, cl substitut ds
Blasco, per6, ha semblat una mica irra
pressionat per la importancia del

partit.
L'arbitre, Ilevat de l'apreciaci6 del
segon gol
que nosaltres i malta
—

gent hem considerat

offside

ha

—,

acceptable.
*

•

•

Äl vespre, els jugadora del Barce
lona han estat obsequiats per l'Athle

04+444444.44411144~444.1I

—

•

COMENTARIS
El públic ha estat formiaablemetn
Ha tributat al Barcelona
quatre grata ovaciona La primera,

correcta.

Ayala & C
Chateau

o
•

d'Ay (Franca)

1.44444+44+444~,~~4,4
tic amb un
estat la .iota
i fraternitat
S'han donat

durant el qual ha
dorninant la companyonia
entre tots dos cerdea
ataques al Barcelona, a
Catalunya i a l'Athletic, i tothom ha
palesat intensa satisfacció uer hayer
presenciat el més gran partit de la
sopar,

temporada,
JIS
L'OPINIO

DEL SENYOR
GUTIERREZ ALZAGA

Ha dit que está satisfet de la vic
t'aria aconseguida per l'Atlatic en
el campionat de Lliga, i més en
cara pel
formidable partit que ha
tingut Boa a Sant Mamas, on el
Barcelona s'ha mostrat el Jamba
equip d'altres temps.
Considera irregular l'arbitratge 1
reconeix que el segon gol de Goros
-a, fou
marcat
en
declarat off
pide.
•

Aquesta opinió del president base,
és d'una importancia innegable.

EL FILM DEL PARTIT

L'expectació

que durant rota la set
celebrar al campldlvetao
mana havia pel
partit que ahir diu
manga es va celebrar al camp de San
Mamas, es traílla-, tal com hom espera
manga

va

en

es va

una

entrada

irnponent

que

a

torna

Gorostiza qui

en

un

a

"offside" molt

en el primer gol i senya
lat pel jutge de Unja, :ruta creuat i
imparable i assoleix el segon gol. Co
ja hem dit, si alar va ésser l'"offsi
de" del primer gol, molt nrés ho va
ésser el de: segcn pum athle,tic. 7:1 pú
blic, és ciar, no va protestar, ja que
afavoreix :'cquip de casa.
Els jugadors catalans, amb
aquests dos. gols, aconseguits
d'una manera tan desastrosa, es
desillusionen, i cl domini de
l'Athletci és més lateas. Al cap
de 23 minuts, i en una mag
nífica arrencada de la davan
tera athlética, Lafeente fa una
immensa jugada que acaba amb
un xut fremidable que bat no
vament Uriach.
Aquest tercer gol, magnífic
en
tots conceptes,
acollit
amb l'ovació que es mereix.
Poc a poo el Barcelona va
entrant en joc, destacant els
admirables avenços de l'ala es
guerra, formada per Bestit i Pa
rara, que burlen tan com velen
a Carizurieta. Alis 35 minus, un
canvi de joc de Bestit és reco
llit per Diego, el qual s'interna
magníficament i encara que
Izpizua fa una sortida valenta,
Ilançant-se ala' peus del jugador
catalá, no pot impedir que la
pilota arribi a la rama, i el
Barcelona s'apunti el primer

més ciar que

gol.
Aquest gol anima extraerdi
náriament l'equip catalá, que

CHAMPAGNE

EL PARTIT
L'Athletic, al cap de deu segons d'ha
ver cornençat el partit, marca el pris
mer gol de
la tarda. Fou degut a mi
gran xut de Lafuente, que l'Uriacli
deturá, peral sense retenir la bala,
Chirri remata a la xarxa.
Poc després, a conseqülneia d'una
jugada d'Unamuno. marca Gorostiza

se

tu

tiza)

estat

a

muno

COM VA JUGAR-SE

Catalans: Diumenge vinent

r"-

a

vegada ha vist totes dues coses.
I el públic ha quedat tan satisfet de
l'actuada de l'equip blau-grana, que
en acabar-se el partit l'ha ovacionat
xardorosament, amb una ovació de les

encertat.

Arts. Teniu el deure
d'anar-hi

un

part, i la quarta, verainent formidable.
sincera, emocionara de debía en aca
bar-se el partit.
Poden assegurar que el Barcelona
ha sortit de Sant Mamés batut, paró
cobert de gléria i de prestigi.
De la comparada) d'actuacions pot
ser en deduirfem una superioritat, una
!tau superioritat, del Barcelona. Gua,
man ha
jugat el Inés formidable par.
tit de la seva vida. El mateas han feo
Martí (qui mara molt bé a Goror.

ta

Els equips foren:
ARENAS, DE BILBAO: Zarrao
nandia: Turren Arriata; Cilaurre,
Urresti, Bilbao; Saro. Ribero, Gurru
ehaga. Menchaea i Echevarria.
ESPANYOL: Zamora; Saprissa,
De Mur ; Trabal, Soler, Tena I; Ven
toldrá, Gallard, Alamo, Padron
Bosch.
Si de l'Espanyol hetn de distingir a
algú ho farem per Saprissa i Ganara.
Per l'Arenas. ja hem dit el qua de
Zarraonandia, i la distinció potser cal
fer-la extensiva per la saya actuació
a la sekona
part, a Menchaca.
atavIza

quedat

encara, de

Zarraonandia,

quanta que n'haurás d'encaixar I" Ell
l'havia vist jugar més que nosaltres,
i potser emetria aquest judici amb so
brant de raó. Per6 nosaltres, després
del partit d'ahir, també amb sobrant
de raó, hem de dir que si l'Arenas
se'n va amb l'hororable resultat d'un
gol a cap, ho deu a Zarraonandia. Ell
fou l'heroi de la tarda. Va treure tos
tes les bales que amb la intenció que
és de supcsar fi enviaren els davan
ters blane-blaus. Amb un astil no molt
depurat, ll va reduir a la mínima ex
pressi6 la derrota que hauria pogut
ésser nualt copiosa.
Arbitra Villana, i potser hauria
pogut fer-ho una mica millor. Paró
en

passava

El camp de San Mamés oferia un
aspecte imponent. Milers d'aficionats

respecta a l'atac, com pel que es re
tercia al remat a gol. Ahir la manca
d'un Yermo es nota en tot moment
Si ahir a la davantera de l'Arenas hi
hagués jugat un Yermo, altre hauria
estat el resultat, i no certament favo

a

fet,

UN PLE A VESSAR

s'han

fou l'heroi d'aliir

de

encara

•

Chateau d'Ay (Franca)

Aquest

tito!,

el

mana

altres dos partits

Ayala

en

en

les

CHAMPAGNE

per Zarraonandia i els dos defensas,

mas els tres mitios i dos davanters.
unes
Totes les bales anaven fora,
enviadas pela davanters espanyolistes.
i altres, les més. pela que defensaven
l'Arenas; la millor prova d'abra és
que
la primera part
en assenyalar
acaba amb l'escore alain gol a cap. i
onza carnets a un, favorable

--

l'Athleac,

d'aqueo+

moltes

—

a

el

amateurs.

vantera

La primera part acabá amb el resultat d'un gs,7,
a cap a favor del Madrid

no

es

s'a

Varen: veure coses molt bo
:sigues, com ho fou el tercer gol del
Sana, ben digne dala equipa profes
sionals.
L'equip del Sans, que en tres oca
siona havia estat batut, al camp del
Sol de Bala, per l'equip que ahir fou
vençut, palesá potser millor conjunt:
alguna millor individualitat.
Eh blau-grana, mancats d'una da

El partit amb l'Athletic de Bilbao fou d'una emoció insuperable.
L'equip blau-grana efectua una actuació formidable, i el públic va
ovacionar els jugadora catalana.
Gorostiza fou l'autor de la victória.
Del Barcelona, Guzman va destacar de tot el conjunt.
El joc fou molt
correcte i el públic també.
Després de marcar l'Athletic tres gols se
guits, el Barcelona empata abans de la mitja part.
El gol decisiu fou
marcat deu minuts abans d'acabar el partit
sortir al camp; la segona,
Impressió del nostre
aca
Chirri, recull
balon que tramet a
1
bar-se la primera part; la tercera,
Una
Gorostiza.
Aquest
ho cedeix
redactor especial
reapareixer per
començar la segona
i Unamuno
enviar-se'l

volien reflectir els

com
a

l'Espanyol

de

veieren en cor de Iluitar
per la victória. I tota la segona part
es bateren
a
l'ofensiva; cal dir que
ho feren força bé, molt bé pel que

jugar

com

tanta

vuit gols

vinent.
ahir

potancia

que la

En el camp de

en

La segona part transcorregué mél
igualada. L'Arenas, potser convençut

Charnartin, el Titular
l'Europa, per 6 a

EL BARCELONA VA PERDRE
PER 3 A 4
---

a un

1930

A MADRID

A SAN MAMES

vencé

per tres

17 de marl de

rambla

l•••••

es

descabdella un jeta magnífic i
mcdt, correcta. Dos minuts des
prés del gol anterior, Castella
nos
cedeix córner. L'executa
Diego, i Bestit passa de cap
a .Arocha
tan magníficament,
que aguan jugador no ha de fer
res mes' que desviar fluixament
amb el cap i acensegueix el se
gon gol catalá.
Cada vegada juga més el
Barcelona, i el més remarcable
és la seva netedat i rorrecció
en el joc, palesant d'una faisó
nnestrívola el que ha d'ésser el
joc de futbol, i al cap de 38
rninuts, en una magnífica arran
cada de Perra i Bestit, perfilo
síszima com totes les que han
fet durant aquesta primera part,
acaba amb un magnífic centre
de l'extrem dreta catalá que
Bestit, d'espléndid cop de cap,
envia a la xarra, ebtenint airí
el tercer gol. La jugada ha es
tat magnífica i no és aplaudida
com es mereix.
Amb el resultat d'empat a
tres acaba el primer temps, du
rant el qual el Barcelona ha
causat immensa impressió, car
després de tenir tres gols en
contra, dos d'ells aconseguits
en clars fora de joc, ha
sabut
sobreposar-se i fer una mag
nífica exhibició que lbgicament
ti ha valgut l'empat d'aquest

primer ternps.

pot dir sense por a equ
pot dir sense por d'equivocar-se, que
va ésser el récord de la temporada.
En tot el públic hi havia una gran

En el segon temps, i al cap
de tres minuts de joc, es lesiona
Uriach I és substituit per Lloa

expectació

rens.

per

vetsre

el

joc

que

reas

litzaria el Ba:celona al camp d'eh;
athlétics.
En sortir els equipa al camp són
acollits amb grana aplaudiments i Mal

dirigir l'encontre,
arrenglera ambdós onzes de la següent
con, cncarregat

de

manera:

Barcelona: Uriach, a,Valter, Zabala,
Martí, Guzmán, Castillo, Diego, Goi
buru, Arocha, Bestit i Parara.
Athletic de BilLao: Izpizua, Carea
ga, Castellanos, Garizurieta, Mt ?alar
za, Roberto,
Lafuente, Iraragorri,
Unamuno, Aguirrezabala II i Goros
tiza.
Ale as rninuts d'haver xiulat Mel
con el començament de l'encontre, re
cua Gorostiza un balar. en ciar "off
side", el qual no senyala Melcon fora
de joc. Unamuno recull el baba i re
mata.
Uriach espera tan fluixament,
que Chirri, hen collocat envia a les
malles per primera vegada,
El Barcelona quecaa astorat d'havar
concedit l'arbitre madrileny el gol, car
el fora de joc de Gorastiza eras ciar i
ferminant. Seaudir el parit interessan
tissim i als 16 minuts i en un momeat
en qué els catalana pressinonaven
a

Segueix

el

joc magnífic,

so

bretot per part del Barcelona.
Les jugadas de perill per a l'e
quip catalá són aclarides arnb
gran

encert per Walter, que
defensa amb admirable entu
siasme, energia i correceió, no
sois el seu lloc, sin6 el del seu
company Zabala, que encara no
está en condicions per a actuar
en
aquesta mena de partits,
quan més gran era la tensió
nerviosa en el públic per veure
l'admirable joo que descabde
Baya requip catalb. al
qual
ja gairebé se'ldonava per ven
cador, una admirable jugada de
l'ala dreta de la davantera atlé
tica acaba en un canvi de joc
de Lafuente, que recull Goros
tiza i d'un rut irnponent acon
segueix el quart gol, que és el
de la victbria.
/ malgrat de qué el Barce
lona es llança amb gran entu
siasme per tal d'aeonseguir
l'empat, arriba el final de l'en
contra amb el triomf atlétic, per

quatre gols

a

tres.

venç a

Al camp de Chamartín, i amb una
regular entrada, s'ha celebrat el par
Europa de Bar
tit Real Madrid
celona. Ha acabat amb la victória
de l'equip campió de la regia, Cen

moments

per 6

cara,

no és jjust, car si
mostra en tat mo

Aquest tanteig

bé el Madrid es
ment molt superior

a

l'Europa,

ex

ceptuant els primers í darrers mi
nuts del parta, jugaren els macfri
lenys sense entusiasme, sobretot la
tripleta interior.
Fou una veritable Ilástima que
Rubio, que ahir sortia disposat a
fer una de les sayas grans exhibi

sale es

i

fou,

fluix

el més

vulgui dir

que

va

sense

estar

mal,

que rixó
En Lope

defensa, regular, encara que
Torregrosa ahir es torna a afiançar
La

el lloc

en

Vidal

va

gol

:e defensa dreta.
intervenir poc, pera el
marcaren fou del
més

que
ah- rd cale hom
a
un
portee de

L'Europa
temps,

va

es

pot

per

pens

categoria.
tenir ahir, al primer

actuació bastant bona
intervenir força so
vint i amb molt d'encert.
una

"':orença

va

T a defer
va estar segura, pero
la finja de miga que altres vegades
,nr;
ha ke.nblat (I rn'llor de l'e
quip de Gracia, ahir no resplendí gai
.

degut, sens clubte, a qué Obiols
fou seriosament tocat, des del pri
re

moment.
La davantera

mer

tot

i la

seva

gran

vo

jugades i única
ment el veterá Cross fou perillós no
solament pel seu coneixement de joc,
sinó per la seva rapidesa, més desta
luntat

en

no

féu grans

cable per la lentitud de la resta deis
seus
companys, més joves que el.
L'arbitratge d'Insausti es pot cata
logar entre els bons a pesar que el

públic en saltar al camp l'obsequiés
amb alguns xiulets que foren contra
restats amb picaments de mans per
demostrar que ací no ens interessava
la bona o dolenta actuació del senyor
Insausti el diumenge abans. En la
d'ahir com a arbitre cal lloar-la, puix
que seguí el joc de prop, xiulá les
faltes amb gran sentit comú, i en fi
féu un perfecte arbitratge en aquests
temps en qué tan difícil es veure la
bona actuació deis arbitres.
Sur l'Europa, i als non minuts una
jugada d'aquest immens artista del

moment

un

de

apro-

garalna

no

de

decantiment

de

mitja madrilenya,
l'Europa
domina, pero sense mostrar-se
peri
llosos en el xut. Acaba el primer
ter-1ms amb un gol a cap a
favor del
Madrid.

just

Tot

cornençat el segon
de les jugades de

en

una

tes

amb tanta

temps,

Rubio fe-

facilitat, Berna

un aut

enganya el portar europeu
i qua
val al Madrid el segon
que

Es desinfla l'equip madrileny i
a2„
dotze minuts Gironés escapa per
la
seva
umnja i Ilença un centre

que
Cros, en postura difícil remata
flux
i al centre de la
porteria, i

l'astorament de la
'

davant

concurrencia

Vi
queda parat i la bala
pene-.
tra
porteria ingdrileny, acon
segu;:a l'Eurcpa el i-r:mer gol.
Segueix pressionant ara
l'Europa
dal

es

que

Pena.

no

fa

exhibició;

la línia

l'equip

de

blanc, fo ula línia de migs, en la
qual els tres component3 fcren un
gran partit, i, al nostre entendre,

arree

aixt COSMC,
tot i la seva gran voluntat.
El públic el crida amb
força freqülncia. Al final del primer temps

revifá novament

als darrers minuts.
La línia més normal

a

Ilevatilitiia
tfrepiutia

bona

una

cions, cona ho proveí: les primeras
Jugadas en qué intervingué, totes
magnifiques, i entre les quals cal
destacar aquell gol magnífic, als s‘A
minuts d'haver començat l'encontre,
e va trabar sense interiors, i a tras,
amb una forta patada a la cara. ço
que féu que tota aquella aparien
cia de voler fer un gran aprtit, es
convertís en la desgana i l'apatia
qtn': ens té acostumats el jugaí.
;levanta fina

jugades

voluntat i bastant encert, i
Esparza
destaca en les tallades de joc. Morera desfa una
jugada iniciada per fubio en el moment culminant. Gala ca
el seo lloc nou d'extrem esquerra

t.

a

són

totes amb encera que
fiten els seus doos anteriors.
E l La
tn n
juga

-

tre

tot

Rubio,

sense

tra

força un córner, que és
conseqiiéncies. El partit

tret
en

fase ensopida en la qual
veuen patades
tense to ni

en

una

només es
so. A la davantera
madrileny
perillós ara és Gaié, que amb l'únic
volun
tat i valentia broda
espléndides ju
gades.
Als vint minuts una altra
jugada
de Galé val al Madrid un
córner. El
tira el mateix jugador i rebutja
fluix
Soligó. Recull novament Galé i en
via una centrada amb temple
i Ru
bia remata amb el cap.
Florença
aclareix deficientment i
Lazcano ho
aprofita per enviar per tercera
ve
gada la bala a la porta
europea.

Moments després hi ha un Me:dent entre Gamis i Rubio, per
ha
ver donat
una patada
Gamis a Ru
bio mentre aquest era a terra. In

s'imposa i segueix el partit.
Una bona pugada de Rubio dóna
ocasió a tres córners seguits
sausti

l'Europa.
joc

i

fa

Rubio
una

torna

a

contra
entrar en

magnífica jugada

remata Morera i para

Florença.

que

Ad

mirable jugada del Madrid que re
mata Galé topant
el xut en Soligó.
Als 38 minuts, una centrada de Gale
recull
quart

Cosme, que passa imparable el
gol. Els catalans demanen ma

l'arbitre, amb gra nd'encert no
concedeix. L'Europe perd la moral i
es deixa dominar
pels jugadors de la
Cort. Als 41 minuts, i a un avanç de
tota la davantera madrilenya, la bala
va als peus
de Gale, que d'un formi
dable xut aconsegueix el cinqué gol
rnadrileny, i ja en pie desconcert de
l'equip foraster, Cosme remata d'un
co pde cap una
centrada de Lazcano,
que

que

incornprensiblement Florença

no

aconseguint el Madrid el sisé i
últim gol.
Moments després acaba el partit.
Els equips es van arrenglerar de la
para,

CHAMPAGNE

Ayaila & C.
Chateau

futbol

o

d'Ay (Franca)

Gaspar Rubio, que
després d'uns regateigs clássics i prác
tics Halaga un tret a mes de dotze me
tres que entra a la xarxa europeista
com una exhalació i valgué al Madrid
el primer gol. La gent no aplaudí el
gol com calia, puix que suposem fou
degut a la sorpresa experimentada per
tan immensa jugada. En els primers
anomenat

El triomf de l'Athlétic

no

següent

manera:

Europa (Samarreta amb escapulari):
Florença, Soligó, Bigueres, Obiols, Loyola, Gamis, Ramonzuelo,
Cros, Vestit i Gironés.

Escric,

Al segon temps, Obiols permuta el
jó des
puesto amb Ramonzuelo, per
sedel començament del partit.
El Madri-d, amb samarreta samorad
i pantalon negre, s'alinia de
güent forma: Vidal, Torregro
sada, Prats, Esparza, Lope, Pena, Laacano, Cosme, Rubio, Morera j Gale.
,

és

just, malgrat d'haver jugat un
excellent partit, paró el Barce
lona jugá molt més que ells,
mereixent lógicament la vietb
ria, puix els dos primers gols
atlétics només es deuen a una
desastrosa vista de Melcon.
Izpizua va esta rbé tota la
tarda.
Els defenses Careaga i Cas
tellanos, molt esbojarrats, en
cara que valents
i amb gran
seguretat, paré) els desconcertá
la rapidesa de la das-antera ca
talana.
Els rnitjos acceptables; Ca
rizurieta fou el pitjor, no sa
bem si per les sayas facultats
o
per marcar l'ala Parara
Vestit, que fou el millor de
l'equip catalá.
El Inés remarcable 'deis mit

jos atlétics, Roberto.
En l'atac,
l'ala
esquerra
magnífica, essent Chirri el ve
ritable cerval], i ajudant cls
mitjos amb antuslasme i co
saratge.

Restaurant RIERA
Passeig de Gracia, 100
Teléfon 75075
EL PREFERIT DELS

GOURMETS
S al on s propis
per

a

banquets

Servei per co
berts i a carta
Recepció diária d'ostres

Gorostiza, magnffic,

encara
que els seus dos pri
per es
mers gols foren fácils,
tar en ciar !ora de joc.
Unamuno, braa i amb gra:
yolunlat, pera deseneertat i pe
1 Lafuente, sense que íos
encara

sat,

•

?
•

•

*M?

17 de març de 1930

la

-

1.1111‘1111.1.~41U1

A SANT

5,19~'?1,'~r- -_.,'s-11,

'11'.' -‘-'"St1';e.9

a-ss.a...as.

MANRESA,

--.„

engrescar els

que, per ara, En

cinc minuts abans de l'hora reglamen
taria, la qual cosa fou protestada per
part del Manresa, que, segons

BLA

4?

4
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Per Canaletes diuen...
Que l'Arocha
es

ha fet saber

vol

casar.

*

el partit

uns

a

aquest nula aquella
blancs tan sensacionals.
*

Que

se

Que

*

d'esportius

l'amnistia són
*

Que

que de

nombrosíssi

*

*

de resultes del festival

fit d'En

Rini, En Vila

a pro
vol dedicar

es

al teatre.
*

*

ho iéu

casar.
*

les Instes

manen

pensament

*

*

Canaletes, diumenge al

va

Que

companyia

la

que

va

repre

"L'honor del barri", ha rebut
proposicions de diverses localitats,
per angr-hi a fer "bolos".
sentar

M havia Ezi Massoni.
*

Que no hl va anar precisament a
lantar el "Rigoletto" sin6 a assa

hentar-se

vulgui

es

*

mes.

els amics de l'Arocha no se
saben avenir que un xicot tan as
aenyat com ell vulguí fer el mal
de casar-se.

*

cert

*

Que

re,

és

no

Sastre

guants

*

*

va

*

que

a

no

*

rá la muller de l'Atocha és la ma
teixa que festejava amb ell aleshores

Que

d'ahir,

partidaris.

seus

la xicota que sembla que

Que

*

del papar que havia fet

es

Murena.

*

*

Que la reaparició d'En Samitier
veu, per ara, gaire propera.
*

*

no

*

*

Que

el quatre a tres del Barcelona
ha causat bona impressió entre els

Que

bar

a

una

l'Europa

no saben com tro
davantera que faci gols.
*

socia.
*

Que
rayen

molt poca els que .espe
resultat tan honorable.

eren
un

*

Que l'Espanyol, amb una mica
més, no és a temps de guanyar
l'Arenes,
•

*

*

*

Que a Canaletes
europeista.

Que després del partit d'ahir, l'At
,Iltic és carnpió de Lliga.
*4*

Que

hagi

sempre val més que ha

estat l'Atilde que no pas un altre
que tots coneixem i que no cal que

a

Lea

té

en

ben

pocs

l'oca.

*

Que

#

*

soldat está fent forolla entre l'ele
ment femení a la Plaga de Catalunya.

10
en

*

Que el nedador Artiguel, vestit de

hl té

sort.

Que, ben mIrat,

cosa

*
no

Que la VIetbrla de l'Espanyol,

a

•

primera del mes d'abril el
C. N. Atilde inaugurará el seu nou

*
en

el

pitjor

laguer.
Santboia: Marly, Lacal, Ppig, Ci

fuentes, Elles, Barratxina, Millant,
Calvera, Guardia, Avellanet i Cas
tanyera.
A SABADELL

En

partit del tot favorable,

un

Sabadell

el

verle el Mantineno
sis gols a oap

per

Decididament sembla que el Saba
dell ha entrat en un període de franca
recuperació. Les causes que motivaren
la receta davallada de l'onze vallesa
han anat
avui
ina

qlesapareixent

torna

a

a

poc

por, i

a

aquell equip

ésser

de va

indiscutible, sense dubte no infe
rior al que conquerí el títol de entu
pió de la segona categoría preierent.
La victória aconseguida ahir
gel
Sabadell és certament per un marge
de gols ben notable, pero cal adver
tir que está d'acord atnb el descabde
llament del partit; en tots moments el
círcol sabadellenc dóna la sensació
d'un millor conjunt i de més potencia
que el seu contrincant, el qual obliga
a
batre's francament a la defensiva.
La reaparició del seu mig centtre
titular, Gracia, fou ben afortunada,
malgrat evidenciar aquest un cert des
entrenament. El non davanter centre
que arrenglerá el Sabadell contribuí
a donar han
xic Inés d'empenta al

quintet

atacant.

que

és

precisament

el

faltava. Tainbé debuta un por
del qual no poclem dir res
perque a penes entra en joc. Els al
que li
ter

nou,

AMER PICON

bona moral que sol tenir.

Vista la
l'actual
el Sabadell i el Marti

puntuació de

diferencia de

torneig

entre

que l'onze
del Sant Martí Sortís al camp una
mica refiat, i entre aixo i trabar el
contrari en un deis seus millors dies,

Chertia, Tonijoan,

ses,

Moragues

a

Vilanova,

A. O.

-

partit, jugat ahir

En aquest

la

a

tarda, els de l'Iluro varen dominar
durant tot el temps de joc, pero els
Alutunes Obrers saberen defensar-se

a

F. C. BADALONA, DOS; F. C.
BARCELONA, ZERO
Al camp de Badalona tingué hice
aquest partit, el qual havia despertat
molt d'interés entre els aficionats de
la ;reina ciutat, la qual cosa motiva
que el carnp es veiés força concor
regut, especialment en les localitats

preferents.
Tal

estatge.

com

s'havia anunciat, la Di

era

cosa

va

es

agressions, invasió del

haver-hi

-

un

dele

en el

seu

'ches elássics, té
haver el magnífic gol

sena

,tercer, del qual fou autor.
El Barcelona, com a conjunt,
aush. una gratfssima impres
018, jugant amb una gran cor
receló I netedat, que tots reco
,legueren després d'haver vist
joe dur I aspre de l'Espanyol
'

I de l'Europa

quan passaren pel
de Sant Mamés,
El porter Uriach, firis que es
Jesioná, estigué lmmens, i Llotirenc' malgrat d'estar molt deslAtrenat, posh, gran voluntat i
'Incert en les aoves interven
encara que cal reconéi
ter que l'ajudY. una Mica la
afli

iort.

'clefelitlf, triotme, sobre
tortint Walter, que, com abans
La

cobrí les pifies del

seu

,company Zabala,
lis

tea

I

ele

esmorzars

de

LA PERGOLA, el
Restaurant
de Moda a l'Exposicló,
amb el
bon temps tornen a cobrar
Ilur
anlmaoló 1 brillantesa
ORQUESTRINA VERDURA

La Unja mitjana, bé; per?,
"amb un defecte: que
sortí des
del primer mornent
convenluda

que només havia
de defensar,
jugá, per aquest motiu, bastant

retardada. Quan

el segon
temPs es convenceren que tam
hé podien njudar la
davantera,
demostrarnn tots llur admira
en

ble classe.
Ja hem dit que
de la davan
tera el millor fou l'ala
Forera
Vestit.
ponderació per a
aquests dos jugadors resulta
ria Paliidaamb
llur admirable
actuació. Totes les vegades que
s'ho
proposaren, desbordaren
no

solament el mig Garizurieta,
sinó la defensa
atUdica, i els
moments de veril:Ale peri11
serripre arribaren per aquesl

Costat.

Cal advertir que
Perera, des
riel primer
temps estava forta
ment tocat, 1,
per tant, mancat
de facultats.

només que acceptable 1 sobre
tot malament en rematar, 1 el
mateix poden dir de Goiburu,
que malgrat de la sev aenorme
cobejanla 1 bona voluntat, pecá
d'individualista i 'retardat en
els xits.
Diego cobrí amb gran ericert
el lloc de Fiera, i és el seu
inillor elogi.
L'arbitratge de Melcon va ésser de
sastrós en el primer temps. Els dos
gols primen de l'Athletic foren "of f
sides" clars i sobretot en el segon el
jutge de línia li va fer senyes i aixecá
la bandera perque xiulés el fur de joc

Gorostiza,

atengués aques
tes indicacions. En el segon temps es
va tranquillitzar quelcom i si bé sense
arrfibar a fer un esplendid arbitratge,
de

sense

que

defensá bonament.
Al final de l'encontre van-1 parlar
amb algunes persconalitats futbolísti
ques que presenciaren el partit.
El senyor Sunyol, president de la
Federació Catalana ens va dir el se

un

encontre

entre

els

equips

del

Güell F. C. í Espanyol. de les elimi
natóries -per' a la Copa Amateur,
que acaba amb la victoria del primer
per un gol a zero, molt merescut,

E

Dirnecres, fe s ti v i t a t de
Sant Josep

E
E-2

A

les

quttre de

Suny-ol.

i

que

el

e!

va

segon

veurc

7._1
.
=,

:=1:
.

E
t-.1----5.
Camp de Les Corts -:- Entrada general, 220 pessetes a
g
inclós reeárrec Exposició
1
E
-1-1
.

pel més

gran entusiasme qtle en la
lluita saberen posar els defenders
del Güell contra la major técnica
i fins domini deis espanyolistes.
A les quatre trenta quatre el
senyor Santoré xiulá el comenea
ment de l'encontre
per a la Copa
Barcelona. Els equips s'arrenglera
-

ren

de la

següent

Linares, Borras,
Rafa, Cristiá, Font, Mota II, San
F. C. Badalona:

=1.11E111111

el linicr que

insisténcia

joc

gol

per

(L.,
-r

un

no
en

agitag la I andel-a
tal d'assehyalar cl

en el

centre,

sligué

Barcelona:

Bussint,
Sola, Pedrol, Burguete, Cartilla,
Campabadal, García, García (M.),
Buj i Seman.

Comenqa,

la

Sola.

partida amb

arrenca.da

del Barcelona,

grades

tina

a

Borras.
Durant

una

una

que

bella
morí

bona intervenció
bona

estona

el

de

joc

es

111¦1
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Gutiérrez Alzaga, president de la
Fereació biscaina, es mostra encisat
i diu que és el millar partit que ha
presenciat aquesta temporada. Que el
Barcelona va fer un joc correctíssitn
de malta técnica, pero que l'equip bil
baí es mostrá més perillós. Creu que
la victbria és justa.—Noti Sport.
El sol seria el vostre invitat si
deckliu festejar la vcV,ra boda
al RESTAURANT DEL PARC

que és

pocs moments de

a

Bilbao

es

venia emple

d'optimisme, producte

del que

anávem sabent.
Represa la partida, el Badalona
continua en pla de dominador, i no
novament
degut a diverses
inexplicables fallarles de Forgues.
que ja fa alguna partits
demostra

marca

irre-gu:aritat,

molta

bona prova duna

manca

absoluta d'entrenament;

menys

nosaltres

altra

explicació

a

les

al

sabem trabar

no

repetides equi

daloní.

'

Després

de

jugades deis
de les quals

belles

barcelonistes, en una
ei Badalona es lliurá de veure's la
porta toradada grácies a una bonica
parada del reservista Linares, San
güesa encertá a trametre per segona
vegada la pilota dins la porta del
Barcelona, grácies a l'encert en re
matar una bona
jugada que entre
dl i Castro descabdellaren des del
del camp

en

favor del Badalona.
El senyor Santoré.
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MOR»

Caves a
Sant Sadurní
d'Anoía
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IMO

Delegació

í

dípósít
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PRINCESA,
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Teléfon 11953

M111.111,

Barcelona
a

a

tónica
que
sap

si hl havia dret a esperar-ne una
mica millor; d'aquesta general no.
blesa és forlós que en traguem unes
clássiques "cosetes" de Carulla, que
mai arribará a perdre.
En conjunt el joc del Barcelona
fou desequilibrat, i després de grana

jugades

11•111.•

MIMO»

com

general, es mostrá bé, encara
pel caire d'absoluta noblesa qui

"EL MILI» XAMMY

11111~11.

cans arnb
tres gola a zero.
a,
favor seu.
La segona part, que fou.
quelcom inferior a la primera,:
quant a bon futbol, derriostrit
més clarament la superioritat
del Terrassa, degut, principal
ment al nerviosisme que s'apo
derá. d'alguns jugadora de l'At
letie en veure's la partida per
duda, nerviosismo que ádhuo
els feia emprar un joc no det
tot correcto, especialment Gon
zález.
L'Atletic ens féu l'efecto d'un
equip poc entrenat, i semblava
cola si per endavant ja es considerés impotent per a sortir
airós de la lluita.
El Terrassa guanyá merescu
dament, i demostrá moltes més
energies qu eno pas el seu con
trincant.
En Pequera, qu efeia d'árbi
tre, peca d'un excés de tolerán
cia amb el joc incorrecto, 1 a

aquest procedir

degué algun'

es

incident que es produf.
Els equips eren:
ATELETIC.
j, Rossinyol,
—

mil;

i el partit acaba amb el
resultat esmentat de dos a zero a

¦•••••¦
•••••

per:

un

a

El Terrassa demostrá fer-hci

gama

capaç

seu.

millor, i sobretot tenir més.
punteria en els treta a gol, ki
aixb Ji permeté arribar al des.-

del bonie joc
de desca,bdellar.

la

esdevingué,

IM11~11

tres és

poema.

i per

bona passada de Font.
I entre tenehres acaba aquest par
tit amb belles arrencades d'uns i al
tres, arrencades que tan aviat en
una
com
a
l'altra porta semblava
que donarien feina a l'encarregat
del marcador; malgrat tot aixo, no

0111•M
V14•11=1
1.1••¦••
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a

entusiasme,
mostra tota

el

en

possibilitat.

a
l'angle
Sola, mal

grat d'una excellent estirada.
El Barcelona reprengué el joc amb

bell

amb
fora

arriba

no

vocacions sofertes „per l'equipier ba

de Gorostiza.

Verament aquest quaíre
tot

'.;:ilet'e
fl7,:ant-se

i

Teixidor.

o 1111111111M

"

Arocha.

manera:

Sangüesa.

=

giiesa, Castro, Forgues, Garriga
F. C.

al qual

pel Terrassa,

eam,p,

ren

reberen

engegar-lo just

a

superior,

cabdellant

la tarda

Club Deportivo Ala--vés
Futbol Club Barcelona

que está molt contcnt

bé

encertá

batut

propl

L'Atlétic 1 el Terrassa lliutas
enérgicament per a l'ob-.
tenció deis corresponents punta,
degut a la importancia que per,
a ells tenia
aquest partit.
El que en sortís vencedor'
restava molt ben situat per a
classificar-se pel torneig que
s'apropa, mentre que el vençut
s'allunyava, no poo, de tota

com

Acaba la primera part amb aquest
resultat, i mentrestant el nostre in
terés pchs fets que s'estaven des.

güent

senyor

1

nant

'A

Castro i

entre

jugadors

tres

ots

L'Atlétie és

quatre

una for
midable °vació deis concurrents.
Solá en aquesta jugada es trobá
sorpres pel xut de Forgues, que

I

es

Estic molt satisfet pel joc descab
dellat pel Barcelona. Ja sablem per en
davant que l'Athletic era un equip
molt perillós ; molt tnés jugatn a casa
seva, pel tanteig final de quatre a tres
és sumarnent eloqüent i més havent
assolit els seus dos primers gols en la
forma que ha vist tothom. Per tant,
cree que moralment el Barcelona me
resqué la victoria.
El senyor Plantada ens diu. com rl

'I

i altres acchlents.

X

la poca

a

A SABADELL

deis davanters

combinació

camp

L'arbitre suspengué el partit quan
Muro va :er el segon gol perqué els
de Vilanova allegaren "offside".

degut

AREVALO
a
l'Orient

celebrat

Torneig d'eliminació

blau-grana.
Als vint minuts es produí la bella
Badalona, el qual l'obtingué el da
vanter Forgues en rematar una bona

ja un gol.
embrutar, va

-.-

rectiva del Badalona va encomanar
la installació d'alts parlants, que
contribuir-en a que l'interés es veiés
augmentat; l'encontre que des de
Bilbao es radiava contribuí en més
d'una ocasió a distreure'ns força, ja
que fou pciper després d'acabada la
tasca radiodifusora que l'encontre
que presenciárem agafa un caire pie.
nament interessant.
Abans d'aquest partit tingué lloc

penetrado

va acabar ami)
un
Als vint minuts de la

zona.

el marcador

en

complidarnent.
La primera part
a

banquet

del

descabdella al mig del camp 1 poc
a poc
el Badalona es va anar im
posant, grades a una ferina tasca
deis majos; d'aquests el més fluix
fou Cristiá, pel costat del qual es
produiren moltes incursions barcelo
tristes, que no tingueren efectivitat

i

AMATARO

Iluro,

presidIncia

La

Fandos.—P. F.

l'empat

ben aviat la

L'HOMENATGE A JOSEP

tran, Satxo, Sala i Pérez.
Martinenc
Cervat, Barcons, Cas
sea Climent, Pujals, Barratxina, Ca

Aleshores la

perdre

Exigelxl's ~Are l'ampolla original, rebutjant la imItaoló

Composició deis equips:
Sabadell: Gamisans, Morral, Roure,
Codina, Gracia, Costa, Mata, Ber

segona part

i Ii féu

L'AMER PICON és denominació própia i la seva
marca registrada i patentada per la casa
PICON I COMP.

lent.

en

concertá,

quina

1

bonica combinació entre ell, Sala i
Pérez; al cap de 'poca estora Pérez
escapa per !'exterior, s'interna, i d'un
xut collocat entrá el
segon;
Satxo
efectua una jugada semblant a l'an
terior, pero pel centre, i fou el tercer
gol sabadellenc, i finalment un penal
ty valgué el quart gol.
En el segon temps, que fou de ca
racteristiques esmblants al primer, el
Sabadell aconseguí dos gols més, en
trats per Bertran i Sala.
Aquella passivitat tan propia deis
davanters sabadellencs davant de gol
ahir no es veié per enlloc, i. si alai)
equivalgués a un canvi de norma o
de táctica, és indabtable que el Saba
del donaria molt a fer.
L'arbitratge, a cárrec d'Espelta,
molt desigual, i sovint francament do

empat

da, com a millor encara la tasca de
l'exterior Mata i els defenses.
El Martinenc féu un encontre mi
gradet; ens féu l'efecte que l'em
branzida del seu contrincant el des

taronia

A base de

s'explica l'actuació fluixeta que tin
gué.
Durant la primera part el Sabadell
marca quatre gols, el s quals foren en
trats de la següent manera: el primer
fou obra de Mata, en finalitzar una

tres

jugadors actuaren gairebé tots
forma excellent, i potser remarca.

UNIVERSAL

APERITIU

comprensible

fins és

nene,

•¦¦••••¦¦••¦¦¦

eptleg.

Madrid,

a

malament;

Els gols els feren Avellanet i Cas.
tanyera a la primera part, pel Santt
bo:la; els del Manresa els feren: el
primer, Codina, i el scgon, Serra
aprofitant up batibull davant de
porta.
Actuá de collegiat Sattri, impar
cialment, pero amb poca energia per
suprimir el joc brut.
Els equips eren:
Manresa: Corrons, Castells, Mar
tí I, Delgado, Martí II, Tort, Galo
bart, Pequerul, Serra, Codina i Ba

"

La Copa Barcelona

s'ho valdrá hom
sap que consta de set actes i un

Corta

la

com

*4*

Que l'Europa,

acta.

potser fou Corrons, que li entraren
dos gols d'una manera lamentable. A
la segona part es rehabilita en unes
guantes jugades.
El debutant Castells féu un bon
partit, mitjanament secundat per Mar
tí I; els mitjos, molt fluixets
tots
tres, i deis davanters molt bé Peques
rul, Balaguer i a estones Galobar i
dolents en grau maxim Serra i Co
dina.
El Santboiá comenca molt bé i aca
ba fiarla malament. Als deis
minuta
de començar l'encontre aconaeguirén
marcar
els seus dos gols
aprofitant
dues badades de Corrons; es merei
xien altres gols, perb aquells...
Es dístingiren Millan, Elies i Mar
ly. Jugant brut es distingiren Guar
dia i els dos defenses.

*

Que

hauran sorpreses.

en

garen tots molt

drama d'ambient futbolístic.

*

Que diumenge vinent

constar

Com ja hem dit més amunt, el par
ta fou de baixa qualitat, i no obstant
aixo fou molt mogut i jagat amb molt
d'entusiasme per ambdós bándols. La
primera part domina Inés el Santboiá
(i en ella feren els dos gols) i la se
gona domina en absolut el Manresa,
que assetjá materialment els seus ad
versaris i en la qual aconseguí l'em
pat i amb un xic més la victória.
Del Manresa, a la primera part ju

Que degut a l'Ixit assolit, l'autor
té el projecte de Hangar aviat un

*4*

*

s'hi veia, ahir,

Que a la Barceloneta va ésser es
trenada la comIdia "Gent de barrí",
del porter del Barcelona Cola.

Que ja comencen a fer-se gestions
per tal d'ampliar la primera divisió.
*

no

cap

diguem.

•12.i

2

Corresponent al torneig LA RAM
es jugá aquest encontre al camp
del Pujolet. Fou de baixa qualitat i
prOdig en trompades i accidents.
Espectacle per desgracia ja massa
freqüent, que diu molt poc a favor
del futbol i de l'esport en general. El
causant de tot (si és cert que es pugui
culpar algú del desgavell
fou
l'arbitre, que amb la seva passivitat
influí molt a que els jugadors come
tessin tata mena d'illegalitats fina
que vingué I'Mevitable, que. bu l'ex
pulsio de Martí II i Guardia per ha
haver-se agre(hit mútuament en mig
duna veritable batalla campal. Car
no
foren ells sols que s'agredirenl
Discussions, intervenció de l'autoritat,
etcétera, etc.
Continuaren amb penes i treballs, i
l'arbitre dona per acabat el partitt

111/11 411;›
41021
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amics que

BOJ

SANTBOIA,

.:

11.11.

-ame

TROFEU "LA RAM 113 1.4

a".•

t

1

8

rambla

es

prodtriren fallades es
moltes ocasions produi
excessiu individualisme

tranyes,

en

des per

un

d'algun

deis

seus

davanters;

e 11

Buj fou un deis que
més s'hi distingiren, i n'abusaren
molt sovint. Campabadal i García,
davanter centre, foren els millors de
la davantera; deis mitjos, Burguete
n'oh bé; no tant, de bon tros, Pe
drol i Carulla.
aquesta tasca

defensiu, bé, a seques;
és tot l'elogi que mereixen.
Del Badalona, que comença des
igual i evidenciant manca de conjunt,
no podetn fer distincions, i qui sap si
n'hauriem de fer referent a Forgues.
pel desigual que el veiérem; tots els
altres, bé; no cns arriba a convén
cer la nova
adquisició badalonina,
Rafa, que dehutava davant deis sens
El tercet

antics companys.

Guarro, Vilalta, González, Co-i
lungo, Estrada, Gornis, Huerva,.
Canet 1 Juliá.
TERRASSA.

Ulldemolins,

Vila, Bartorileus,
Cadafalcb,
Santillana, Sebastiá, Valls, Cas
tro, Mitjans, Sanmartín i Clu
selles.

NO OBLIDEU
que el millor present
per a

Saw
és

I

Josep
una

Gramola
La trobareu

a

Unión Mils_cal

Espanola
PASSEIG GRACIA, 54

Díscosí aparells
LA VOZ DE SU AMO
ODEON REGAL
-

POLYDOR SONORA
-

0•1•11~1~1111111t.

Majestic Hotel
1 RESTAURANT
Coberts

a

preu fix

a

la carta.

Orquestra. ratons especials.
godos. banqueta 1 l'este*

•

ne?
12•?

M? L? ?

E•
17 de

ram

'esport

111.7

Ore",
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A VILAFRANCA

sanht

Vilafranca,

F. O.

O

L'esmentat partit fou jugat al
d'aquest darrer, corresponent al
torneig de campions del grup. Fou

Que

la lesió que patia
Gracia, el
mig centre del Sabadell, pot donar
:.e
per guarida.
•

Que

*

carnp

veneut

m'nirna
diferencia. Fa temps que no hem vist
Ttnellia'n u Ifarap p.snteuernraaVen
el joc de l'Atlétic del Turó, i esperem
veure'l per formar-nos-en un judici
més segur, encara que creiem que el
Vilafranca al seu camp el guanyará
per un marge més ample. Deis partits
jugats en aquest torneig el Vilafran

•

reforç d'En Grácia

amb el

el Sabadell torna

tenir pretensions.

a

• •

*

Que el Sabadell ha cornbinat un
equip per a prendre part en els carn
pionats amateurs d'Espanya.
• •

•

Qu ealguns elements ciclistes de

tius

necessitat,

per

per

de

manca

•

Que l'atletisme domina el futbol,
que segons sembla el conegut de
fensa del Reus Deportiu, Planxa

*

Que

sardina, al local de la Unió Espor
Figueres va funcionar per pri
mera vegada un nou aparell de rá.
dio. La gentada que escoltava les
peces modernes d'En Pineda, Cor
selles, Juand6, etc., fou nombrosa;
fina el pare Parés, parqué 11 tocaren
una
pesa que no ti agrada, aná a
queixar-se al propietari del café, se
nyor Dunj6. Ja és brorneta, ks1

• •

Junta directiva del Club

la

histarie de Reus ha pres mesures
radicals, entre les quals cal ~en
tar el nomenament de capitá del re
serva a favor d'En
Manresa, atle
ta del Reue Atlétie Club.
*

•

•

Que eta Veladrom reusencs, vist
l'éxit pluvial de Sana, aplacen inau
gurar la temporada a II de no que
dar eixuts, pera d'armilla, ja que
allí de les
ben

un

de ciclisme

coses

en sa

que convé.

niu.
•

•

Que alguna, de tanta satisfaccI6,
tot seguit a
donar-se de
baixa.
acudiren

-55

Que

el dia que

s'hagi de celebrar
benefici de la senyoreta
Angela Iglesies hi haurá més d'una
el partit

a

sorpresa al camp

palamosL

555

•

*

I que segons sembla

es

troba

en

forma excellent.
•

Que

•

a

França. (Que

jugar

que
uns

el Pala

partits

*

el

per

Que

en

del
i da

massa

a

Ayala & C

l'es

també cartes "quilometriques"
publicades en la Premsa local.
•

•

Que

segons els programes del Gi
en la visita que els féu la Unió

Esportiva Figueres, havía canviat de
i es (leía Figueres S. C. i que
el Girona es proclarnava campió de
nom

profcr.sionals gironins per l'article
29. Tot era perqué els aficionats
anessin a l'Estadi a veure la pana
dera que encolomaven als "ama
teurs". Total: que acahá amb un
ernpat a un gol i que els gironins
aprengueren de deba.
•

•

*

Que alguns maliciosos de Girona
han arribat a posar en ur peribdic
satíric d'esports que els de
Figueres
son "amateurs"... Deuen pensar
que totes les Juntes son com la de
Ja Unió Esportiva de Girona, sem
no

a

•

*

Que el Balears no volgué l'esmen
tat ajornament perqué ultra veure
amb bona ulls el Trofeu "La Ram
bla", tingué molt en compte que una

gitana pronisticá

a

un

soci,

blancblau.
*

*

Que per ala reserves i "infantils"
enviats per l'Alfons a "Son Canal?'
contra el primer del Baleara un soci
ha encarregat dotze biberons, i un
altre ha manífestat que no cal, puix
que tots ja mengen sopetes.

Que

*

primera

part,

va

pas

tarragonins. l'actuació da Fontani

5'

4
•

-

Ayala &

C

nimement.

descobreix, i són acompanya
des a la tribuna presidencial entre vis
ques estentoris
Frenen seient junt
amb una nodrida comissió de senyores
de di fernts prsonalitats lceals.
es

Els

capitana

a

que

no

la

un

grup d'uns

i sol

ta
un

gols

dos

.

estan

Puig

Ayala

o

&

C

Slia

1

posat

a

1

ts.

Barcelona

el segon a
de gene r vi

Castellfullit marca dos
gols,

els locals

Aquest

un.

resultat

es va
repetir
l'altra maja part.
El porter del Castellfullit
ac
fuá molt bé i impedí la
vietbrla
deis locals parant tres
penaltys
amb qué fou castigat el

a

aeu

equip.
va

fer

bastamalament.

pan, el

SENSACIONAL

Eis olaIII as de la
de

§!

,

í

ií
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DE
RECINTE

Almansa: Franch, Yngles. Mont
serrat, Fontanilles, Martínez, Go

tell,

Aiguader,

Lliteres,

Esquirol,

Sanxo i Queralt.
PeI Catalunya Nova: Delfín, Fer
rer, Fonts, Barrulles, Gascón, Tor
rell, Castelló, Fornés, Llorene, Vi
llena i Emili.
•

•

•

Dies

feiners,

les

a

•••/./O

nou

%Mame

deixa lona

Els tnillors

t'oren

els

impressio

al

defenses

i

l'arbitratge del lccal Segura.
Eta equips cren: Estrada,

dal,

i

:44

IM/M•
11.1•••

Diez feiners

.

.

2'10 ptes.

o«re.

a

Dies festius

malrlee

NOTA: En

aquests preus

va

111•1•11»

J

a

la Infáneia.

MIMO

Pavelló Reial

a

11••••
r¦••¦•¦
1••••
nma

•

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

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

del matí

¦¦¦•¦•
••¦•• •

Entrada: 1'05 ptes.

Entrada

al111011.

A la página 12:
Josep M. Massip al Direc
tor General de Presons. Cal
parlar així, pels nostres

111

1~.

~El/

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

inclós l'impost de Proteeció

Palau Nacional

per

questa competido.

•

1'05 ptes.

.

.1.10

la diada de Sant Josep está
anunciat el partit de torneig local en
tre l'Indústria
i C. Fontanella,
que
promet ésser un dels interessants da

—

.

••••¦•

l'Olot.
Per

llffiaa
1.1•1110.
aMOIr

1~12•
+11•MIE
~ea
=Molo
MIMEN.

Dissabtes i vigílies de dies festius,

Alsina

I i Oliver

les den de la nit

PREUS D'ENTRADA

Bernades, Castells, Pru
Gi.iell, Pau II. Puig, Vi

Coromina, Pau

a

•¦•••••

II, Orn, Mora, Canaclell, Calvet. Clos,
Clos II. Phuies. David i Dalmau pels

guanyadors

del matí

1.1•111M

dues de les poques vegades que arri
ba a la porta local bat el seu defensor
per majá de David i Dalmau. i el

conjunt
01-Ale oloti.

nou

RECINTE

dies festius,

inybw.

bones ocasions per marcar i decantar
el partit a favor seu. L'Argentona en

seu

les

a

Dissabtes, vigílies de dies festius

de la nit

.1¦1111.

nés. Massó,

-

Dies festius,

les deu del matí

a

711..

en

gratuita

1M.
ama,
OMM.
00~
•¦¦¦
10*.

amo.;
asomo

Palau de l'Art Modem
i4+1010
•~VII

Palau de les Missions
!J.

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

presó

11~

Obert cada dia, de deu a una
del matí i de tres a vuit de la
tarda.
Entrada: 0'50 ptes.

Entrada gratuita

IT•

—
_.

deis nous

—.
miwilb

'1

1%10naSiX i Monastella

=
coma.
vs.s•

Poble Espanyol

OINIM
obew.

=
=

MOMO
...-

-d.

6 cilindres

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

El públic podrá contemplar cada
rija les fantástiques
cions i els jocs d'aigua.

.....

1

Vivaálx i Vivastella

...va.
.......

..m.
mema

#111n111.11:._
-I,

4 cilindres

nen

la

TANCAMENT DEL

•••••¦

-;hateau d'Ay (France)

models 1930

Cv.

Bilbao, el dia

L'árbitre he

primera muja

A la

..._

110

fo

esmentats

o

•4•.44+••4~4~4•4
Iles. Yngles i Queralt. Pel Catalu
nya, Delfín, Gascón, Fornés (una
nova i valuosa adquirició) i Ferrer.
Sota les ordres de González, el
qual tingué una actuació forea de
ficient, encara que molta voluntat
i un complet amateurisme, s'arren
gleraren els equips amb la scgüent
forma:

feiners,

lomale

cilindres

juny, i

se

Roca.

OBERTURA DEL
Dies

*Miwizor

6

el dia 22 de

unes

aM11¦111•1•111111~.

Exposició

un

penalty

i de

:11,4

Chateau d'Ay (France)

EN CEL.LULOIDE

la nostra

primer deis
partits tindrá lloc a
El

DE

man

d'ells, després de malmetre

germans

'.Visiteu

anys.

rers

2111111111N

no

obra de

deis
pnetits
Bascemia-Catalunya, in_.
terromputs durant aquests dar..

DiUMeDge passat, al magnf
fic camp d'herba que posseeix
el F. C. Hostelenc, se celebrá
equip
un encontre entre aquest
Castellfu
Esportiu
i el Centre
!litem', de Castellfullit de la

,

amaina i facilita als
argentonins la defensa. L'Olot s'apun
que

Sunyot,

SANT FELIU DE PALLAROLES
F. C. Hortolenc, 2
C. E. Castellfullit, 4.

tres

d'impetuositat degut a l'esforg de
primera i el no ésser ajudats pel

vent

gols deis canarevencs
tots dos a la
ren obtinguts
gona part.
Els

encara

A SANTA BARBARA
Fa dos diuenges
rn
es trasliadš a la venia ciutat d'Alaanar
el S. C. Santa Bárbara, per a
lliutar amb la U. S. Canavera,
d'aquella localitat.
El S. C. Santa Bárbara ob.tingué un bell triomf venc.ent
el seu rival per sis gols a dos.
El primer i el segon foren
,aconsegmits per Llombard; el
tercer el Hm Heé.

a

treveure de bon comeneament la

un

—

subscripció Vilanova. Mes de vuit-cen
signat per demanar l'am
nistia.

lluitar contra elements. Re
sultat de la bona defensa del marc,
un punt en contra, aconseguit per Coll.
Els atacs de l'Olot son mancats de
perill per la perta forastera.
Ottan s'esperava la reacció local en
el segon ternps, aquests deixaren en
ca

acomiada

joc

BARCELONA,

tes dones han

Olot F. C., 2-F. C. Argentona, 3
Una tarda deslluida de futbool de
gut al fort vent, que feia impossible
controlar el cuiro, la qual cosa, pre
vista ja pel públic, féu que no es per
sones al camp en la quantitat d'altres
dies.
El sorteig, desfavorable a l'Olot al
comeneament de la partida„ féu es

jugadors

Fineix aquest partit amb
resultat de sis gols a dos.

cap

Entre la subscripció particular i els
benef:cis del partit s'han recollit
a
Les Borges unes 1.500 pessetes pro

A OLOT

bregats

seu curs

dable.

els ofereixen una pr.ciosa toa de
flors. Nova oveció. j elles saluden el
públic, emodonades. L'entusiasme
creix. Es fa un silenci sepulcral.
La filia del venerable diputat tira
el kik-off. El partit es jugá entre el

gotar aquests

el

aquelles dignes
pleí;at,
una
diada inobli
senyores. Tot

respectius equips

deis

la carretera,

cents

el

melée davant la porta

gol.

segueix

-a la ciutat.
Una manifestado rnagní
íica. Crits, visques, aclamacions.
:L'autoritat intervé per dispersar-la,
:pero les bogues closes durant sis anys
volen callar. El noble val que li
tdrnin els exiliats i els presoners. No
se sent, perO, ni un crit subversiu. El
públic no pot arribar a la piala de la
.Constitució, pero se:Eueix l'auto fins

,unes

precaucions enormes, i la senyora i
filia de Maciá arribaren sense anun
ciar préviament llora, gairebé d'in

•

OBJECTES ART1STICS

el dia de l'enterrarnent de la

Un
vora i estrényer les seres
visca a l'exiliat, que és respost una
La comitiva

una

nou

A
EL 22 DE JUNT
Bilbao, 16.
Les
realitzades pel senyor gestiona
president de la
Federació
talana de Futbol, han estat Ca
ronades per l'éxit.
Pot donar-se com
una
concertada la celebració cosa

aprofitada per
canareva, és
quart gol per
el
a
fe:'
Caire per
forans.
als
El cinqué gol també fou obra
del rnateix jugador.
és casti
Poc temps després
amb UD
Canareva
S.
la
U.
gada
converteix
en
penalty, que Cid

mans.

CHAMPAGNE

MANUFACTURES CATALONIA
Penal de San Miguel de los Reyes

*

adopta

mi-lb

de bell

PRIMER,

EL

••••~+~.~»~.

•••

del Club.
•

la

com

a

_

pels interessos

vetllar

que

aquest partit seria guanyat per l'on
ze

del

tren
formidable, tot ell molt inte
rcssant. Cal remarcar, per part deis

o

com

i tanmateix hom

la da

dominar i amb veritable co
neixement de joc la davantera acon
seguí la victoria per la més petita
diferencia. Falten solatnent deu mi
nuts per acabar-se el partit quan el
Catalunya reacciona i domina fina
a
acabar, sense aconseg,uír marcar.
Fineix el partit amb el resultat de
dos a tres favorable a l'Almansa.
El partit transcorregué amb un

•

1111.~111.~......111.0•1•11•01M1~0.111~~~0.•

•

joc

sar

Chateau d'Ay (Franco)

•

atac

un

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

Figueres s'está

•

atenta

*

Balears s'oposá a l'ajornament,
van aquesta
decisió. no mancaren
raons serioses i paraules grosseres
entre directius baleárics i realistes,

Amateur.

pre

*

la Directiva

Fordre,

Comeneat

fins al darrer moment les dignissimes
hostesses. Tothom rolla ésser-los a la

sistencia l'esposa i la fila de Eran
cese Maca, féu que tot el poble es con
grega al camp. L'alcalde responia de

hom

el

a

preparant
per a les properes Iluites del Cam
pionat de Catalunya de la Lliga

-ona

millor forma els seus
al dia que vagin a
•

els passi el mateix

no

que amb l'anar a Barcelona i
tadi de Montjuilc!)

Que

en

jugadora

*

corren rumors

rnós anirá

conservar

tendir en forma amistosa a benefici
de la vídua i el fillet de Martí Vila
nova.
El fet d'haver anunciat llur as

de més serenitat davant del fort atac
deis tarragonins, comenearen a re

acaba amb aquest resultat.
Després del descans es presenta
ren
els equips completament deseo

•

Que malgrat de faltar gairebé vint
dies per ala partits elirninatoris Es
panyol-Alfonso, aquest Club volia
ajornar el partit del Trofeu "La
Rambla" amb el Baleare, a fi de

tre

En entrar al camp, la senyora i la
filia de Francesc Maca són ovaciona
des a peu dret per la multitud. Tot

neguts, ja que l'Almansa de dorninat
propens a un desastre si continua

Palma els de Can Rábia.

Que l'ex-jugador palamosí "se
nyor Cunyat" ha tornat de França
carregat de glaria.
•

•

lequip local i un del Cen
d'Esperts de Lleida, eta quals
s'havien prestat generosament a con
entre

t.t

bara.

tnajor silenci i la correcció Per part
dels jugadors i del públic. En acabar,
.la multitud desfila imponentment.
Tothom frisara per poder acompanyar

par-

un

cógnit.

Cataívnya, que no acon
seguí marcar per fatalitat, l'Alman
sa incorregué
en
penalty que, molt
ben tirat per Gascón, aconseguí el
segon i darrer gol válid otr als pro
pietaris del terreny. La primera part

•

celebra

se

de ferm, peral, els del Catalu
nya. principalment. els m tjos, que
foren els primers de donar mostres

vantera

Veritat, directius figuerencs?

•

passat

concertats

resultat de tres gols a cap
un
Bár
favorables al S. C. Santa

benefici de la vídua i fill de Martí
Vilanova

a

Al camp de la carretera de Tar
ragona tingué lloc aquest partit que
interessa forea al públic. ja de bou
comencament els de l'Al:nansa ata

tiva per aixd protestes. En
en
el qual intervingué tota

• *

Que el ball organitzat a honor dele
jugador. que tan brillantnaent van
conquerir el tftol de campions de la
Lliga amateur, Unió Esoortiva Fi
gueres, va ésser espléndid. Un éxit
de taquilla i de gentada. Aixtb és el

*

Diumenge

El

partir joc donant lloc a qué tot l'e
quip jugués més coordinat donant la
impressió d'una super.oritat que
aviat es deixá sentir en el resultat,
ja que en por temps Fornés acon
seguí dos gols, l'últim anullat rnolt
encertadament per l'arbitre; no així
un
tercer aconseguit pel mateix ju
gador, que ho fou injustament i mo

tiva

deli, el 23 deixará les sabates de fut
bol per les sabatilles de datas.

Ginmástic.

mixt del

Partit

caren

•

-

acabaá amb

primera part

La

Regiment d'Almanse, 3
Catalunya Nova, 2

dirigents1
•

equip

Els Dartits
Basconia
Catalunya
poden donar-se

Comarques

A LES BORGES

Els equips eren integrats així:
Escola Industrial: Odena, Pallad],
Garcia, Ros i Iglésies.
Gimnástic: Roca, Larín, Hyguet,
Fernández i Porta.

dllorta. Els partits foren perduts en
camp contrari, i dos d'ells per ia mí
nima diferencia. Per tant. de superio
ritat en veiem una mica més al Vila
franca que als altres equips. Com a
rival més directe té la Buscal.

Reus ?ha format un Co
mité comarcal d'Atletisme compost
del triumvirat Vidal, Mas i Marco.
Pobres federatiusi Dos atletes direc
a

un

marl de 1930

per

resultat fou favorable als de l'Escola
Industrial per 33 punts contra 18.

porta guanyats dos partits, un al
Granollers i un altre a la Unió A.
d'Horta, i de perduts tres, el d'avui,
el de Granollers i el de la Unió A.

*

•

el Vilafranca per la

ca

Sabadell fan gestions per a reanimar
l'esport del pedal en aquella loca
itat.

Que

amb

a

es

A TARRAGONA
Escola Industrial, 35
Gimnástio (mixt), 18
Els de l'Escola Industrial, que sem
bien disposats a prendre part en les
lluites de basket. han jugat un partir

Atlétic Club del Turó, 1

b 1

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

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.

dos quarts de deu de la vetlla.

•••¦•
1.1101•21
11~1.111

S'

Entrada ordinária: 1'05 ptes.

•¦•••¦1

Brollador lluminós i cascades
en
combinacions alternades

amm¦I

.,••..•„„

•¦•¦•••

alawnl
~NE*

3.511

IMO

«MIMO

EXPOS1C10 1 VENDA

Avinguda Alfons X111, 405 i Córcega, 293-295

ana~~~~~~0~1~~4"-

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

Cada dia, de sis

a

vuit del vespre.

Gran Parc d'Atraccions

[71—

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE
Dies feiners
4 pessetes
.

Dies

festius

2

NOTA: Els passis gratuits
d'entrad
a al

recinte són válids fins

a nou

avís.

17 de marl de 193o

la

rambla

em•••••

LIS CAMPIONATS DE ILLIGES,
BARCELONA
NISTIA

L'ALÇA

I ....'Am

de LA RAMBLA un amic
fér gestions prop cruns sig
nificadissims directius del Barcelona
nOM

ttostre

Pro-antnistia

!listes

tetar al Club unes
i revisió pro-Gar

raj perque poguessin

Més cotx, rnés dó

.signatures deis directius, Socis,
i dePCnclentS que volguesstit

de !es

sionar.
El nostre ande no va poder reeixir
aleshorcs perque se li va contestar
textualment que el Barcelona no pa
dia ni volia fer política.
I bé, dijous en rassemblea de dele
gats ros d'ells, el senyor Llardent, va
dctnanar que s'acordés que el Barce
lona s'adherís a la humanitaria cam
panya dcls esportius, i aleshores un di
rectiu va contestar que la Junta ja

propasar-ha. Definían!!!
Nosaltres, perb, estem contents per

Pensara

qué el que vatio era que cl Barcelona
cliscordant en res.
no sigui una nota

"d111(1.

b".915;10
r4:111,4

'

UNA BELLA GESTA

DEL

C. N. B.
La Junta Directiva del C. N. B.,
fent-se ress3 deis desigs deis seas as
sociats, ha tramés al president del
Comsell de ministres una respectuós
telegrama sollicitant una mis ampla
~sisad i revisió del !'rocé: de Gar
,

raf.
Aquesta gesta del C. N. B., primera
intitt esportiva ole ha fe: tal cosa,
bi merejo un sincer elogi i és de de
sitiar que els altres clubs prenguin

exemPie.

o MASSA

empalma

PER MENYS PESSETES

A SANTANDER
El Racing,

en

derrotar l'Irún,
posició

Ahir al camp del Sardinero, davant
mona expectació per la importancia
decisiva que el partit tenia per als lo
cals, jugaren el Racing de Santander
i el Real Unión d'Irún en partit de la
primera divisió de la Lliga.
En guanyar el local per quatre gols
contra dos tranquillitzen llurs parti
daris. Ara la lluita per a ostentar el
fanalet vermell queda limitada a l'At
létic de Madrid i a l'Europa, de Bar
celona.
A les ordres de l'arbitre Areces els
equipa formaren de la següent ma
nera.

Emery,

Real Unión:

Urtizborea II,

Mancisidor, Casiano, Maya, Villaver
de, Sagarzazu, Regueiro, Urtizborea,
Alfaro i Garmendia.
Racing de Santander: Jove,

Pico,
Mendaro, Hernindez, Oscos, Larri
noa, Santi, Loredo, Cadera, Larrina
ga i Toron.

Els primers

mornents del

partít són

d'actuació teficient per totes dues
parte. Els santanderins Ilancen un cór
ner contra els irundarres sense con
seqüancies i comencen a apretar de
valent.
Als 16 minuts els irundarres mar
quen el primer gol per mitjá de Re

Resultats

assegera

la

Espanyol-Arenas

irundarres.
Ah s 32 rninuts Ortizberea en una
bona jugada mara el segon gol deis
fronterers.
El domini irundarra
s'intensifica;
no obstant abans d'acabar el
temps
els muntanyencs estan a punt d'acon
seguir un gol, pero quan la pilta ja
era a la ratlla de gol Urtizbe'rea
impedí que el gol fos una realitat.
Amb el resultat de dos a un acaba
el primer tmps.
En sortir els jugador al segon tataps
foren ovacionats els irundarres i es
broncats els de l'equip local, peró
aquests, encoratjats a la surtida es
desfan dels defenses contraris i Lore
do marca el gol de l'empat.
Des d'aquest moment no hi ha al
camp més que un equip. El Racing
juga a plaer a enorme velocitat i com
en les
grans tardes. Tres minuts des
prés del gol anterior Cladera acon
segueix el tercer.
Als 3o minuts el constant tiroteig
fou fructífer per majá d'u:1 opertú
xut de Torón.

sultat de Madrid. Els responien:
—No sabem res, encara. D'aquí a
estona tinclrem conferéncia i els
una
110 podrem dir.
Al cap d'una estona (quan itt s'havia
celebrat la conferencia) els que torna
ven

trucar

a

trobaven que

es

ponía ningtí. Ja era
l'estatge de l'Europa
ningú. j•
"+

no

res4

lord. A
hi almwava

mama
no

•

411111

f21,
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EN RAPA 14 NO ES DEL

BARÇA
2ixti almenyt ha hem de creare,
puix que ahir va jugar amb el Bada
lona contra requip blau-grana.
Ara comprenem el peroré d'alguns
acturiments;

(;)
DUEL VIOLINVS?IC
del Pala« de la Música

L'isTr-cl

perdent per moments la
gravetat artística per a
snetamorfosiar-Se e n
veritable
Catalana
SeZ10

va

rancia

ring.
Les allegariquos sirenes de pedra i
rajola s'esborren totes Pressentint
ja la farol; dramática d'un combat d'e
nlació tan intensa com el que Os grans
violinistes Mané» i Costa preParen.
Fins ara els púgil: s'han limitat tan
sois a iniciar la primera reverbncia,
tot palesant !'alta categotia de llur
característic bon gust amb la profusa
escampadissa de programes i carie
ilets i la fina redacció d'anuncis i ga

Ca

va

la tarda, en el camp d'Ato
cha, se celebrá el partit de Lliga de
primera divisió: R. Societat Atlé
t'e de Madrid. Va tenir interés en
comptats mements.
A la primera part, la Real So
edad rnarcá un punt ah s vuit minuts.
ner mitjá de Bienzobas, en recollir
una passada de Marculeta.
El segon temps fou, en principi,
pressió donostiarra que auge:len
ta en desintegrar-se la línia de migs
athlética, per la lesió del seu cen
ii e. Poc després d'aconseguir la Real
Sociedad el seu segon punt, als 13
minuts per una rematada de cap de
Cholín a un córner centrat per Yur
rata. Ordónez resulta' lesionat de con
sideració i s'hagué de suspendre el
partit durant alguns minuts.
Als darrers minuts, els athlétics
es Ilançaren a un atac impetuós i
ben portat, que no va tenir cap re
sultat bo, per la bona actuació dels
defense i el porter realistes, sobre
tot Izaguirre, que deturá boas i ben
Ahir

dirigíts

a

Cabo, qui realitza pa
a.des insuperables, Hora, Ordonez
mar temps,
que v jugar
de la Cort,

zc

3-0

rera,

va

estar

1. G. E. P. Gols
F. C. P.

16

to

6

o

16

lo

1

5

Espaayol

16

Arenas
R. Madrid
R. Unión
R. Sociedad

16

S
7

Makrats Pera, d'emprar
Proceditntutts

idénties

recursos ben

sintilars,
la Iluita ha pres ja des deis prinuers
instants una tan forta entbranoida que,
malgrat de la seva noblesa, fa témer
Per a quan arribi el cos a tos la im
Possibilitat de poder campar- amb un
(‘Irbitre PrOU

PALAU MUSICA
CATALANA
•¦¦¦••¦¦•

Ola 25 de mar9,

a

la

tarda,

ele gratis vencerla

JOAN MANEN
amb la collaboració de

JOAN PADRO

3
:
3
3
1
3
1
1
3
3

Demaneu

I3
5.,

,
1
1
C
3
C

1.«,

41

i

41: MIRÓ
El preferit deis espertius

S'apropa

Josep. Si haveu
algun present, reeordeu
Santa

de fer
vos
que allí on trobareu niée
varietat 1 estalviareu diners, és
a la casa Llufs INglada, Rambla
de les Flors, 8; Ronda de Sant
Antoni, 5, i carrer de Sans, i21.

1 JEANETTE NIAO DONALD

NECRED

de

EspanY01e,
Grácia, 54

4.11.11111.1.11111.11.11.1101¦¦¦

ESCOLTARE/
m'Y, SONOR PARANIOUNT

..)..PUIMIRAM

•Pa.seig

E
E
2
,
:
:
E
:
:
E

muumoe CHEVALIER

trella
violf i
ven j
I'nió

Localitats

•

Por

3

Manó!)
Musical

E
E
E
E
E

El desfile
del amor

genista, 1 Orquestra de
Camera, de labadell. Es
de dues obres per a
orquestra de Beetho

E
:
*
E

z

DB

7

3

7 39

5

6

4

7 31 31 14
9 30 50 14
9 28 44 12

16

.1i

15

42 46

15

Santander

16
16

5

2

Europa

16

4

I

16

5

9

2 22

16

8

3

5 26 24 19

16
16

7

4

8
6

a

5 37 19 18
6 37 20 18

.

,

.

o

u

20

41

9

Segona

1

.

D. Alavés
Sevilla
Valeneia
R. Oviedo
R. Murcia
D. Coruna
C. Leonesa
R. ‘Betis

1S 19

E

lafilIMMRAIUMPIMAPIRAMIUMPIMMIRAMPWRA

Aigua de Rocanura

E

16
16
16
16

4

6 35 41 16

7

2

7 33 39 16

6
5

3

7 .29 42
7 29 34 14
8 26 36 13
9 27 36 12

5
5

16

a

al terreny de
va

un

Teatinos,

4
3
2

formaren Modesto,
Calero i Albéniz.

A SEVILLA
TITULAR VENÇ: EL
LENCIA, PER 4 A o

EL

VA

el R.

Sevilla, 17„
Ahir a la tarda, al
del Sevilla, atapeit de pú
blic, se celebra el partit de sego
na
Valencia F. C.
Sevilla,
-

que finalitzá amb la victoria de l'e
nulp local per 4 a O.
A les ordrcs del inadrileny Gar

cía Sotelo, forreiren eis equips de
la següent forma:
Valéncia: Cana Mel-nchon, Pasa

Sedeno, Moiina, Amoros, Rino,
Plcclín, Vilanova Costa Sánchez.
Sevilla: Eizagterre, Monje, Sedefio,
1?cy Abad, Arroyo, RcIdan, Beni
t•. Campana!, Carreno, Ibrán.
rlo,

primers

m

?menas d'aquest par

.

ítez

sual,

es

qui el
a

un

scgon

recollit per Be
Campana!, el

passa a
metre, xuta

signa,

aconsegueix

gol.

quasi tota ella
pressió andalusa i el partit con
lnua desinteressant principalment
slegut a rescandol que originen ehs
incondicionals del Sevilla. Aquest
amor porta alguns d'ells a l'anear
pedres sobre el porter valencia, mo
Isstats, segons sembla, yergue Cana
ha deturat alguns trets deis davanters
segona pata és

El Real

bevillans.

L'árbitre, enérgic, suspén

el

joe

quan aixó succee:X i demana l'auxili
de la Guardia civil.

Repres el joc, el Sevilla s'aapunta
seu
tercer gol als deu minuts

A LEON

Deportivo de
gols a
Cultural Leonesa,

-, per 3

a la ts- la es vs celebr- r un ac
cidentat par'it entre l'equip propie
tari del terreny i el Deportivo de

Corunya.

que

van

estar

qui

mis fatals.
A les línies mitges, el millor ju-

BAIXA DEL
co

a

cap,

de

local. Als dotze minuts el R. Múrcia
marcá el primer gol. Continua la pressió local i moltes vegacles els davanters arriben davant la defensa astunana.
Als 40 minuta el segon punt.
Al segon temps surt l'Sporting amb
gran decisió i domina durant den minuts, peró passat aquest temps, com
que no han tingut resultat, es desanimeo i novament torna la pressió local.
Als 20 Mil:Ut
d'aquest scgon
tcmps, el Real Múrcia aconsegueix
ter(
r
sol. Acabada la jugada, Pena s'acará amb Julio, i sen:
solta ni Volta, u dona una torta
p
'a al pit, qn commociona per
bna estona l'extrem murciá.
El pebli:- rap t' reut aar' les naturals mostres de protests, pero dese' stig, el joc
prés de
continua normalment i l'equip murdomina.
Als deu minuts darrers, el mur
-

El Collegiat cantábric, Simon, fou
qui arbitrá el partía
Guanyá l'equip local per 3 gols
1)7r-a per Várl nrr,
1,2r
per no comparéixer quan ell arribá
el Deportiu de la Corunya.
El millor de l'equip local fou
la davantera i de l'equip de co
runyls, :l'ala dreta. L'arbitrat
ge de Simon, fou dolent des
del començament al final. El
públic, bastant incorrecte, paró
en tingué bastant la culpa l'ár
bitre amb els seus desencerts.
Els jugadors corunyesos ro
mangueren després d'acabar el
partid una bona e,stena al veS
tuari, pel temor .d'ésser agre
dits per alguns espectadors
massa excitats.
Ele equips foren:
C. Leonesa: Sion, Sion II, Cas"tilla, Vázquez, Moro, Isidro, }tu
viera, León, Colinas, Leoncitc. i
Ptantaleón.

pectives davanteres,

Múrcia bat, per 3

Gijon
Al cainp de la Condorning se celebrá
ahir el partit R. Múrcia-Sporting de
turiá. Dirigí la lluita Vilaltami.
Gijón, amb assisténcia d'un delegat de
la Nacional, a petició de l'equip asturiá. Dirigí la lluita Vilalta amb els
jutges de finja catalans senyors Baro
i Boada, també per haver-lo sollicitat
l'equip asturiá.
La primera part va ésser d'intens
domini murciá, que realitzá Uji joc
magnific en la seva lí,iia davantera,
especialment per l'ala esquerra. La
n'ajarla de les jugades no tingueren
l'oportuna rematada i per aiss6 el tanteig no augmentá en les proporcions
a
qué es va ter mereixedor l'equip

La Cultural guanya el

A SARAGOSSA
L'Alavés perdé per la mínima dife
rencia davant l'Ibéria
Ahir a la tarda, al camp del Tor
rero.
van
jugar un partit de Higa
l'Ibéria i l'Alavés.
El partit va caracteritzar-se per l'ac
tuació deis defenses, puix ambdues pa
relles van estar espléndides, que van
contrarrestar amh l'actuació de les res

aquest número,

l'Sporting

Del Betis es destacaren Angelillo,
Herrera i Aranda, i de l'Oviedo la
davantera 1 els initjos.—Noti Sport.

—

en

Miró

A MURCIA

Montero arbitrá bé.
En el primer temps els sevillans ju
garen a favor del vent. Als set minuts
Abdon marel el primer gol.
Deu minuts més tárd Fernández as
solí el segon.
Als vint minuts els sevillans mar
caren
el seu gol per mitjá d'Enrique.
tatge sevilla perque de seguida
El primer temps acabá tres a un a
favor deis locals.
En el segon temps als cinc minuts
els sevillans incorregueren en renalty
per falta de mig centre, tirant-lo fora
Pelón.
I el darrer punt tau aconseguit als
25 minuts. Una falta sevillana en mig
del camp i Fotón enviá el balon a la

"

•-.,ç
a

es

fora.
Amb

Murcia,
partit.

-'

tic

-quen

a

Hanear pilotes

la victoria jiirtper

tres

a

cap,

del Real
acaba el

S'han distingit a l'Sporting la lí- la
de migs, al principi del segon temps,
L *-. Pena, Suárez i Vicens.
I pel Real Murcia, Garcia, Prieto, Brios II i tota la línia davant-ra. Vilalta, bé.
-!s

cose'

Sporting: Luis, Quirós, Pena,

Sánchez, Menéndez, :Rodríguez, Adolfo
-2z, Vicente, Pi,:Nani.
Múrcia:
trcla, Escute, Virgil!, Griera, Prieto, Banos II, Julio,
Morales, Antonio, García de la Fuerta

D

Xampany Noya
J. 1111116
Es el millor

Catalans: Diumenge vinent
se celebrará el míting Pro
Amnistia al Palau de Belles
Arts. Teniu el deure
d'anar-hi

DOLAR

Voldriem comentar les cfr.
cumstáncies i les derivacions que pot
representar la mort de Primo de Ri
vera
en
relació amb la liquidació de
la 'Dictadura, pera ens falta temps ma
terial per ter-ho. En el prixitn «trace
ro parlarem d'aquest afer, ara més ix
teressant que mai.
—

L'ESPOIRT
1 1.21 DONA
LES DONES I EL MOMENT,
POLITIC
Ara que l'actualitat pólítica va des.
vetllant la consciéncia i desentutnint
fins als que, sense barrejar-se ainti
la forma caótica de desgovern ja
passada, havien dit "ja s'ho faran”,
és hora que els que mai no hein
sentit aquesta ind:feréncia política
ens

comencem

d'arrenglerar

en

el

lloc que els nostres sentiments i la
raó ens aconsellin.
I tenint en compte que aquest
moment s'ha de procurar que sigui
decisiu, cal tenir present que les
dones som una opini6 1 un nombre
que s'ha de considerar en la vida po
lítica present 1 futura del nostre po
ble, encara en estat verge, el miren]
tots els altres paisos que van a l'ho
ra, res d'avançaments, sinó el *no
ment present. Totes i cada una de
nosaltres hem de preparar-nos per
saber obrar en el moment propici.
Es hora, dones de casa nostra,
que acaben de no opinar Per compte
propi; és hora de ter sentir, a casa
i a Lora, que ja sorn capaces d'en
tendre.ns i de saber el que voleen;
és hora de reclamar els drets que
innegablement tenim i que Beis an
tiquades ens han negat, i és més
hora encara de fer política pátria,
cara a cara i no per reflex. Es
hora.
que animem els nostres bornes que
ho demostrin amb !bus actes, anni
fets, prou de paraules, que és el,
que s'ha fet fins ara, i encara d'a:
magat.
No cal enraonar massa, ni fer tnia:
nifestacions exagerades; es precia,'
sí, fer-se sentir i atendre als quatre,
vents i atenir-se a les resultes, el
el que constitueix el propi pensar
está en pugna arnb el criteri dell
més, que no vol pas dir que sem
pre sigui el millpr, 1 per sobre dé'
tot, el que cal és sinceritat, que
per contrária que sigui una idea,
mai no pot despreciar-se si obeeix
a
la ferina convicció del que la
sosté.
Companyes, prepareu-vos, he.0
sentit?, m'haveu entés? No som ja
un
objecte niés o menys bonic,
d'ornament o de regal. Hem estat
o ene han tingut com un criteri,
una
voluntat sense concreció, pero ara
aixo s'ha d'haver acabat i hem de
mostrar-nos de forma perfectament

cristallitzada.
ENRIQUETA SECUL I

vostra

UN CAMIO "REPUBLIC"
Si

(Dé, t l'hagi perdonas).
Nota.

Curen la

i•

Més cotxe, m?s dólars PER MENYS PESSETES

—

EMBOLIA
La noticia, per inesperada, produi
ahir general sensació: A les ro',,; del
matí morí a París, víctima d'una em
bolia, l'ex-dictador Minuel Primo de
Rivera.
Sembla que els disgustos naturals
d'aquest darrer període
segons ha
manifestat un deis seus metges
ha
vien agreujat considerabletnent /a ma
laltia diabética que patia, fins que
han portat la meta Per cert que aques
ta l'atrapa, sembla, mentre treballave
probablernent en la redacció deis
tenars de quartilles de qué han parlat
aquests éles els diaris.
Les UU. PF. que nueden a'afanyen
a prendre acords
davant la gravetat
de les circurnstáncies, endolar sls bal
een; i recollir signatures.
A la U. P,
de la Rambla el Sr. Gassó féu un dls.
curs molt trist i enaltí les dots del ge
neral finat, i el canonge Montagut
cantá una absolta molt oportuna.
Sembla que es prepara al cadáver,:
de Primo de Rivera un enterrament
solemne.
—

article interessantíssim

un

gueiro, Angelillo, Adolfo, Altuna, En
rique, Suárez, Herrera i Aranda.
Oviedo: Oscar, Calicho, Trucha,
Justo, Tomás, Avilesu, Tamargo, Ab
dón, Urrutia, Fotón i Fernández.

Deportivo: Isidro, Noriega,
Alejandro, Julio, Esparza, Fa
rinas, Torres, Ramón, Elias,
Hilarlo i Rubio.
Noti-Spert,

Crespo, Olivares,

Jaime Aiguader i

ssió de la Lliga.
Els equips es formaren així:
Betis: Pedrosa, Tonéo, Jesuaín, Re

la

ocasions

Jaumandreu, Sauca, Ferrando, Epelde, Estanis, Carbia, Epelde,
Tomasín, Zorrozua I, Zorrozut II
i Sarachaga.—Noti Sport.

batre el Betis per eatatre
en partit de la segarla divi

Al camp de la

grans

L'ex-dictador Primo de
Rivera
MORI AHIR, A PARIS,
VICTIMA D'LNA

marcar.

Els equips foren:
Alavés: Beristain, Ciriaco, Quincoces, Rey, Antero, Urquidi,
Crespo,
Calero, Olivares, Albéniz i Modesto.
En el segon temps canviaren
neació els davanters de l'Alavés, que

l'equip foraster,

per

desperdiciaren

béria

de

a.,

El manantial més ríe del món.

oLs1

mitja volta,

meta.

tit, domina el Ssvilla, i va marcar
dos wols, i després el joc va trans
rórrer iguaiat i sense interés, amb
ccritínues protestes de: públic.
Als deu minuts, Catnpabal fa una
gran passada a Carreno, qui mita
des de Iluny, i aconsegueix el prl
rner gol.
Cinc minuts després, un

Xampr ny Noya

Collseum

1

j»

2

6
5

At. Maérid

Als

l'estrena al

I

2!

-

5
7

Eh s equips foren:
Athlétic de Madrid: Cabo, Diera,
Comandiano, Santos, Ordónez, Ar
teaga. Lecube, Marín, Costa, Cis
co, i Costa.
Real Sociedad: Izaauirre, Ilundain,
Zaldua, Amadeo, lfarculeta, Oreo
laga, Mariscal, Ayestaran, Chelín,
B:enzobas i Yurrita.

Ja és imm•nent!!:
.

16

56 23 26

camp
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setilles.

it",

centre d'Ibran

•

4.-1

Primera divissió

encertat.

*

El mqlor jugador dels 22 fou Bien
zobas, qui realitza un partit magní
fic d'encert i collocació en les ju
gades i de rernat. El seguiren, en
mérits, per l'equip donostiarra, Iza
grirre, els dos defenses Orcolaga
Marculeta, i foren el s millors de Ion

4-0

Puntuació

amb totes les seves facultats. Tam
né actuaren molt bé Lecube, Cisco i
Costa. Aquest darrer desaprofitá
mnit de joc per la seva fallen. per
sonalista.
L'arbitratga, a cárrec de Como

Va acabar el partit amb la vic
tória de la Real Sociedad, per dos
gols a cap. Resultat just, que reflec
teix e1 descabdellainent de la Iluita.
*

gols
1-0

R. Oviedo-R. Betis

...

Ahir,
Oviedo

14rcia-S. Gijón

Ath. Bilbao
Barcelona

la

a

En el segon temps als vint minuts
en córner
els defenses
alavesos. L'Iblria marca el gol.
El partit fou molt dur. Arribas tallá el que va peder i tingué una boona
actuació. Tant els alavesos com l'I-

incorregueren

Cano i Pasarín, i pel local, Carnpanal
Sedeno.
A OVIEDO
El titular derrota el Betls

•

trets.

*

4-2

3-2

lbéria
S. Gijón

batre l'Athlebc de Madrid
per dos gols a cap

Real Sociedad

6-1

Alavés
C. Leonesa-D. Coruna
Sevilla-Vanncia

L'arbitratge, bo.—Noti-Sport.

•A SANT SEBASTIA

4-3

R. Santander-R. Unión
R. Socicdat-Ath. Madrid
Segona divisrió

TArlD

..51Itir a la tarda ntolta gent va tele
fonar a !'Europa pregunt4nt el re

1-0

Ath. Bilbao-Barcelona
R. Madrid-Europa

gueiro. Un minut després, en una avan
eada del Raiing, empata.
Després d'aquest gol dominen els

pilota

Sobresortiren,

Primera divissij

ea

la

a

zero.

bat per quarta vegada el porter
Cano.
El partit acaba amb la victoria
del Sevilla. El marcador senyala
< punts a cap.
L'equip valencla, per a abandonar
l'Estadi arnb la completa integritat,
féu adoptar algunes precaucions a
les autoritats.
García Sotelo dirigí el partit amb
er ergia i amb bona
vista.

Un automóbil "GARDNER"

jilgad0r3

mAss4

ars

°noticies

ésser

A la

formidable tres al marc.
Continuen don: nant cl s andalusos,
sacro no nernen a marcar fins als 33
tainuts, en el qual moinent, Benítez,
fa una passada a Campana!, i aquest

DE LA PES SETA

Deportivo Alavés, el mig centre.
primera part van empatar

al

un

Zai 421 40p. I 4C

va

pesqué permetessin

il:aquesta part, grácies a Campana],
eui corona una magnífica jugada atnb

patlu d'ALBUMINURIA,

de Rocallara

pIPOSITARIS GENIERALS;
FORTUNY, S. A., ÇARRER DE L'HOSPITAL, 32, SALMERON, 133,

treneadura
Es possible que en
pie segle XX no há
giu solucionas la vos
tra trencadura?

Per &conseguir un
resultat práctic i rápid utilitzeu el
reductiu-obturador
"SAN?", ele
leas consecutius del qual l'han por
tat a ocupar el primer lloo entre ele
seue semblante.
Demanen llibret grane a

Institut Ortepédie
BASATE & ALEMANY
Canuda, 7
Baroelona
-

1

arLtdtii
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Ets

esportius
Segona Ilista de

rIticatd—Cabot,

Enric

Serramalera,

J. Vidal, S. D. Júpiter, F. C. Mar
tinenc, Rosend Pich, Josep Aréva
lo, R. Llantera, J. Rius, F. C. Sara
boiá, F. C. Vendrell, Tarragona Fut
bol Club, Roesend Pich i Salarich,
Dr. Carbone% Rafael Cardona,
Josep Guixi, Dr. Llufs 011er Tin
'<oré, F. C. Atlétic Vallenc, F. C.
'• Martinenc, Grup Deportiu Aguila.
Dama Escuder Rigau, Francesc
Costa, Artur Lloreng, Empar Llo
:frita, Rafael García, Anton Boronat,
>ferian Guillend, J. M. Porta, Mel
'lior Hernández, Modest Juan, Jo
sep Matos, F. Lasplazas, Vicents
Bruno, Eusebi Magrinyi, Joan Pone,
Pere Sanyer, IJosep Vidal, Rafae
Corbi, Julia Grana, Julia Orriols,
S. Martínez, Joan Ramírez, Joan
Gisbert, Lleonard Almazán, Antoni
Ventura, Antoni Zapata, Dtménec
jalifa Agnstl Blade, Eduard Gener,
F. Ferrer Caselles, E. Gavilan, Jo
sep Sánchez, Joaquim Munoz, Mi
tul Cora, Frederich Julia, Miguel
Josep Creus, Antoni Cas
aells, Francesc Boada, Jaume Ces-.
tells, Manan Ametlla, Salvador So
Joan Tálales, Josep Miró, laran
lesc Prat, Miguel Cros, Agustí Ca
lió, Josep Grau, •osep Badia, Josep
Rovelló, Daniel Prusi, Lluís Abron,
josep Mero, Josep García, Jaume
Enric, Baadomer Porta, Simó Mar
ta, Josep Pont Castells, Lluís Car
dona, Joaquirn -Zenon, Antoni Pé
rez, Bartomeu Pi, Pasqual Bertran,
Rarnon Forcadell, Laura Valen
zuela, Miguel Prado, Antoni San
Juan, Ramon Sablador, Antoni Pe
renta, Joan Mas& Francesc Aguilar,
Antoni Vidal, Josep Sabater, J. Abe
116, E. Cavallols, Salvador Perelló,
Enric Quintero, Gabriel Martín, Jo
Escuder, M. Naani, Joaquim
lep
Llusanes, Albert Canals, Caries No
gueral, josep Casanoves, Salvador
Madorell, Joan Bayna, Robert Gis
pert, Francesc Riba, Manuel Vale
ta, Julia Ruiz, Manan Giménez,
Eusebi Solanich, Enric Romero, An
deu lalinous, Esnili Fort García, Joan
Cros, Pepeta Ricart, Jaume Ros,
Joan Serra, Jaume Fabregat, J. M.
Jaurne Prat, B. Sales, Joan
Oliver, Anneta Lloveres, Francesc
Bigorra, Marguerida Serra, Jaume
Miralles, Rosa Lloberes, Ramon Ra
mon, Joana Arrufat, Rarnon Bosch,
Ernest Martorell, Palmira Colom,
'Atttoni Ventura, Lluís Vinyes, An
stansi Serra, Teresa Palmera, Joan
.Rsunon, roménec Lloveres, Lluís

Parcia.

1LUB

DEPORTIU 'JÚPITER"

directiva: President, Barto
apeu Vidal; secretan, Pere Jordá;
arresorer, Ramon Serra; comptador,
'Salvador Iscla; vice-secretari, Sa
bastés. Vocals: Albert Rectoret„Ja

juntsa

aint Sans, Jaume Janer; joaquim

J. Gil. Isidre Patota
Manuel Barca, J. Macip, josep
rama Joan Jordi, Emili Embueng,
mili Donaqne, Miguel Puerto, Joan
•Pagué, Ventura Vals, Joan Adrover,
joan Fresquet, Vicents Gómez, En
ric Cantalejo, Manuel Ileca, Andreu
Navarro, Modest Sutorra, Josep Bor
ras, Joaep Fortuny, Blai Prieto, Jo
osep Guixé, C. Alznírall, josep So
ler, Antoni Bernat, Francesc Vila
gran, Vicents Moliner, Joan Ayme
'ríela Manuel Esteve, Pilar Isfestre,
,Basilí Sabartés, Manuel Puchal, Jo
spep Torrents, Francesc Puig, Josep
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SAC

COMPETIDORS
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Arreu sentireu a dir
mas
menys n'está convengut
que
la dona és físicament inferior a l'ho
me
i menys adaptable als exercicis
físics que no pas dl. Tanmatela
aquesta afirmació és massa general
i categórica per a ésser exacta. El
rendiment en forea és característic
de la musculatura nuosa i conglo
merada de rhome; el muscle
fi i resistent és el que dóna sua
vitat i gracia als moviments feme
nins. Açuesta diferencial condició
anatómica ens explica el percuta quan
—

desviacions sexuals. I en aquesta,
com
en altres qüestions,
les causes
morals o psíquiques, aportadas per
certs intellectuals per a explicar tots
es drames de la vida humana, que
den reduides a una qüestió purament
material o d'ordre medie, i en aquest
cas
concret
ben esclarida després
de les comunicacions deis doctors
Dartigues i Lefur a la Societat de
Medicina de París.
Caldria també posar en ciar els
exercicis que s'utilitzen per a cor
regir els vicis arquitectónica de l'es

la dona

s'adapten perfectament
físic; j Ilavors aquesta
forea, una resistencia i

l'exercici

a
en

treu

una

bellesa
ben seves, que fan ridícules !es com
parances amb l'altre sexe. Si la dona
és feble, doni's la culpa a la seva
cultura física nuHa, deficient o mal
orientada; i no a la inadaptabilitat
a l'exercici corpori.
Nuala, perqué ací són poques les
noies que s'eduquen físicament. La
&adicional sedentaritat de Ilurs afins,
que no els permet comprendre la
utilitat de l'exercici muscular, in
una

comprensió que sumada a la vetusta
concepció del pudor, en contradicció
amb l'escassa vestimenta i els mo
dais modem!, són les causes de

l'abstenció gamnica, que priva a la
dona de la garantía de salut, de
normalitat anatómica i funcional del
sexe, de l'harmonia de la forma, inú
tilment cercades per altres mítjans
que no són més que camuflatges.
La cultura física és acl insufi

cient, perqué
treniment

o

nyar-nos

en

físic

no

si

és, un en
mitjá per a enga
cornpliment del deure

sovínt sois
un

el

assoleixen la máxima
performarma de forea i de forma
de qué és capee un individu, segons
les seves dots físiques. La majoria
deis centres educadors solarnent de.
diquen a 1a formació física les sobres
del temps esmereat en altres ocupa
cions, i encara amb mires a un llui.
ment de final de curs
que doni la
sensació d'una pedagogia moderna,
prescindint, pera, deis exercicis que
Inés contribueixen a una sana i vigo
rosa feminitat.
I hom es pregunta
si realment són coneguts els dita
exercicis. Per saber-ho caldria fer
un recompte deis que es practiquen
pel desenvolupament de la muscu

quelet,

freqüentrnent adquirits
per la noia durant el període d'ins
trucció intellectual, per als defectes

a

malta,

en

el resultas que Se
a
París ha

derrota esportiva a un tracas es
portiu. Els mateixos crítícs francesas

s'aconsegueix figurar

ESPANYOL
aquest motiu

també les podrein fer.
han contractas, alguna cosa
hauran- vist en nossatres.
—Sí. Es molt esportiu i altament
imparcial. eací el que guanya és el
millor, i tant és que sigui groc com

Quan

en s

—?Que no
klialante dfflja

ho

sac

saben, =estro,

qus la

plaga del

fer por

us

l'ha presa

en

una

forma

Ningú que tingui nació de l'exer
cici pot ésser enemic de l'esport,
peró abans d'aficionar-se als bous
llibres cal aprendre de llegir. Racio
nalment, doncs, l'educació física, que
és l'a b c de l'esport, ha. de precedir
lo i acompany-ar-lo; cal aprendre de
respirar, de córrer, calen muscles
abans de practicar l'esport.

—I quins propósits teniu per a l'esdeveniclor ?
—Esteu contenta del públic francés?
—De

moment

ja

signat

hem

prou per comenear la

tasca que
si avui pot semblar d'afinament, pren

a'nir el temps ens deixá
celebrar la segona reunió del Torneig
Interclubs, que feia quinze dies que
s'anava ajornant per la pluja. Les
entitats eren el F. C. Barcelona amb
el C. C. Sant Martí, i l'Esport C. Ca
tala amb la P. C. Tiberghien.
Hem de fer constar que el públic
no era tan nombrós com
els entusias
mes deis organitzadors es mereixien,
I d'aix6 en primer lloc en són respon
sables les nostres entitats. Es a dir,
que hom es compromet a prendre part
en

campionat i després s'orearas
excursions. Aixó és un contrasen

un

bon pro

esperen

palesar

el

sets

amor

al

ci

clisme?
Cal que pensem tots en la respon
sabilitat que tenim vers l'esport predi
lecte, i més que ningú, actualment, els
socis de les entitats ciclistes.
Es de desitjar una rectificació de
criteri en aquest sentit.
*

Resultats
d'ahir

iP.

*

técnics

*

de

la

reunió

MATCH S. C. CATALA
C. TIBERGHIEN

SENONe

Els equ;ps eren formats així:
P. C. Tiberghein: Castel, Ruiz, As
tor, Izquierdo i Belda.

nostra

drá ben aviat tota l'harmonía i con
sistIncia de la realitat més esperanea
dora.
*

*

El senyor Trías cris respon, pen
sant, emetent els conceptes amb pre
visió, delectant-nos en una explicació

lligada.

uns

altres Sis Dies a celebrar a Marsella.
També tenim altres contractes que es
perem enllestir d'un moment a l'altre.
Ja os els direm quan siguln ferms,
per als vostres lectors de LA RAM
BLA
PERE ABELLA-MASDEU

esmu

necessitava altre consell ni orien
tarjó que el que elles mateixes com
portaven. I heus ací aquesta joventut
escolar d'ara, fantásticament esporti
va, políticament sibarita.
Cala ja llavors endegar la forea
que representava tot un sector de jo
ventut forta i ánima potser un xic es
quifida. Pub més que mal, ara que
no hi ha cauteris per a aquest endega
ment, cal convertir tot seguit aquesta
tasca de profit tan próxim com insos
pitat fins avui dia.
He pensat, dones, que l'opinió d'un
borne tan catalá com és el professor de
la Facultat de Dret, el doctor Josep
Maria Trías de Bes, servirla ben bé

fun

He pogut notar

en

aquests darrers

ON•111111111111111•11=~1111,

S. C. Catalá: Plaza, Capdevila,
Prats, Membrado i Camaries.
Persecució a la italiana: Vencedor,
S. C. Catalá, a la volta lo.
Velocitat: Ptimera mánega, Astor;

Prats; desempat,

Prats

(del

Catalá.).
Carrera a l'australiana: acial l'E.
C. Catalá a la volta 13.
Persecució per equips: Veng E. C.
Catalá a la volta 9.
Carrera individual, 6o voltes, amb
sprints: Membrado, 17 pupts; Capde
vila, ex; Ruiz, 3 adues voltes); la
querdo, 3 (a dues voltes); Belda, 2

(a 2 voltes); Astor, 3 (a 3 voltes);
Izquierdo, 3 (a a voltes); Belda, 2
(a 2 voltes); Astor, 3 (a 3 voltes);
Plaza, si (a 4 voltes); Castel, 7 (a
4 voltes). Verle el Tiberghien.
Vencedor del match: E. C. Catalá,
per quatre

vicaaries a una.
MATCH F. C. BARCELONA
C. C. SANT MARTI
Els equips:
F. C. Barcelona: Mural], Espa
nyol II, Marín, Martret, Pelfort.
C. C. Sant Martí: Aubalat, Costa,
Puigdomenech, Ortega i Blanco.
Persecució italiana: Vera; el Bar

celona,

per

20

matees.

Velocitat: Primera m'anega, Costa;
segona, Costa (del Sant Martí).
Australiana: Veng el Barcelona, a
la volta 8.
Persecució pr quips:
Vene el
Barcelona, a la volta 16.
Carrera individual de 6o voltes amb
sprints: Martret, 4 punta, amb una
volta d'avantatge als altres;
Costa,
á4; Aubalat, &o; Espanyol, 9; Pel

fort, 6; Marín, 6; Mural!,
3,

Puigdornénech,
*

Dimecres vinent

3;

Blanco,

*

es fará un
match
Martí i Tiberghien.
També hi haurá un match ómnium
entre Campana i Socarrats.
P. A.-11.

entre el Sant

—

puntualitzant més, en
un gros
increment
—

aquests
de l'a

fició i fina obsessió esportiva: entre
relement escolar universitari.
He de confessar, per6, que en al
guns mornents, donat rapassionamen,
amb qué els nostres estudiants es
pre
nien les

qüestions esportives,

doleut d'aquesta fal-lera que absorbia
Ilurs activitats i Ilurs
entusiasmes. Mi
reu si n'han passat de coses
en sis

anys!;

i de

sibilitats les

que afectaven a sen
mésesmussades no he vist

coses

una

commoció

cert

que quan el

la

a

meu

Universitat.
empresonament

els estudiants de la nostra

portaren

Universi

forma que mai po
dré agrair-los prou, peró era aix6
una manifestació alnada,
gairebé anec
dótica.
Fins a l'any dancen no es manifestá
collectivanzent el desvetllar esperan
eador que ha contribuit en bona part
a resfondrament de la
Dictadura. Els
tat

es

en

qui intervinguérem

en

l'actuació

uni

versitaria d'aleshores recordem els es
foreos fets perqué reaccionés la mas
sa
escolar. Sovint els elements entu
siastes es lamentaven de rapatia de
llurs cornpanys. Sortosament, peró,
l'embranzida iota seguida i amb éxit.
Fue citar-vos

un grapat d'anécdotes
L'única vegada en
aquests sis anys que se na'aturá una
comissió escolar a demanar-me par
ticularment fasta
jo aleshores te
nia la classe a la tarda.
va ésser
per assistir a un partit de futbol deis
anomenats de le máxima emoció, í pre
cisament s'esquela per aquells dies la
.deportació del professor Asúa e Cha
farines I
En guantes ocasions m'he vist :le
gre per travessar pel pati de lirtt
convertit en caricatura d'un Estadi!
Sento curiositat sempre en observar
els diaris que llegeix la gent i nana
ralment amb doble interés tractant-se
d'estudiants, i he notat la majotie
exorbitant de premsa esportiva i no run
la pairal.,

significativas.

—

Res d'aisca. Jo no sóc enemic de
l'esport. Tot al contrari. Em plauiír
de veure l'afició esportiva organitza:la
l'he vista

com

les Universitats

a

gleses i americanas. Es més:

cree

aie

que

és una imminent necessitat la implan
tació de l'esport com un complemei
de l'educació universitaria. L'esperi
ha d'ésser una part de l'activitat (1.e'
jovent, i del jovent uníversitari es::
cialment; peró no la part prepone
rant 1 fins rabsorbent, com ha sernW
fina ara.
Certament és innegable que en
aspecte de resport hi ha el factor pu
lític que hi batega. D'aixa no en Taig
cap retret 1 fins he de confessar que'
jo mateix l'he sentit també, pera—i
d'aixa a
aixo és el més perillós
fer-ne l'únic o el principal cultiu i ex
teriorització, hi ha un abisme.
Molts ea creue,n que el deure patria
tic té rúnica derivació en l'esplai es
portiu. De cap manera. No cal, pecó,
fer-ne culpables els joves d'ara: hl
han contribuit en bona part, en la més
gran part, les circumstáncies, sobretot
el silenci de tota idealitat durant cl
sis anys duren.
En aquest ambient els joves
ginació viva, d'espera senil!' i donat
l'expres
a tot l'espectacular, han vist
516 d'un sentiment, en el triomf d'un
Club representatiu.
No vol dir el que acabo d'exposar
11 que sigui un pessimista sobre ras
taació futura de les joventuts. Amb
els nostres estudiants
preocupar-se per les coses

torna

llibertat,
ran

a

(.1(

l'esperit i :guiran les Evites d'ideal,.
com
abans, i ama rnés foro i eficá
cia que abans. Potser en la meva ge
neració cris manca aquest optimisna
&Se
i confianea en l'esaore propi que
el cultiu de l'esport.
generaca
Tinc fe absoluta en la
d'ésser
lluny
l'esport,
que puja, i
preste
otstacle, será un incentiu que
disciplina
qte
rá a la finita la forma i
ell té.
a

a

a

Aquestes breus idees són en salte
e'
la conversa que hem tingut amb
la
d'Internacional
de
j(,ve professor
.

nutra Universitat. Per elles

2.
5

anys
sis anys

aquests darrers

no

sense

tit deis més grossos. Si ara que les
entitats són representadas a la pista i
que els seus corredors Iluiten noble
ment els socia fan el buit,
per a quan

Esperem, pera, refer-nos i quedar mi
llor a la primera ocasió que se'ns pre

l'horne del

una
bona salut i amb
estética.

zen

yermen.

grama. A nosaltres, pera, la sort no
ha estat falaguera en el debut.
ens

t

pot posar

es

vencedors

conversa

sentí.
—Com esteu d'entusiasmes?
-Nosaltres hern posat en la nostra
toursée tota la fe i entusiasme de qua
per a quedar bé i fer
sorn capagoa
quedar bé el nostre cicl;sme.
—Com veieu el Sis Dies de Saint
Etienne?
—Us fem constar que sortfrem amb
enausiasmats, encara que desconeixem
classe de proves,
en absolut aquesta
i per tant (feo-ho constar, eh?— som
una "aprenents". Peró pensem que hi
,ha altres homes que les fan, í per

no

part de l'organisme

Finalment,

1 de la
entusiasme sense
les lluites que seas pre

un

pas

-

un

en

qual

una

en

terreny relliscós i

nyedís envers les coses planeres; i l'es
tudiant, al cap i a la fi heme jove,
s'ha decantat per les més fácils, per
les quals la seva orfandat d'orientació

de natu

Al Véladrom de Sana
El Campionat Inter
clubs. El F. C. Barce
lona i l'E. C. Catalá,

emprés.

—Esteu satisfets d'haver pogut ac
tuar a París?
—SI, rnolt. Era la nostra diguem
Totaom reconeix que els
ne ambició.
corredors que actuen al Vel' d'Hiv'
parisenc són conceptuats entre els mi
llors d'Europa, i que no tan fácil
rnent com a molts els pot semblar

no

en un

segona,

l'americana del
extraordinaria, i
els equipa, absolutament
que tots
tau, es portaren noblement i obtingue
tenint en
ren
un exceHent resultat,
compte la Luisa ferma que s'entaulá
entre els competidora.
Cal, dones, que encoratgem els nos
representants internacionals a
tres
prosseguir sense vacillacions el camí
han reconegut que
dia 9 foti una cosa

paren.

anys

que en participi tot el
conjunt.
L'esport requereix, encara, un esclat
d'energia no exempt de trastorns i
d'hipertrófia dels segments que més
treballen, difícils de compaginar amb

I

una

a

tractar-se

en

Dr. J. SOLER I DAMIANS

un fracasa I cal que advertim als
que aixf pensen que és molt diferent

limas per

dó

per mit

estas

qual sobressurt

deforma Inés que
quan,

per part

asos

trobat restudiant

dotadas, dóna bons resol
és per la Ilei de les sinergies,

per la

greta error. Tot esfore sostaigut
útil al muscle nuós i conglomerat

non-Espanyol registraren

que sisan

tats

pesos, d'esport
que rhome és

Una breu conversa-interviu aml, eh nostres
J. Espanyol i C. Senon

Brausolejats en incertituds, vague
jant foca de les Ileis trepitjades s'ha

raleses ben

un

de

cats.

completament l'organistne.

i

ment

física femenina perque sotmetre la
dona als mateixos proceditnents de

origen de fatiga rápida
rorganisme, que es mou

de

a

L'esport
forma, i

hi

referéncies que pels
o poques
artics i diaries vénen de quan en quan
al meo coneixement. Aix5 m'ha fet
viure en aquests darrers anys un allu
nyament impropi de la meya joventut
i ensems, peró, m'ha obligat a mirar
el ritme deis meus companys des d'un
punt de mira que si bé és isolat, m'ha
dat la visió exacta d'un moviment
retardat, fet al “ralenti", que és el
que ha mogut darrerament la rnassa
escolar en un vibrant crit de protesta.
I tot el Iliscar d'aquest temps ha afer
mat més i més íntimament la meya
cerivicció de restrafolária concepcíó
que existeix entre els universitaris de
eo que és esport, de go que és políti
que tots tenis del
ca i la nulla visió
esport i política
ésser,
que podría
si es jutguessin a bastament bé aquests
mots o més ben dit els seus signifi

Els esports, fins els reputats com
més cornplets, són insuficients per
descabdellar suaument, harmónica

a

no

ta

garantía

una

i

inarge de la
tenen cap altre contacte íntim si no
són aquells dies del mes de juny,
aquells altres del setembre i les mal

qualsevol preu al davant
de la galería és el fi desitjat; soase
públic ja no hi ha esportius.
victaria

dels segments del cos, per a la ma
gror, l'obesitat i eta moviments ma
lastrucs; els que contrilmeixen a la
bona actitud del cos sense perjudicar
la plástica delicada del tórax feme
ní, els que desensolupant i afinant
les funciona nerviosas són un fre
per a rernotivitat tan freqüent i tan
exaltada en la dona moderna, i fi
nalment quins són ala proceda:lenta
emprats per a la performanea de
la forma i de la bellesa femenines.
No tardaríem gaire a quedar con
vermuts que la cultura fíaica femeni
na és insuficient. I dic
cultura, 1 no
educació física, perqué aquesta utL
litza diferents procediments, seguits
amb métode i amb graduada pro
gressió, deis quals només es fan
servir ací els que més plauen.
Mal orientada la riostra cultura

és

vida universitária

normalitat sexual ni
d'equilibri moral.
L'educació física té totes les apa
rences d'una parenta pobra al tos
tas de l'esport—diu el doctor Ricard
Koln. Peró cal afegir, per part pos
tra, que la seva pobresa és d'eselat
i d'exhibició, no de resultats; en el
fons la seva pobresa ofereix, des
interessada, la riquesa física i moral
de les collectivitats disciplinades al
parent ric; a l'esport ríe d'emotivitat,
d'individualisme, d'indisciplina, per
qué trii els campions, els asas, els
ídols amb qué ha de satisfer la per
viositat
deis espectadors. Molta
gent es oonsideraria denigrada si
li demanés l'execució d'exeralcis
se
ritmats; per a ells les recompenses
i el públic ho són tot; obtenir una

tan

tacnica, d'aparells, de
í d'esfore muscular

será mai

no

salut,

de

consemiéncia: la inadaptació ana.
tannica, la inconsciencia genital i les

C1CLISME

Per

lógica,

conflictes de l'amor hu
zná per alur atrófia, fiaciditat i es
eassa
vitalitat, de les quals en són

muscular, tant rhotne

Sempre he tingut la dissort de per
tányer al grup d'estudiants que, tot
éssent-ho, es veuen obligats a viure al

esports per tal de plasmar el tiptis
de dona independent amb aires de
masculinitat; aquest desplalannent
del cánon físic i moral femeni, soin
que no deriva d'una normalitat fisio

eterna

una

com

i fina. t,a
continuitat de resfore que engen
dra fatiga, desmillora l'organisme
de la dona. Per aquest motiu é* un
greu error l'afana, de conrear els

D'aquesta musculatura abdominal
origen de tantes a.nomalies enfieste
sigues del ventre i de tants trastorns
digestius. D'aquests mueles pel
vianS, deis quals no se'n pot parlar
més 'rme envoltant-los don vel prou
espéS per a no ferie susceptibilitats
malaltisses, i que en el silenci pudo
rós són els causants de la majoria
deis

Una conversa amb el Dr. Josep M. Trias de B,
professor de l'Universitat

ji d'uns muscles !larga

latura abdominal i pelviana en gene
ral i de cadascun de blues grups.

el treball muscular és adequat i pro_
porcionat a la guatitas de la fibra

A continuació donem la
que hem sostingut amb ella,

!Id

La forea d'avuí, els horne
de demá

Educac'45 física femenina
o esport femeni?
qui

1930

Aip

rul.45
riatun'

L'ESPORT I LA DONA

LA RAMBLA

Riera, Josep Campos, 31:San Ven
drell, Ramon Martí, Aureli Moliner,
Jaume Esteve, Maria Desplat, An
tónia Grau, C. Desplat, Josep Gor
ree, Josep Blanch, Antoni González,
Josep Salvador, V. Labérnia, Mi
guel Mas, Rosalia Desplat, Concep
ció Desplat, Ramors Mateu, Lluís
Triguera, Miguel Cardona, Miguel
Gómez, Doménec Farull, Pere To
más, Joan Ors, Sebastiá Tora, Mar
tí Puig, Manuel Fruto, Amadeu Na
varro, Magí Marimon,
faume Re
casens, Pere Bosch, Francesc lío
les, Miguel Borras, A. Coma Roura,
Manuel Soriano, Sebastiá Ibánez,
Vicents Gómez, Manuel ,Esteve,
Joan José, Josep Fernandee, Lluís
Grau, Caries Perulles, Pere Sola
nes, Vicents Castillo, Josep Molina,
Félix Avancés, Univers García, Jo
sep Guitard, Doménec Calpe, Agus
tí Ventura, Pere Soler, Anicet Me
lis, Rafael Guarner, Josep Armen.
gol, Enric Enrich, Miguel Saló, Jo
sep Barce16, Antoni Domenech, Ra
mon
Carnps, Baptista Ramia, Joan
Cantarela Jaume Dualdu, J. Velin,
Joan Güell, Feliciá Pérez, R. Cas
tells, Andreu Gombau, Vicents Em
buena, Joan Roda, Isaías Garrido,
Joan Antoni Ortiz, Joaquim Soler,
Joan Soler, joan ofih1, osep Mar,
Gerard Prieto, Valentí Prades, Jor
di Rovira, Eduard Ram'sa, Eduard
Falcó, Guzman Vidai, P. Ruiz, J.
Gibera l'aria Llorente, Ramon Gi
ménez, Josep Sabater, Jaume Sala,
Joan Martínez, Agustl Soler, Angel
Custario, Jaume Mateu, Feliciá Joan,
Serafí Soler, Josep Soler, Alfons
Santmiquel, Jaume Espinal, Joan
Roca, Antoni Jiménez, Pere Bení
tez, Blai Jiménez, Miqueta Francas,
Manuel Enrich, Josep Domenech,
A. Castro-Rial, Joaquim
Soriano,
Pesque! Cicera, Miguel Montferrer,
Vicents Ibánez, Roseta Soler, Da
niel Gibert, Antoni Blanch, Salvador
Mordió, Joan Sanchís, Agustí Llo
rene, Josep Sanyer Sola, Benvingut
Belmonte, Josep Sanyer Romagosa,
alai tí Sanyer Romagosa, Antoni
Carbó, Cándid Vernet, Joaquim Pu
jol, Antoni Blanch, Salvador More
116, Salvador Sopinya, Ramon Ja
ner, Baptista Gombau, Lluís Ferrer,
Josep Campos, Francesa García, F.
Mercier, Baptista Lorés, Merla
Font, Enric Branera, Maoni Gimé
nez, Isabel Navarro, Joaneta Agui
lar, Josefa Moralles, alerce Mira,
Roser Miralles, Rita Carbone% Ma
ria Brau, Antoni Serra, Leopold Gi
inériez, Esteve Gibergas, Sebastii
Miró, Joan Solsona, Rafael Albar,
P. Rodríguez, Josep Conamassa,
Joan Poch, Caries Solá, Esperfnea
Sola, Josep Francas, Antoni Cabot.
Francesc Adelantado, M. Llenas,
Francesc Santafa, Consol López, Ra
mon
Cuturres, Andreu Bosch, Joan
Estrada, A. Valls Camps, J. Santa
maría, Pere Rossell, Felip Sales,
Fermi Fabregat, Joaquim Lita Te
resa Canales de Llull, Frederic Ca
ranilla, Rafael Sala, Samuel Oliva,
Eduard Olavide, Jesús Santafé, Car
les Casanoves, V. Cantarell, Ramon
Guixer, J. Vilasadó Brotons, J. Da
nés, Josep Gasques, Pene Cases,
Antoni Morales, Vicents Navarro,
Manuel Muntané, Bertran Tobenya,
Enric Guasch, Josep Bosch, Josep
Beltran, Josep Estremera. Teresa
Compte, Rafael Brau, fosep Brau,
Patrici Brau, Josefa Brees, Francesc
Janer, Josep Gallofré, Francesc Po
blet, Is. Gallardo de Cavanillas.

17 de març de

rambla

a

aom po

una
comprendre que treballant tots,
for
les
a
nava época pot comenear per

joveneanes fins ara lliurades
seus pse
desordre i manca d'ajut dels
ces

ceptors.

JOAN

MONTSALVATGE

?

17 de marg de 1930

La
ifa estat,

veu

la

Catalunya

de

acluets

er

Boronat

gairebé

noble gell

'octogena'ri,

que

En Roc Boronas ha estat detin
a
Puigcerdá, en entrar a Cata
lunya. Després d'uns quants dies
de sojorn en una presó infecta se
l'ha alliberat. :Vientre durava l'em
presonament, les investigacions de
la seva familia no han trobat altra
causa ni delicte que
una
fitxa de
separatista existent en els arxius de
la policia.
Tots aquests dies sha parlas en
la prensa del tema de les fitxes po
licíaques. Convindria que tots ens
poséssim d'acord per veure l'abast
d'aquest arxiu. Tanmateix és un
pesombre per al ciutadá.
La interpretació policíaca del món
social i ideal és una cosa monstruo
gics per als individus predestinats.
sa.
Qualsevol ciutadá, per mires

es

gut

Ihi Joan Maluquer

Viladot; president

de

Diputeejó

l'Ecma.

a.,-e Barcelona,
xecar-se, a Madrid,
eerenament enérgiai

en

demanda

en

ca

de

1,;mnissts

per als
xi1iats i de

sastres

ssuisia processal

la

con

per als tnostres

demnats.

podem

No

ni de

gest
veril, davant el
aturar-nos
iaemplar,

tendencia

la

en

po

lítica de Maluquer i
Viladvt. En tenim
com a ca
proa

mocionada

i

simplificar

seva

la

'aitat, superior

closos
R. D.

s'enorgulleix

!rs u e

iresident de

la.

menysprear-les amb in

en

temps

immemorial,

de tot

raonament.

está per damunt
Es una classifi

Entremig de les notes deis homes
que han delinquit contra el dret co
niú hi ha una multitud de persones

dig,níssim

el

el tracte

cació arbitrária que no s'argumenta
amb cap Dei científica, a despit de
tenir de vegades uns resultats trá

d'hay« Iluitat des
deis primen :no
ments en la tampa
lys
i
volgué
feli
gevisió,
citar

pot

justicia. Peró tot aixó no tindrá
conseqiiéncies rnaterials dolentes.
Peró la classificació policíaca, de

RAMBLA,

LA

potser

o

quedar ex
en l'15.1tim

van

en

guilladura,

per

social, Raonará,
peró, els motius que l'han guiat a
establir una divisió humana; será
acceptable o no la seva doctrina, i
tot al més que aconseguirá será
ofendre l'amor propi d'algú en no
aprecianprou bé les seves qualitats,

digna.

catala
a
tot,
que ha sabut fer tuia
lailestió d'honor de
gamnistia Per ab
sostres germans que

latnb

o

classificar els bornes com a bé tin
gui, ádhuc numerar-los si vol per a

catalanitat,

seva

la

científiques

l'honorem-atnb

tala

les quals un simple tras de
cartó pie d'unes dades biográfiques
molt rudimentáries, d'uns
quants
signes físics molt breus, serveix
per

Dipu

tació de Barcelona
amb aquest telef o
nema tramés en ca

a

d'intranquillitat perpétua.

talá:

No

"MALUQUER VILADOT,

lona, que ens honorem a publicar a
continuació:
"Senyor /OSeP Sunyol i Garriga, di

Palace Hotel, Madrid.
Encara que amb un idean i difercnt,
em Plau, en nom Propi i en el del set
manari LA RAMBLA, palesar-vos la
nostra admiració per la vostra dignís
sima actitud en defensa deis nost res
germans que sofreizen els martiris de
la presó i els sofriments de rezili.
Aquesta vostra actitud de bon ciutada
de Catalunya és un exemple i una lli
çó per a tots.

rector del setmariari LA RAMBLA.

Ciutat.
amic. Poc abans de sortir
de Madrid, indisposat, vaig rebre el

Distingit

telefonenza,

son

cal dir la

agracixo, i no
satisfacció en vew-e

que cl s
•

meya

que havia estat

trames

en

la nostra

!lengua.
Será un nou encoratjamcnt per a
continuar la tasca que cns hem impo
envers una causa justa i humani
tarja.
Amb aquest motiu, resto seu afm, s,
i amic,

JOSEP SU1VYOL I GARRIGA
-

11-3, 930."
El nostre telegrama ha estat contes
tat amb la carta signada personalment

Maluquer 1 Vies 1 i encapealada
amb l'escut de la Diputació de Barce
per

Mai no hem estat deis qui hem
cregut que els sentiments més pre
'gens,
bretot en persona d'edat
sa.vaneada, puguin modificar-se en el
transcurs d'uns pocs anys o sota el
pes de l'adversitat. En aquest pla nei
podia sorprendre'ns, i per tant no
havien d'indignar-nos, les declara
icions que ha fet 7). Miguel de Una

periodista portugués, i
nue han reprodult gairebé tots els
diaris del nord d'Espanya, en les
'quals el vell catedrátic, en condene.
nar la idea de les
diferents naciona
»tata ibériques ha fa en un Ilenguat
ke que el seu tocaio, l'ex dictador,
o hauria pas
hagut d'envejar-li.
'
Unatnuno, tot i parlar amb un
a

un

-

'1)eriodista limita, no

s'está de dir que
de Camoens com
luna cosa supérflua; critica els in
:tents de fer renéixer ela idiomes
alaic i base, i per als catalans, no
kal dirsho, té conceptes menysprea
bIes perçué ens entossudim en la
geonservació de la nostra única força:
,troba la

llengua

?l'idioma.
I, ?Qué
etriure

hi guanyen els catalans d'es

en

una

'lengua

per tant de poca

divulgada
utilitat, Ja qu'!
poc

volen donar a conlixer Ilur cultu
la ha d'ésser a
través del casteilá?
Aquesta és una de les preguntes
eme es fa el
professor de grec de la
r'aiversitat de Salamanca, la bilis del
qual per a totes les
nostres coses
masa vella perqué ens hagi
de
venir de nena.
La valor
intellectual de certs hm
mes queda ben
poqueta cosa en par
lar de

questions en qué l'apassio
nament o l'ofuscació CS massa con
siderable perqué hom els pugui donar
cap
belligeráncia en discutir-ho. Jut
jar
la

importáncia d'un idioma per
clensitat de la població és argu

la
ment propi d'un
analfabet o d'un
goyernant de la Dictadura, no pas de
catedrátic o d'un
perseguit per la
Dictadura per les seves idees libe

rais. Ibsen zo tingué
pas necessitat
recórrer a una llengua estranya
perqué la seva fama
i la seva repta.
tació
transcendissin
a través de totcs
les fronteres,

importáncia

malgrat de la relativa
de la xifra de gent que

Parla el seu
idioma. Igual podr:a
dir-se deis
polonesos, deis txees, dels
i de tants
ke.r_a Ro val la penaaltres.
d'entretenir

tbolandesos

ens
escruixim del veinatge
facinerosos de més o menys
cartel!. Tot aixó té una valor com
pletament negligible. Possiblement
algun d'aquests bandolers ha estat
el nostre company en el tramvia o
en
el tren, i fins de penya en el
café, o será un client nostre en
l'exercici d'una professió. Cap im
portáncia no té que en l'ordenació
alfabética un nom honorable esti
gui bloquejat per les fitxes de dos
assassins. El que si té importancia
és que per la policia sigui conside
que
ras d'igual condició i tracte
aquells assassins.
Dissortat del qui ha merescát un
qualificatiu d'anarquista, sindicalis
ta, comunista o separatista. Sap des

subjecte
ponsable de

a

una

vigilancia

i

res

tots els trastorns i al
darulls de la ciutat, deis quals ha
de donar compte i raó, tnalgrat que

malgrat
que estés absent durant aquells dies,
malgrat que s'hagi mort anys abans,
com en
el cas d'En Jaume Brossa.
no

hi

intervingui

per

a

res,

ha subtilitza més la
No solament el fa respon

Per6

encara

policia.

rebatre el que ja ha estat prou
debatut i que el sentit comú ha
fallat des de fa anys.
Si hem, recollit aquesta nova "ex
pa.usió" del seny•or Unamuno, no ha
estat Inés que a .tau l d'advertiment
per als gai crenen que un termini
de sis anys pot haver fet variar
l'apreciació de les nostres coses a
tots aquells bornes que per poca
voluntat mai han vo. lgut anar al fons
del problema catalá.
Tosa rectificaCió incera i honrada
en les Velle's apreciapions ha d'ésser
ben acollida :per nosaltr'es; els cata
laos. Peró avtii per avtil a totel
aquelles amistoses paraules dites de
l'exili estant cal donar-hi només que
una relativa
importancia.
D'acord en córrer un vel sobre el
passat. Penó el nostre optimisme no
ha de precipitar-se fins que no sapi
guem ben bé si cls sis anys de Dic
nos

sable deis esdeveniments revolucio
naris que han succeit, sinó dels que
no sisan
verificat, o dels que tem
que es realitzin. o deis que el mi
nisteri de la Governació o el cap
de policia els convé simular per
esverar la gent de diner o atento
ritzar els grups revolucionaris.
L'home fitxat i qualificat d'una
manera
estrident és un quinzenaire
virtual. Mai no sap si dormirá a
als soterranis de la jefatura
casa o
de policia (:): no pot comprome
tre's a cap afer que no sigui de so
lució inmediata, perqué no hi ha
ningú, ni el mateix cap de policía,
que ti pugui garantir que a la nit
del dia següent no será traslladat
dins d'un carro atapeit de gent a
la presó.
Viu des d'aleshores en un conti
nuat esglai. Es la carnassa que
s'ofereix a la plebs conservadora
per a aquietar-la i tranquillitzar-la,
i al seu damunt cauta qui cerqui
l'aplaudiment i el premi del poderós
al qual cal afalagar i tenir propici
ofrenant-li de tant en tant unes
guantes víctimes.
•

amb

*
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La Dictadura ha augmentat amb
les fitxes. Si dura uns
quants anys Inés, petiso que a Ca
talunya tothom hauria tingut la se
va; potser era l'única manera de
gaudir d'un cens veritable de la po
blació. Seguint les normes en ús
durant els sis anys i rnig, els en
carregats de classificar els ciutadans
s'havien encomanat el to ernatic

profusió'

(1)

En el nou local de ta "Jefatura"
de Policia s'han constrifit cuita-corrents
nos soterranis per a ealanossos. Es ven
que no és comprensible una institució
serntlant sense unes caves fosques 1 hu
mides per a estatjar-ht eh s ciutadans.

(Cínquena

i darrera llísta de LA

a

•

'

tadura o de trova foreada no han
estat artra cosa que un lleuger pa
relmtesi en la Iluita que-es feia contra
les nostres legitimes aspiracions.

Algú ens fará observar que moits
deis prejudicis que han existit des
de Castella sobre el problema de
Catalunya poden obeir en bona part
l'actuació més o 'menys afortunada
del partit polític que fins a l'any 5923
semblava acaparar davant la resta
de la Península la genuina repre
sentació del catalanisme.
El cas d'Una-muno n'és un exern
ple dernostratite El catedrátic sal
mantí, en l'exili, quan es referia als
catalans no parlava més que de la
"traición de Puig y Cadafalch".
Per eh l la Lliga ho era tot. Havent
fracassat els regionalistes. Catalunya
sencera s'havia
arnagaa sota la més
abjecta de les covardies. "Barce
lona, ejemplo de la cobardía" era
una frase que li piala de repetir, tot
i esmicolant boletes de molles de pa.
a

Creure's poder jutjar sobre tot
un poble per l'opinió que a un horne
Ji inspri l'actuació d'un partit polí
tic és un gran error. Pero aixi i tot,
veient que el, cas d'Unainu.no no és
pas únic, bo será d'esforear-se per
tots els mitjans que els bornes poli-tics de fora casa procurin conéixer
Catalunya i els Seus yeritables sen
tinients una mica rnillor.
A .tots els que- vinguin obrim.los
de bat a bat les portes per a fer-los

?'urna anterior

1.391'25

Francesc Casaoliva
A. Casaoliva
J. Villaró

J.

cara

3,-

Ramon Mas

2'••

•
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Josep Ventura
Jaurne Santllei
Joaquín Sane
Josep Guasch

Angel Carpí
Esteve Degollada
Delfí Font
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i

allunyat

de

Maristany

2'--.
2'—
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,

Josep Pujol
5,1'—
2'—

2'—

5,-
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Joan Boladeres

ealassimmeen~~.

Anof re Traveria
Josep Simeón
Josen Cavall
J. Cano
Vicents Alonso
A. Viadiu
j. Viaditt
Pitis Buil
I. Barrio
F. Puerta
F. Canal
P. Canal
P. B.

2'

e

5.-

2'

F. Pallarés
Jaume Casula
Amadeu F.
Xavier Vidal
Josep Mecho
Josep Abril
Tosen Anton
Robert Vila
Caries Mensió
Soler "Netsle"
Ramon Soler Banús
Josep Puig

a'
1'

2'
O'
S'

Josep Jama
Jrati Lairesa
Ramon Soler
Tosen Nadal, de Puebla de
Fular

veure
Sin

partit

prendre

Lliga no és tnés que
burgesia, i fer-los cona
sortosament a casa nos

la

com

de

que

tnés
tra hi ha un patrimoni que val
que totes les abrigues, que és la
nostra história i la nostra persona
litat, i que més que les preocupa
aranzeláries o financieres el
que. ens fa moure són unes ánsies
gratis de Ilibertate.
cions

VICENTS BERNADES

Maria

Ventosa

7'85

servirla ádhuc per passar
restona amb entreteniment, si no
comportés el drama de tant en tant,
com en el cas Boronat, com ahir en
el cas Ramis com tants altres. Pos
ser seria una 'bona obra, i ádhuc una
bona acció, que la Jefatura de Po
licia publiqués el nom deis inde
sitjables, deis que no poden entrar
a Catalunva o els és perillós de so
jernar-hi Sabríem com comportar

a'-

o'5e/

justíssim,

I MIRO

o'sai
o'50

catalana
Montserrat Figuerola
Antoni Sabater Calvet
Joaquim Parcet
Amadeu Mauri
Un de Lleida
Joan Serra
Pere Soler

2'-4

ny-era"

l'-4
2:--a

s'-

e

1'—

0'51

i tretze dies ha negat, amb una pa
ciéncia digna de millors empreses, l'e
xisténcia d'aquest poble. Potser la de
mostrado entusiasta 1 sincera que
qué l'esperit resta més viu que mai,
més afanyós que mai, més ambiciós
que mai... El temps parlará.
sos
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Tosen GiesIda
Errir Ms11,1

r''
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o'5a
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Joan Busquets
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Antoni Peenlí
Andreu Oliveres
Martí Mas
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Manuel Miseracs
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Esportiva Sant Andreu
Francesc Lloveres
Joan Bada
Jaurne Cararach
Modest Labaleta ,
Antoni París
Frf icesc litigues

Josep
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1*--t'-

del

1
—
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i'-

Colomer
Guárdia
J. Guárdia Vida!
Corresponsal de Castellfullit
de la Roca
Gastó Canes
Un desceriegut
Mátia Lluisa González
Una alacantina
Maria Vives
Teresa Vives
Carolina Cuixart
3.1aria Torres

Josep
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Penya Palmó:,

de

BarceNza
Toser) Molla

Roger Sitja
Erancese JVanals
Robert Llaeior
Francesc 3 luetaner
Eeric •Pezés
Arnaeleu jaanals
OrtaN
Llorenc
Oscar Thensa
Wences:a-s Dalmau

s

2'—
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La ganya "La Rapa", de l'Ate
ígucladi, de la classe
obrera
Lluís Ferrer
Josep Palmé s

josep

s'-.
a

T. P

5'
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company

Portaria
Delfí Doran
Llu Callejónís
Enric Blanch
Pere Ferrer
B. B.

2'—

J. V.

Peale
ramei
Tover
aase:a
Tosen
Tn71 11T.-.4gerlit
P;enr'cl Lozano
Tean Nogrera
eaaelumne d
Treball

Ramon Fillat
Roe Mestres
Ramon Pol
Ramon Pol
Jaume Torner
Emili Llores

-•

Magí Castelltort
Penya "A Tot Ven"
Racaptat de socis

1

F',-,nt

Taan Clevier
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1sT:casi .Arrt+er
Manuel Valls
%BID•
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Rnhert 3Tiralles
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Josep Balielles
Josep Castells
Joan Puigggós
Magí Gabarró
Jacint Cisterer
Josep Miramunt
Joan Tapiales
Josep Oliva
Magí Maten
Josep Castells

_s'-Pere
b'5n

1.7n

Jose pCentelles

5'—

2'—
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Joan 3Tsrtíties.
Jainne Palma

2.--
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por...

o'so

Vicents Climent

1'

Pot-;

símptoma

Vicens Soler-non

T

J. S.
Josep Prat
Luden Valy
Jaume Breda

1'

un

advertiment. Pot,
ser
la resposta d'uri
poble als gue ilurant
sis anys quatre me
menteestant, l'Orfeó Catalá reí
vindicava per a Barcelona i per a Ca
talunya amiesta Exposició a la qual
havia calgut mirar amb ulls hostil,
a la qual havia estat
necessari admi
rar amb una ombra de malfianea i de

Jaume
a'

.

o

Més.

Salvador Palmes
Manuel Bertran
Pere Rubí
Miguel Guitard

Teodor Ketterer
Pere

Ienai

¦

Gabriel Figuerola
Encarnació Esprin

'2'—

Estapé
Joaquim Santaló

Argerich

r'-

aquesta

°vació?
un

Ahella

de

la Fábrica Nacional d'Au.
("ibas S. A.
,I luís Boixader
Antoni Moya
Jautne Mestres
Emili Basagoiti
Ermenegild Ferrer
Toan Molist
_Tose!) Pla
flotare
X. X
Mas
.Maura
Fizaró
Farriols
A lharede
Manuel Serrano

que,

plement,
ser

a'
ases
feet

ova-,

omplí
durant
llargs minuts.
?Un detall, sim-,

a fa

5'-

una

xardorosa

ció

'frian

za'su

a

deis cantai

res, esclatá

Ellt;st.71

M.
tluís Gueralt
Pere Revés
Enric Revés
Custodi Prats
Carrne Tallent
Pepeta Gallén
Casal Catalá d'Alger
A. Figueres, d'Alger ••••..In
J. Liulif Vallescá
Escamot E. C. "La Bran
cada"
Roser Campa
Carrne Poquet
Maria Mata
Paulina Pinós
Manael Amat
Pere Oliver
Francesc Ferrer
J. M. S.
Erasme Auger
Lluís Bordes
Josep M Miró
:Ifercé VidaI

aparéixer

en

del inestre Mi
Jet la gloriosa "se

M. 13.

Josep Reig

havia

mans

Enric Vilar
Josep Ordóííez

RAMBLA)

res

abans.1

suposat hoces

•

15. AIGUADER

no

tá ni un seient ni un
recó buit. L'ordre,
-l'ordre honras deis
ciutadans-fou per
fecte, tal con: el go-,
vernador de Barce
lona, amb un cop

I

Peró seria encara millor obra i
acció que prengués en sentit estric
te les afirmacions del presülent del
Consell de ministres de qué tor
nem a la normalitat. Que compren
gués que tanta fitxa omplerta du
rant la Dictadura no era altra cosa
que moda literaria, adequada a l'épo
ca, i que passat l'empatx retóric de
res no serveixen. Ni aquelles ni les
anteriors.
S'ha demanat ques el destrulssin
les fitxes, que es cremessin. Peró
potser encara fóra millor enviar-les
a l'arxiu de la ciutat perqué les ge
neracions venidores tinguessin un
quadro comparatiu de la mentalitat
del nostre temps, i sobretot perqué
coneguessin el norn deis ciutadans
que han merescut la persecució deis
agents de la Dictadura. I aneu a sa
ber si precisament aquest imperti
nent fitxer ens donará davant de la
História un to heroic que servirá
d'exernple, i aquests modestos es
cris ents que l'han omplert acaba
ran
per fondre's i personalitzar-se
un
en
altre Homer. Tanniateix no
perdona les esperances que en els
arxius de la policia hi hagi escrita
la Dada de la nostra época.

vegada

.nera

aos.

Set?-

0'31

l'Orfeó Catalá,4
tinb un joiós impuls
l'entusiasmes. 1L a
?asta sala de festes,
:el Palau Nacional
i'omplij de gom
Potser per pri-'

table

•

RAMBLA

l'Exposició,(

a

larrera els cantaires

accep

.

A Millar,. ITosnitalet
Corresponsal de LA
a
Olot
J .F.. de Corunya
M. G. Alba
Salvador Figuerola
Antónia Ubeda
Una catalana

/hir

verita
entrava

•

Aquest aspecte cómic seria

dePendents

-

poble, el
poble,

/le

adhuc riutdem de deb6.

Deis obrers i
2'

ir

carrer

,

4

soremni
auténtica i viva.

spurna de

poguessin esventar
aquest arxiu d'impertinéncies, segu
rament que quedarlem escruixits i
del

e

1

per, al
'atalunya.
En aquell primeri
oncert hi hagué una

que ella n'anomena una con
fidéncia. Si un día els aires gene
rosos

per
i

larcelona

gica

•r•

a'

;is

ló

tota

Bar

amb els
cants reivindica

'Exposició

Caldria esbrinar com 1 de quines
dades se servia, i se serveix, la po
licia per a omplir moltes fitxes.
Fora deis casos, reduits davant la
multiplicitat, de confessió premia,
eta era suficient una sospita, o aix6
tan

de

I

dona.

podien.

A

......

Vídua Lluch
Joan Claver

.

Oliveres
Duch
Toan
Miguel Morros
Adela Maristany
Antoni Abella
Antori Bayarri
jalan Baselú
Ramon Gabertret
Gabriel Sabrafers
Andreu Carrió

2'—

J. Cervelló

Miguel Xicoy

Francesc

E. Noses
joan Cabanes
Ramon Raull
E. Mir
B. Pone

Lluís Piella
Antoni Bramona
Tomás Jansá
Vicents «raques
Josep Galleu
Grau Unthof f
Josep Font
Toan Gómez.
Francesc Galver
Torre de Mer

2'

J. Garriga
C. Brugal

J. Jaumandreu

Tomás Freixa
Salvador Claras&
Enric Busoms
Antoni Garcés

Josep Josa
Josep Bernal

5'2'-

Exposició

deis qualificatius. En el que es re
fereix a doctrines no adrnetien mít
gel tintes, ho feien tan gros com

Una

Manuel Baixes
J. Rovira

Arnat

Ferran Verdiell
Isidre Eroles

J. M. Aguilar
Josep Forcada
Josep Rodes

L'Orfeó Catall)
4
:ntá. ahir, per prie
seta vegada,
dintre'

bavien augmentat l'estridéncia

Subscrípció pro-vídua i fin. de Mártí Vílanova
a

Montjuic

i retóric que havien ernprat des deis
primers moments els dictadors, i en

MALUQUER I VILADOT.
de 172Qrj de 1930."

13

a

les fixes

d'aleshores que la seva llibertat és
cosa pursment
fortuita i tan arbi
traria com la seva detenció; té les
mateixes ramas per passejar-se pchs
carrers de
la ciutat com per passe
jar-se pel pati de qualsevol galeria
de la presó
Des d'agiten punt i hora és ciuta
da

L'Orfeó Catalá

J.

Untanuno esperít unitarísta

muno

rambla

Lempresonament d'En Roe

hora, la d'aquest

te

.?
•

- -

•

Total

.

ot5n
1.946'80
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?
?
?

la

MOTORISME

preferencia
l'aigua.

Els quatre cilindres de les
motocicietes
Les
ment

innovacions
porten

a

que constant
cap les grans fabri

ques de vehicles

a

motor transcen

deixen notablernent d'un temps enea
a la floreixent indústria de la
moto
cicleta. L'altre dia parlávem d'una
d'aquestes innovacions que amb
molta intensitat va generalitzant-se
perqué hom ha vist els seus resul
tats practics: la
magneto-llurn.
Avui hem de referir-nos a la
construcció, cada dia més accentua
da, de la moto quatre cilindres, amb
els seus inconvenients i avantatges
sobre les monocilíndriques o bicilín

driques.

'

Partem en primer lloc del quatre
cilindres en línie. Així disposat el
motor s'obtenen intervals d'encesa
~palees a cada mitja revolució del
cigony-al. L'equilibri no és perfecte,
pea> és bastant bo, degut a la ve
locitat dels pistons, segons l'acce
leració que sels dona. Si posseim
quatre valvules (com més petites
possible) ens resultará fácil d'obte
nir una ampla área de válvula per
a la capacitat total.
El que més preocupa als cons
tructora d'aquests models és el re
fredament, sobretot per als dos ci
lindres del rnig que queden un xic
amagats i l'aíre no hi circula amb
la facilitat que ho fa en els cilin
dres extrems. Procurant espaiar-los
s'evita en part aquest petit defecte,
peró com més separata es posin més
Ora d'allargar el total, i airró és
un
deis més grans ínconvenients

d'aquesta mena de motora, tota ve
geda que el cigonyal ha d'ésser mé3
llarg i per tant més propens a la
vibració.
El més prattic ens sembla que
és la culata hemisférica amb vál
vules decantades, formant un angle
d'uns go graus aproximadament, si
lié té l'inconvenient del poc espai
que queda per a les bugies i és di
fícil de trobar-ne d'una mida a

propósit.
Podriem evitar aquest inconve
nient utilitzant dos arbres d'expen
friques i coHczant la bugia en el
centre de !a culata, si bé resultaria
d'un cost un xic crescut. Tot aixo
seria per fugir del cigonyal llarg.
511a de construir una moto, la
tendéncia de la qual sigui el poc
cost de fabricació, no hi ha rnés re
mei que posar els cilindres espalats
el cigonyal llarg, tenir, peró, bon
compte que aquest sigui ben grui
xut, amb tres suports almenys i un
cárter suficientment reeistent.
Degut a tots aquests inconve
nients s'ha pensat molt encertada
ment en el refredament per aigua.
De mornent sembla que aixó si

gui prácticament impossible, degut
al pes del radiador més el del huid,
perb no és aixf, puix que si tenim

en

compte el pes que representa el

cigonyal, més el de la major llar
gada que ha de tenir el bloc, tin
drem gairebé equilibrats els pesos
abans dits d'aigua i radiador amb
l'escureament de les Peces esmen
tades, i també poden ésser alleuge
rides de pes perqué en el refreda
ment per aigua poden ésser cons
truides amb parets més primes.
Tenim després els motors cons

fet

per

mitjá

.efle

re

a
a

SUPERIOR AL MILLOR
No és

motor.

També pot aplicar-se el quatre
cilindres en V, el refredament del
qual pot ésser resolt ami) qualse
vol deis procediments descrits, amb

un

neumátic Standard. Les distintives carac

terístiques de la

na

del

I

per a les
Barcelona
1 Girona

Tamarit,

de

FLOTATS
95 i 97

—

seva

fabricació

demostren

TI. 31508

a

que

Es el neumátic fabricat per a
rodar mes I, durar mes que qual
sevol altre, sense cap excepció

'.oncessionari

JOAN
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de

Creiem que de tots aquests mo
dels el més práctic per al refreda
ment per aire és el de cilindres cipo
sets, i per al refredameut per aigua,
el quatre en línia, si bé l'equilibrat
ge d'aquest tipus no pot ésser per
fecte si no s'utilitza un dispositiu
com
l'esmorteldor
Lanchester, i
gairebé podern assegurar que será
el motor definitiu o almenys el otie
mes probabilitats té d'ésser-lio, per
als vehicles de dues rodes.
A. FIGA

truits amb quatre cilindres oposats.
El model més senziil d'aquesta me

és aquel' que porta el cigonyal
amb dos colls i els cilindres opo
sats
directament. En aquests mo
tors
podría disposar-se el conjunt
de manera que dos cilindres pogues
sin ésser fosos amb la meitat del
cárter, i llavors les dues unitats
exactament iguals s'unirien, inver
tides, per a formar la quasi totalitat

el

17 de marg de

rambla

re

BARCELONA

AVIACIO
a

L'Aeroport de Barcelona
Es

tema

un

sim, peral

verarnent

L'opinió

de

de

explotadís

ésser així pot
ser la
idea de la construcció d'un
aeroport, tal corn 11 correspon a la
ciutat de Barcelona. aniria esítt
fant-se ténuement fins a arribar a
l'horrible final; és a dir, restaria en
el més intens oblit.
que

no

molts

forasters que

durant aquest any passat, amb

mo

tiu de la grandiosa Exposició, han
visitat la nostra cíutat, han quedat

foreosament sorpresos en contem
plar el nostre aeródrom, que ben
poques capitals, si és que n'exis
teix alguna, el poden envejar.
Realmer,„ sembla inconcebible
que per la inexistencia de l'aeroport
el tráfic aeri sigui tan poc nombrós,
influint-hi
ca

en

d'apareas

gran
per

manera

a

la

man

transport, que

la indústria i importancia que
avui té Barcelona, unint-se ami) la
rapidesa que exigeix el modernisme
actual, farien del port d'aviació un
deis més concorreguts del continent

per

europeu

sense

exagerar.

Potser rnolts diran que el d'ara
no té
la concurrencia que faci pre
cisa la installació d'un altre de més
modero, amb grans. duanes, amb
magnifiques. instatlacions meteoroló

giques i radiotelegráfiques que co
muniquin des deis pasos estrangers
els

diversos estats del temps,

de

l'aire i de la mar, el seu gabinet
sanatori, i arribi a viure per eh l sol;
peró és que així com el port marí

tim té
ma

en

igual
litat

una

reputació importantíssi

molts llocs del

món,

no

Representant General

passa

per

amb el d'aviació, que si en rea
és de dolentes condiciona,

CARIR

A

Espanya,

a

••¦••9•¦•¦¦•••••

no

pel

que fa referencia a molts es
trangers és considerat com un deis
acondicionats més malament.
Afortunadament, la prernsa bar
celonina, desitjosa de defensar tot
el que pugui ésser beneficiós a la
nostra urbs, en diverses ocasions ha
prestat el seu concurs, amb el pro
pósit d'ajudar la resolució del pro
blema que temps enea es té plante
jat i continua ara Inés que mai,
laborant per arribar a la conclusió
definitiva, ja que malgrat de tot,
ens
interessa ais ciutadans, com als
que
intervenen
directament
en
aquest mitjá de transport, perqua
tingui sinó rápida almenys realit
zació.
Je fa temps que el lloc de l'em
placament de l'aeroport fou objecte
de curós estudi, ja que era neces
sari de trobar un lloc prop de la
capital i que estés en bones condi
cions.
L'elecció fou d'uns terrenys pro
pers

a

Passeig de Grácia, núm.
Rosselló,

••

bliment del camp a Hospitalet, ja
que els terrenys del Prat, on es
pensava també
installar-lo, són

Barcelona

111

ssa fangosos.
Així, dones, ens cal

EL NOU SALO

esperar

el que

decidiran els elements designats per
estudiar l'indret on batirá d'ésser
emplaeat er futur aeroport.
El prec que hem de fer a aquests
tecnice seleccionats és que esconder- in el terreny rnés apropiat,
encara que Itagin de clistingir-se de
feesant acerrimament els interessos
a

_

1

"LIN-COLN"
d'obrir

Acaba

ma

111111111111111111•1111111111111111111111•111111111111111111111101

Diagonal

un

les

nou

seves

portes

a

la

establíment, dedicat

la venda d'automóbils.
Es traca del sumptuós saló installat
per l'experimentat
automobilista se
nyor Amat Casajuana, introductor del
"Ford" a la Península, per a dedi
car-lo a exposició i venda dels famo
sos cobres "Lincoln".
Aquest nou local, que ha estat de.
corat amb tot luxe, fou inaugurat di

a

mi in ni mi torio m'in

a la
tarda. Assistf a l'acte
nombrosa i distingida concurrencia,
entre la qual figurava un nodrit grup
de ?ames i senyoretes que, amb llur

mecres

formosor i distinció, donaren
gran
relleu a la festa, als quals féu els ho
nors la distingida senyora de Casa

j uana.
Unánimes foren els elogls tributats
als cobees exposats,

"Limousine",

que

eren:

una

"Sedan 7 places" i
un "Sedan 5 places", carrosseria Lo
Paren.
un

1

iiltriR1111111111011111111 {§1
El senyor Amat Casajuana i el
secci6 "Lincoln", senyor
Lluís de Vela, secundats pel personal
de la casa, atengueren els invitats
deis quals reberen moltes felicitacie,
per l'encert amb qué han sabut habil
tan el local, aixf com també per l'ele
gancia deis cotxes presentats. A
aquestes felicitacions unitn la noetrP
moIt sincera, ensems que fem vots eci
felig axit d'aquesta nova iniciativa del

d'aquesta

senyor

Casajuana.
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té l'honor de participar a la se.va nombrosa clientela i atriles
que ha installat el seu Saló
d Exposició per a la venda deis

-

trÉ

234
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Castelidefels, peró després

feren la seva aparició els inconve
nients que eren de preveure: la dis
tancia existent entre els esmentats
llocs resultava considerable i a més
el camp patrocinat estava voltat
d'altes muntanyes.
li projecte, dones, fou desesti
mat, i aleshores es proposa l'esta

Teléf 73992

99
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cilindres

E

a

E

;ea
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z
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Concessionnr

a

E
E

GARATGE EXCELSIOR

Casanova, núms. 52 I 54

sTeléfon

automóbils

34653
E
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Barcelona, perque si aixi Izo fan
compliran arnb un deure de ciutada
de

•

•

LINCOL

II

l'agéncia exclusiva deis quals ostentaa

a

l'Avínguda dAlfons XIII,
Teléfon, 76434

-

(Cantonada

Travesía

a

i amb la
te

scva

contribuiran

a

482
Carril)

a
a
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necessária

seas

que

7;

progrés
ciutat wonnal,

la

del

suport

decida

l'obligació de tre
bailar pel seu respecte i dignitat.
Final: La premsa de Barcelona.
integrada per la genuina representació de molts ciutadans, ja que ha
dels

2-

dub

l'obra del

a

i millorament de
tan

elecció

tenen

procurat amb eiztuísasme i deeisió
la defensa deis interessos de la ca
pítal, ha de continuar cense trencar
el camí que ha de conduir i aconse
guir la realització del projecte, ja
que el futur aeroport será base de
.conquestes de mes importancia per
a
la urbs barcelonina i per a la seva inclústria í el scu corrieren
Anuden Santjaume Guasch

*14101~0kmánez.1411:
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LA

CAMPANYA PRO RINI

equips es jugá ahir un encorare, el
qual acaba amb el triomf de l'equip

-

Copa Exposició seguí el seu
mig de la indiferéncia deis

La

acon

curs,

aficionats i la dels equips

participants, entre els quals no
aconseguit pes desvetllar e: mes

pe

El Terrassa, després d'un partit
dolents que li recordem,
tant per la qualitat de joc emprata
per l'escás rendirnent que gai
com
rebé en tot el transcurs de l'encon

Una

curiosa insantánia

obtinguda

moments

abans de la representació.

Entre altres, Zamora, Samitier, Perece i
Un éxit, efectívament, superior a
lee esperances deis organitzadors.
Cal, dir, només, que s'esgotaren to

directius i periodistes, pugem una nit
dalt d'un escenari a fer coses que
no són
el nostre costum i el nostre
treball normal, per a donar lloc a
qué es recullin unes guantes pes
setes més...

entrades i localitats i que
foren alguns centenars el s ciutadans
que no pogueren entrar.
La sala del coliseu del carrer de
Casp oferia un aspecte imponent.
Lltra les localitace habituals, el pú
blie emplenava els passadissos del
les

tes

Alcoriza
varelli i González, del F. C. Barce
lona, i a les del "Club Feraení d'Es

ports",

fi, a tothom que d'una
directa o indirecta, contribuí
l'exit del festival, sense oblidar els
amics Caries Soldevila i "Dova", els
quals renunciaren generosament, als
drets d'autor. A tots, repetim-ho,
en

manera

grades,

teatre.

*

El programa es descabdella
havia estat anunciat, amb
com

alguna afegidura.

Primerament,
companyia del Teatre Novetats,

"Augirst

*

*

Herís' de remarcar, duna manera
especial, l'interés palesat per tal que

la
re

tingués l'éxit que requeria
la seva finalitat, per part deis nos
tres jugadors de futbol. Amb un es
el festival

presenta, amb la seva acostumada
mestria, la deliciosa comedia d'En
Caries Soldevila, "Déu hi fa més que
nosaltre1". A continuad& un bri
llant conjunt de professors, obsequia
una audició de
la concurrencia amb
música de "jazz". Després, dos afi
cionats—fora de programa—reci
parell de
taren poesies, l'un i un
cançons, l'altre.
A continuad& el nostre estimat
amic

grades.

moltes

perit

companyonia admirable, Za
Samitier, Alcoriza i Piera,
Perera i Cros, i tots els altres que
participaren a la representació, es
mora

MARIAN

MARTINEZ

"RINI"

Seguidament, hom arriba al "clon"
del festival. La representació de
"L'honor del barri" (estrena), d'En
Dova, interpretada per jugadors de
futbol, federatius, directius i peno

Berenguer", llegí

quartilles allusives a l'acte que
celebrava, i fou molt aplaudit pel
públic. Entre altres brillants para.grafs, digné: "Avui, tots nosaltres
els uns dalt l'escenari,
som aquí,
nosaltres en aquesta sala, perque en
la nostra organització esportiva hi
ha una falla. Catalans, gent d'em
penta i de negoci, bornes d'audacia
unes
se

distes.
Només en alçar-se la cortina, una
rialla general esclatá en endevinar
la personalitat deis personatges que
estaven en escena. I en aquest am
bient es desenvolupá tot el sainet,

de
1

lliuraren amb veritable entusiasme
al papel' que els fou encomanat,
*

*

*

liquideció exacta del festival
no quedará enllestida fins d'aquí mis
clics. Manquen alguns petits trámits
perca podem avençar que el roma
nent que podrá lliurar-se al pobre
Rini passará de cinc mil pessetes.
Per altra banda, donem per dio
sa la subscripció que
havlem obert
en acuestes
pagines, amb.la mateixa
La

l'equip

egarene

gua

iyá.

eitzadors del

el

de,„

de manera excepcional, almenys a
demostrar una certa superioritat, so

grama
Flix

bretot tractant-se, com en l'encontre
d'ahir, d'un adversari que, tot i és
ser de
segona categoría, féu passar
amb llur entusiasme un mal moment
als campions, que finalment, i a les
acaballes, pogueren obtenir els dos

després de
quirúrgiques

tres, ni
ha

que

tenir

Ja teninn doncs, suposant que la
protesta del Junior no prosperi 1 no
sigui l'encontre anullat, els finalis
tes per a aquest torneig de la Copa
Exposició; el Terrassa i el Polo
hauran d'acarar-se en el partit final,
cosa que no trobem del tot encer
tada, si hom té en compte que
aquesta final hauri de celebrar-se
diumenge vinent, vuit d;es abans
del partit semifinal, i aquell partit
pot resultar excessivament compe
ta i dur per als jugadors campions
de Catalunya. Altres temporaues es
tenia aistó en compte, encara que
aquesta vegada potser en prescin

ren

saber

en

com

títol

esquivades

—

laran

Alís i Oroz a Nova York

sert

ben guanyat tito!. Altrament no sa
briem com qualificar-los i corr qua
lifícar les tasques federat:ves dins
del Comité Regional de FI eckey.
MARIUS V aLLS

En
rouhu

gura que

a

sorrt

que lieni adescobert continents,
turen que negligim els perills

que prengueren part
al

teatre

que sortí molt millar del que tothom

aven

al
menys, aquesta és la fama que se'ns
ha donat per tal que poguéssim po
sar-nos a jeure—som gent capaç
de bastir catedrals del futbol, capaç
de desplacer-nos en massa impor

esperava.

—

`tant

dins de trens i de vaixells es
pecials per anar a veure jugar un
partit, i tot plegat vol dir que a
l'entorn del futbol fem que al cap
de l'any es girin una pila de
milions
de pessetes. Tot tnarxa bé, si no
los que hi ha una falla, la falla que
ha originat que avui ens trobern
reunits ací. No hem sabut muntar
les seves forces físiques
Aolod r

Al final, el públic reclama la pre
sencia d'En Dova i aquest, amb una
barbassa venerable que li arribava
als peus, regracia al públic la seva
assistencia a l'acte, dient que l'obra
que s'havia represeritat era clolenta,

ocre)

que

ballant

a

per la

sant

entre

tots—

els

a

aplaudí novament
tota la improvisada

de la nit al día

es

com

Tot
sor

tir satislet,
*

En

troba amb

que l'únic camí que té obert al seu
davant és el cerní de la miseria, ales
llores. cal que presenciem—i en
cara grácies
aquesta vergony-a de

nom

*

*

d'En Rini, i

organitzadors,

tre

Les activitats
d'Uzcudun

ens

plan

en

-nom

—

jos

i la

mon

representado,

•

*

*

Un vespre d'aquests, tots els pro
tagonistes de "L'honor del barri" es
reuniran en un sopar intim, per tal
de celebrar l'éxit del festival. A tots,
la nostra felicitació, tot esperant que,
actes com el de dimarts passat, no
hi hagi necessitat de repetir-los.

Fontanet,

a

Josep

Mercadé, S, A.
Joieria

46, Passeig

de

Grácia, 46

acaaseguit

!mm ha
Tuffy Griffithe per

eta

Junior
Junior

e

Espanyol,

6

-

-

3.
o.

,

Barcelona Terrassa, o- 3.
Semifinals Copa Exposicid
Terrassa Ciencia i Arts, 2 o.
Polo- Junior, 2 -1.
-

-

COMENTARI A LA JORNADA
Ahir prosseguircn els partits del
campionat infantil, amb tant d'en
tusiasme acollit per aquesta classe

d'equips,

eis resultats deis

mentem

tnés.amunt.

quals

es

També del campionat de segons

la

tor

CPirnera i Phil Scott

a
per
que

Si és veritat el que

signatura

han dit les agencies,
Camera no se
la

de

un

seva
en

passará

,

a

la

nit, gairebé sobra

elament, va deixar «existir el popu
lar repórter gráfic Joan Rovira i
Girau, un excellent company que
gaudia de l'estima general.
La mort del popular fotógraf, va
sorprendre 'encare més dolorosamcnt

scus

¦••¦•¦1.01/3.••¦•••¦•••¦••00

llores abans, l'ha
vient vist en funcions al Teatre de
Novetats, tirant plagues deis artistes
que assajaven per a la fundó de la
mateixa nit.
En Rovira, havia començat a do
nar-se a conéixer en el ram esportiu
entre tots els nuclis del qual comp.
amb moltes

simpaties;

no

aportar-li alguna
una subscripció.

socorsos

1

Von Porat,

els tribunals l'han fa
seu, i Ii ha estat retor
nada la quantitat de fo.600 dólars
que ti havien retingut. Per altra ban
da, es din també que Arthus, l'antic
entrenador de l'Uzcuclun, ha mani
festat que té molt d'interés en con
servar l'amistat del base. i
s'asse
gura que s'han reconciliat. Aixó
produirá— si és veritat a l'Uzcu
t'un una tranquillitat del tot necee
sária si és que vol provar una vellada

és,

Atenció, installadors!
es:

a

favor

—

mitjançant

PER A TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC

combats.

Referent a la qüestió que tenia
pendent del seu combat amb Otto

per quant poques

1

Restaurant
gida

bé

S'asse-

gura que la

Abans d'aquest combat i per tal
conservar la forma, Paulino
fará
una
tournée pels Estats Units, la
qual Ii produirá, sens dubte, uns
bolis guanys tota vegada que la seva
forma de combatre és la que més
plau als aficionats que segurament
tindran molt interes a assistir ale

Joan Rovira i Girau

gaire

Comissió de l'Estat d'Illinois, ha decidit interdir tots els combata que Primo
Cernera intenti fer contra homes que
no siguin el super-pesat negre George Godfrey, ja que no admeten com
a
esportiva l'actitud de Cernera de
boxar molt sovint amb adversaris
qualificats com a "paquets". Es diu,
també que la Comissió de Nova
York té el propósit de fer el mateix, i que en general hi ha una
marcada predisposició en totes les
comissions arnericanes a intervenir
també en aquest aier. Si aixe, es
confirma, a Primo Cernera no li quedará altre recurs que marxar deis
Estats Units, ja que ningú que entengui una mica en boxa no li atorgará cap mica de possibilitat davant
el negre Godfrey, sena dubte un deis
millors pesos forts del tnoment.
Referent a Phil Scott, es din que

fa

mica.

de

Dimarts

pas

América.

a

perdut.

recuperar el terreny

del

exactament d'aquesta mateixa
que l'Alís és un ho-

és

l'Uzcudun torni per la
i aconsegueixi. de mica

ma,

NECROLOGICA

a

ja parlárem

coses

La més

combat re
venia del que va perdre Paulino.
Aixó demostra que Billy Gibson vol

LA RAMBLA, en associar-se al
dol de la familia i deis esportius, no
cal dir amb quina simpatía veurá
com prospera aquesta
iniciativa que
tant pot afavorir una infarns que, al
trament, restarien abandonats.

Segons equipa
Barcelona, r
Infantils

-

-

GRAN ASSORTIT EN JOIES I PRESENTS
DE BON GUS r

interessant

dones, d'estranyar que en fer-se pú
blic la dolorosa situació en que que
den la mullen i els fillets del dissor
tat Rovira, hom hagi pensat en

les senycretes Vi

d111111~11•1111111i1~~1111~11111111

coses.

nosaltres,

que

tava

CAMPIONAT DE CATALUNYA

explicar

a

més

d'anar-hi

Suma total: 2.226'20

deis

al senyor Ra

len

.

reiterar les

a tots
els que cortribuiren
l'éxit
del
festival.
Als actors, per
a
la seva bona voluntat, al eúblic, per
la seva correspondencia afectuosa,
als professors de música i als ;ni
provisats ransodes, per Ilur concurs
desintereesat; al senyor Caries Cap
devila, per la seva cooperació, tam
bé desinteressad,1, dirigint es assa

Catalans: Diumenge vinent
se celebrará el míting Pro
Amnistia al Palau de Belles
Arts, Teniu el deure

.

arácks

les safates posades als vestíbuls deis
estatges esportius i arran de les por
es dels
camps de joc, i aquesta al
tra vergonya de les
llistes escarran
cides que es van arrossegant per les
columnes deis nostres diaris un dia
i un altre
dia; i cal, finalment, que
iagadors i entrenadors, federatius i

Sant

.

.

En

a

un

quan

finalitat; els darrers donatius que
hem rebut són:
U. S. Kokos i Penya Caries
6o'25
Bestit
5
Batista Calaf
J. F. de La Corunya
5
Corresponsal de LA RAM
7'8o
BLA a Olot
Suma anterior: 2.148'15

—

panyia i s'inicia la desfijada.
hom, absolutarnent tothom, va

organisme de previsió i d'inva
lidesa i quan un esportiu cau, quan
les seves forces físiques manquen,

Novetats

l'escenari, els altres pas
taquilla haviem fet iina

bona obra.
El públic
Dova i

tre

uns

de

el

en

temps

físicament acabat, pero que menti donin combata de poques represea pot seguir fent. perfectament, papera lluits.
Quant a Martí Oroz. la seva darperformance consisteix en un
rera
triomf per punts damunt SammyWhite, púgil que tampoc no és ala
anuaris. Creiern necessari fer conatan que el combat era a quatre represes notnés. Amb tot, sembla que
el gong salva, en finalitzar el quart
round, a White d'un k. o. imminent.

me

diaris no parlaven de
Pa u li no Uzcudun.

Grup de jugadors, federatius i periodistes
festival a benefici d'En Rini, celebrat

a

o.

°rajó. Creiem

donar-nos

en

degut

seu

sens

ara, perú, ja

el k.

combat amb Harry Ebbets i deis
comentaris que havien fet el s penodistes americana a aquesta lluita.
Vincent Forgione és un púgil de
poca categoria, peró el triomf que
damunt ell ha aconseguit l'Alís setnbla que ha fet veure ale americans
que l'ex-carnpió peninsular és home
de punch, i que ben portat pot aconseguir axits sorollosos. Nosaltres no

•

quo

Vetllades de boxa

Sabadell

a
De les vetllarles de boxa que d'un
quant temps ença ve organitzant el
Boxing Club Sabadell, cap ha as

solit l'interés i la importancia de la
celebrada la darrera setmana.
Eta organitzadors tingueren el bon
encert de preparar la vetllada a ba
programa Sabadell-Terrassa,
se d'un
i aixO a la capital del Vallas sem
pre és considerat com un esdeveni
ment.

En tota conceptes aquest acte

ea

nat

general,

SOPA DELS PESCADORS

sultats finals.

Martínez i Porcadell II, forniren

tornar

AV mi,

la

pie d'emoció; Forcadell,

combat

un

eta contrincants que ha
tingut Martínez, resta sorprés i des
orientat per la boxa rápida i efectiva
d'aquest. i malgrat les enérgiques
reaccions nue intenta, no pogué evi
tar que el sabadellenc Ii portés avan
tatge de punts i fos declarat vence
dor.
El professional Farras i l'amateur
Mulióz, es propinaren una correcció
de pes. La contundencia del "punch"
del sabaclellenc, féu el seu efecte, i
sovint ho acusa Farras, qui no pagué
evitar en dues ocasions anar a la
lona. Fou proclamat vencedor Mu
fióz, fall perfectarnent just.
Monllor, després d'un interessant
combat, vendé per punta a l'amateur
egarenc jordan. Aquest boxador ens
causa una impressió ben falaguera.
i creiem que pot arribar enlla. De
gué inclinar-se davant Monllor, de
gut a la bona classe d'aquest i a la
co

mtots

gran

expsriéncia pugilística

seix.
Els altres combate,
resultats següents:

Mompin,
Agramun t.
Lorente,

perdé

per

I

..

que pos

donaren
k.

davans

o.

abandona enfront

"ets

a

Her

nandez.

Martínez II, perdé davant Sa
greclo.
Soto, vencé Bidafia.
Perea, perdé enfront Lavérnia.
Ele boxadors anornenats en pri
mer
lloc, pertanyen al B. C. Saba
dell, i els altres al B. C. Terrassa.
La direcció deis combatents aná a
carrec del senyor Stanley, el qual

compli

en

el

seu

comas.
P. P.

BASTONS
Vegeu els assortits

i preus a la fábrica
PASSATGE BAOARDI
Rambla Plaga Rol&
-

STEYR
6 cilindres 2 litres

Nou model 1930

a

2ratge Grada

seva

insuperable

CORTS, 484-Barcelona

Plat creaeld de la casa
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i Bedmer, & Bú

vult

Eta sis primera ene.
carrec dele elements del
B. C. Sbadell i del Terrassa B. C., i
el resultat fou de quatre victOries
deis egarencs per dues deis de Saba
dell.
Hom notá tot seguit, que els be
xadors de Terrassa anaven bon stic
niés ben preparats que Ilurs contra
ris, i ádhuc hi hagué le particulari,
tat que ele sabadellencs es veieren.
superats en envergadura i pes pela
terrassencs, i tal vegada aquesta can
sa fou
la que més influí en eis re-'

Anglaterra, elimidefinitivament del torneig per

abans de

a

en

de

constava

sis amateurs i dos amateur

a

ven

04

públic

interessants.
El programa

combats,

Plaga Catalunya,
Caa!unya
4.-Barcelona.
la
distinRecomana

clientela i al

su

pera els anteriors; el públic hi acudí
en
major nombre, i els combata,
particularment els darrers, foren for

América segueix impressionant bé.

Al

fintes i les

dies

produir-se

va

la tercera represa. Sigui quina sigui
la versió exacta, és el cert que l'Alís

posar de relleu

Feia

Ricard Alls ha pok. o. a Nova
York a Vincent Foraione. Una referéneia del combat diu
cine la victoria de
'Alís va ésser aconseguida al primer
.,..anvi, una altra assesat

un
Bartos-Tor
dubte, interessará als
nostres aficionats i ens assenyalara
fins a quin punt Bartos és superior
a Torres.
en

que,

res

QUENSBERRY

professionals.

picardía i coneixements de l'ofici.
Esperem que clesprés del eombat
d'ahir, els organitzadors no vacil

va

embo-

la Comissió

recordaran segurament les vegades
que hem parlat del combat que feren
aquests dos bornes a Nova York el
que s'a
cija 9 de desembre passat i
eabá al segon round per desqualifi
cació del noruec. Comí que hi ha
=Re gent que creu que el cop baix
tindra,
no va existir, aquesta revenja
rnolt d'interés, i tal ve
sena dubte,
gada demostrará al campió horit
zontal anglas que no havia d'haver
arribat mai a boxar amb Sharkey,
perqué Otto Von Porat és prou per
el seu prestigi.
a acabar amb

—

tractant-se

seves
va

aquell

armar

van

rnón va semblar com si s'hagués
retirat del ring. Ara el telégraf ene
assabenta que les dues eptitats esmentades s'han posat d'acord i han
decidit que el !legre sigui reconegut
unánimement com a campió !neodial de la seva categoria.
No hi ha dubte que aquesta decisió és tot un encert. Alf. Brown
és un pugilista extraordinari, que no
té igual ni en la seva categoria ni
superior. En el seu
en la immediata
récord hi figuren set desfetes, peró
s'ha donat el cas que d'enea de l'any
1927 el francés André Routis el va
batre en deu represes, no havia tor-.
tot
nat a perdre cap més combat
i boxar contra les primeres figures
fina que
deis pesos bantam i ploma
Battling Battalino va aconseguir a
Hartford, el dia 19 de juliol de l'any
passat, la victbria per punto que li
ha donat més fama.

D'un

l'Olympia.

a

d'ell. Arran de

res

es

ara,

sabia

se

de Nova York i l'American Boxing
Association, el millor pes gall del

causa

seu

.1r, /

he que

que Torres és un xicot que pega fort
i que té coratge, pero que li manca

l'anterior reunió.

el

Bartos,

seves

equip del F. C. Bar
legítim campió de Ca
cap d'ella podrá avengo
nou

estat

possibilitats.

seves

Torres. Amb les

El tercer
celona és el

talunya i
nyir-se de concedir-li de

han

defensar el

temps,
no

tot

general, defugí sempre el combat,
perqua cada vegada que Torres l'ar
replegava deixava senyal. El catalá
ataca en preferancia de dreta al
flanc i Sevastan sorti molt castigat.
Amb tot, el petit francés va posar
en
evidancia la migrada classe de

*

malarnent

te,

d'un xicot tan jove, era impossible
que
donés prou rendiment. Va
aguantar els den rounds, peró, en

Avui fa vuit dies el Comité Re
evi
va prendre un acord en
dent perjudici d'un equip modest i
entusiasta, que es veié desposseit
d'un títol guanyat a pos Pensin els
senyors federatius que avui deuen
tornar a parlar d'aquest aler i que
del ma
una rectificació, una revisió
teix, fóra un acte que. el 'aria que
dar molt bé a tots els qui no vacilla
tan

que

AlphonTeapilo Brown,
tornat
al ring.

o

:cía

intervencions

aquestes condicions, més

gional

quedar

les

en

contra

diran.

a

dues

les

negre del

4ue

temps cima no hem vist Flix Iliu
rar-se a la lluita amb l'interés i la
decisió que ho feia abans. I abco
creiem quo és una de les coses que
el campió peninsular del pes gall ha
de resoldre més aviat, si no vol per
dre als ulls deis aficionats la válua
que hom Ii atorga, i que nosaltres
creiem realment que té.
Merlo no és ni de bon tros el que
era. Per aix6 el ten treball (levara
Flix es va caracteritzar per un des
mesurat afany de treure totes les
habilitats irreglamentáries per a es
capar-se d'un possible fora de com
bat. Els jutges donaren la victoria
a Flix, i la decisió— encertada—fou
ben rebuda.
Torres va sortir davant Sevastan.
Aquest havia boxat feia vuit dies

tada.

ren

al que
el pro

intenta amb la dreta, no palesa, la
confianfia en si mateix que és per
a
tot boxador una cosa essencialís
sima si vol sortir victoriós de
les
seves
Iluites. Es un defecte que en
Inés duna ocasió hem remarcat a
Flix, la poca confiança que sembla

la

Al Sol de Baix se celebra l'altra
semifinal entre el Polo i el Junior,
partit que acaba amb el trionsl deis
primers per dos gols a un. Scmbla
que un deis gola del Polo, el pri
mer, fou obtingut després d'haver
sortit la pilota per la radia de por
teria, ço que motiva serlos
pro
testes deis jugadors del Junior, que
més tard ho consignaren en acta,
que, com és natural, fou protes

*

solament

encara. A part
de
la manca absoluta de precisió que
caracteritzá la totalitat deis cops que

proximitat del campionat peninsu
lar,, en el qual, corn és sabut, el
Terrassa prendrá part amb la re
presentació del hockey de Cata
lunya.

*

tan

respost

.bigov
111‘.

convencer prou,

setn
lit

El

Panamá,

podia esperar.
reapareixer das, ant Medra

podes

no

Palace,

de campió d'Europa del pea gall.
Hern de div que l'ha no ens va

que els donaren el trionit. Ce

lebraren, la no repetic.6 de
bielas exhibicions, i mas dava

es
va

va

Al. Brown, campió
reconegut

interes
moltes d'al

integraven

que

noruec
al títol máxim, boxara amb el
lectora
nostres
Otto Von Porat. Els

les Buites
deixar vacant
en

Gené Tunney.

estat

eant com

Ciencia i Arts. Certament, un títol
com el de campió de Catalunya que
avui ostenta obliga a actuar, si no

gols

ha

ao

títol que

per al

La vetllada que
questa setmana ene
an
servit els orga

deis rnés

doná

gada Inés d'intervenir

Flix i Torres
al "Nuevo Mundo"

ha

tit interes.

tre

setmanal

Panorámica

en

nostres

éxít sorollóz

un

BOXA

del Barcelona.
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—No tinc cap compromís. Només
Fred Thompsson ha dit que vindria.
—Dones bé: vindrem plegats i
passarem una bona vetliada junts.
—?Coas continuen els assumptes

1110L-LYWOOD OBSCUR

El dilata que la pantalla

projectara mai

no

eAtre~

de Fred?

—Igual. Jug,a

arnb dues cartcs, pe-

amb

una

discreció

AVUI VEUEE11....

mera-

vellosa.

Virgili

per P. Ventura i

'asa'

—Pel

nit

que

aquesta
compromís

pot

es

clues

lotes

veure,

—

tenen

vaig afegir, rient.

1

Iniinifuctcf,5)

1-va dir- Helen-e-itt-li ;en

alta i

—Cont

r-efe

rint-se indubtablement al nostre di

Vet acf que aquells pensaments tam
poc m'agradaven. Només em
queda va
un

recurs

gansa

disposar-me

per

dormir
aquellas cabóries al cap. Tot

pensant que jo
estava en estat

era

prou

a

falle,

que

no

d'ésser enganyat per
Ja dona ni per l'amant, ni trait peis
amics i companys, vaig agafar n deis
meus anuals de floricultura
La preocupació per les :naves flora
ha estat una cosa que mai m'ha deixat.
Fins i tot quan vivia al Powerty Row,
i quan els pocs centaus que
m'arribaven
a

les

mans eran

,tenir-nle, jo
.

en

rector, Allan Crosland. No troba
res be. Jo he clecidit plegar i no fra..
bailar mes; ens hem barallat, peda
naturalment, no m'ha acomiadat. Ara
Ii faig falta; té massa metres de

producció rodats. Si estiguéssim a
les primeres escenas ja m'hatiria en_
gegat a passejar.
—Vcieu, Helena, sou massa impe
tuosa. S'ha de terliz- paciéncia.
—Si no fos perqué estic divor

l'arda. —Ho sentirla sincerament per
Irene; la considero tan perfecta que
em
sabria greu que ho deixés d'és

que tots els bornes la
va dir Mima Loy-.

ser.

lena Costello—té

—Veieu, dones nosaltres creiem
que les flors que Charlie
.cada dia a Miss Rich eran

portava
ado

una

yació permanent per part vostra.
—1 cal No ho creieu pas. Un dia
Ii

vaig

prometre flors i des d'ales
horas entre el jardiner i el criat
tenen

cura

que

no

falti

a

la

meya

para ula.

justos per a tiran
dedicava algun per a te
prou

nir flors a la rneva habitació misera
ble. Moltes vegades, els sis o set dé
lars ja esgotats, l'únic que podia sa
tisfer la :Leva gana era l'olor de les
flora Els clec tan bells moments, tan
tes

satisfaraians,

que considero que res
elks aoden embellir la vida
Tenia lela temps la idea de crear
una nova
orqufdia, i en el darrer
"week end" passat amb Fred a les
Yosemite Falls, havia trobat un origi
nal lliri que havia procurat portar ben
acondicionat de la fantástica Yosemi
te Valley fins al meu hospitalari jardí.
Era un Biri molt semblant a la flor
de lis, per6 amb unes estranyes es
tries rosa f marró, i un preciós jas
pitat negrós darnunt del rosa. Si fos
possibie fer una variació d'orquídies,
amb aquella tons
divins d'exdtica
planta, esdevindria més bella. Com tots
els hornea d'imaginado. ans de tenir
els resultats ja havia batejat la flor.
L'orqufdia tova que esperava al meu
jardí es diría Tren Orchidee.
El nou curs deis meus pensament3
Va calmar eh rneus nervis. Sempre
luan les nieves plantes cm repre
nien, sn'oblidava de tot.
Aquella nit vaig reposar perfecta_
mena L'endemá a mati va repren
'clre'm la tasca de l'estudi. El Don
Joan i jo, el seu trapacee crit i con
certador dels seus amors, trobava
que aquella obra no estava confor
me amb cap deis Don Joans
famosos
de la literatura mundial. Vaig fer
aquesta observació al director, que
va dir-me que precisament alié,
seria
el que faria més agradosa al públic
la pellícula. El cas és que Barrymore
tingui un papar ínteressant. Ahir
vana rodar l'espectacular final.
Era
una escena bella perqué sí. Després
haurfeu hagut de Sentir Estelle i
john. Ell ji va fer una escena que
'el va deixar completament aclaparat.
cona

I

roamomobr.m.9.•=lolm

de

talent

Si

lotes

o

tanta

seriem tractades amb igual

sort

pecte.
—No cal que

res

baralleu— va dir
Miljean—. Si aixd de Martindel és
veritat, jo me'n congratulo. Els meus
assumptes prenen millor caíre. ?Sa
beu June en era la cita i a quina
hora?
—Sóc indiscreta, penó sereu han
ximplet si creieu que us ho diré.
—La que observaré seré jo i ja
us
en
comunicaré els resultats.
Van fer uns quants comentaris.
sobre les possibilitats de Martindel
i el temperament d'Irene. Fasti
guejat, vaig acomiadar-me, tot dient
Kune que a les deu 11 telefonaria.
En realitat jo no tenia cap dret
de disgustar-me arnb la Riel' par
qué fos infidel al seu /nada i vaig

prendre-m'ho tan gallarda
possible. A les
era

casa

a

me

si

no

teniu

esscobertannent

tant

us

estava

en

rneus

noia que volia que entrés
la pellícula que supervisava. Hi
Era

"extra" bellíssima, una noia de
cabells de foc i un atractiu fornida.
ble. El que ell creia simpatía s'havia
transformat

i

en

després

—No acabarás d'escarmentar mal.
trobo que aquestes noies són.infi
nitament més interessants que les
grans
artistcs.
Fred va dir que detestava totes les
dones que feien cinema: "són in
soportables, l'art ha desrult en elles
tota feminitat"— va afegir.
—Paró no sera el mateix en el que
es refercix a Lina—vaig dir-li.

Jo

—Aquesta

igual

és

que

les altres.

La dona per

ésser ideal ha d'estar
Ilutly de lotes les lluites artístiques;
l'art en la dona és qüestió de senti
inent; si el seu cor sent, tot Ii
bla art, i el compra millor

bun4qe.

de vida"

Avui, paró, en aquests saloxt
presenta un programa forá

Lloyd

és l'estrella r'avul

cals.

«Aml

una

per.
Nick Stuart j. Sue Carol,
titu
lada "Vagabundos en Europa",'
i una Selecció Verdaguer

Una producció Univ u•sal, urla
jwil interpretada pel simpátic
James Murray i la bella Bár
Jo,

"Vaget,

atractivo', ja que s'estrena
producció Fox interpretada

"El testaferro."

aquests enncori.eguts

na,

Barreto,

KURSAAL 1 CATALUNYA

en

.:••

Dijous vinent s'estrenará
aquests locals la produccIó 11.
panyola, basada en la del mü
teix Mol, "El rey que
rabió":
Protagonistas d'aquest fila(
són Joan Orduiía, EmiliaMutl
ííoz, Josep. Montenegro
es

bara Kent,

Europa"

en

por amor"

Una Paramount interpretada
Arlen, Loulse
per
Richard
Brooks i Wallace Beery, és
aquesta pellicula que avui
s'estrena en
aquest elegant
local.

amb

Hugues, Mary Astor j
Fazenda, titulada, "Amor

Lluisa
por amor"i

Tfy o L I Cinema sonor amb aparell Photophone
sessió continua de 4 a 8. A les den, nou programa
de cinema sonor: Notician i Fox Movietone núm. 20 A;
estrena de
la cinta sonora M. G. M. UN HOMBRE, per William Hines i Jo
sephine Dunn; estrena de la cinta sonora Gran Luxor Verdaguer
EL AMOR Y EL DIABLO, per Milton Silla i Maria
Cordas—Es
despatxa sense recárrec per a detná i dimecres.
FEMIN A Cinema sonor amb aparell Western Electric
Avui, dilluns, tarda, de guarra a vuit, i nit, a les deu, éxit crei
xesit de la grand osa revista sonora M. G. M.,
HOLLYWOOD RE
VUE, eu la qual prenen part les eminents stars de la Metro Gol
dwyn; Diari Sonor Hearst.
Es despatxa sense recárree per a de
má i dimecres.
KURSAAD I CATALUNYA
Avui, dilluns, a dos quarts de cinc i dos quarts de deu, estrenes:
Cinta cómica; la cinta UEA RATON AZUL, per Jenny Jugo í
Harry Halm; Reportatge Verdaguer i la cinta Universal vi.„
TES
TAFERRO, per Jack Murray i Bárbara Kent.
CAPITOL I LIDO CINEMA
Avui, dilluns, a dos quarts de cinc i a dos quarts de deu, estrenes:
Cinta cómica; el film Fox VAGABUNDOS EN EUROPA, per
Nick Stuart i Sue Carol; Revista Paramount, i la
cinta Verdaguer
AMOR POR AMOR, per Mary Astor, Lloyd Hugues i Lluisa Fa

sem

Avui, tarda,

que

aquesta colla de folles qué cor
ren' per ací.
—Avis! esteu amargat. Lina está
bojament enamorada de vós. Den
tenir, dones, una noció perfecta de
rart, del vostre art, naturalment
vaig comentar maliciós.

—

pef

HISPANO FOX PRESENTA

na

ineravellosa

PRESENTA "CASADOS

rá

pel

tada

EN HOLLYWOOD"

Protagonistas: Norma Terris i
J. Harold Murray.
Argurnent: I3asat en una opereta
vienesa molt poc interessant.
Interpretació: En cl que es refe.
reix a Norma Terris, fou bona.
Direcció: Marcel Silver.
Comentar i: Una música Ileugera.
i discretíssima acompanya aquesta

producció cinematográfica,

BOW,

ciada, aquesta
amb el

meu

LA

POPULAR1SSIMA STAR DE

nít

ex

-

cm barallaria fins
marit —va respon

HOLLYWOOD

—Bé, dones: així ja podrern

par

lar.

dre, rient.
—Sou un diablet
va
dir Mil
jean. s-Veniu i us contarem una

i de

bella

musiqueta

ganera

—

—Dones Ilartindel avui ha entrat
al "set" d'Irene" í li ha deixat una
carteta. La donzella és germana de
la meya—va dir June Isfarlowe
i com de costum, l'ha oberta i lle

cosa..

interrompre.
—No,

a

y& no;

sou

part interes

sada.

—Ja

ateu

d'humor, ja. Bé

gida. Es una cita precedida i segui
da d'an munt de paraules amorosas.

prou

labeu que jo no sóc amic de potins
ni tinc cua de palla.

Martindel sap fer l'amor molt poes
tícament fora de la pantalla.
—No crac pas que frene accepti
la cita ni les declaracions.
—Jo s6c de la vostra opinió
va
dir Conway Tearle
í Monte
Bine i Joan Roach assentiren també.
—No sé el que té aquesta dona

—Be, pero si sableu que lafartindel
está fent l'aleta a Irene Rich i que
ella sal mira amb bous tills...
qué hi dirieu?
—Jo? vaig preguntar, assere
nant-me per donar una resposta ga

—

—

ar

tísticárnent
ho és tant. No sabern
com
fer-ho per dir al públic que
ha vist aquesta producció que la
pellícula té interés, que és bona, que
ha cstat un éxit. Tampoc ens creu
ran, puix que fins el matcix director
de la Fox Film es creurá si diem
ajad que li prenem el 1)11, cosa que
no
hem pretés, ni remotament, fer
nosaltres, ro a eh, sin6 a ningú.
Norma Terris, una artista molt

gentil

—Naturalrrient.

que

jo
1Straus (Os
d'aquesta pel

veu,

de

ami)

la

en

encelo

a

la panta

notable,

encara

que

una

/

de calcular

BARCELONA

PATHE PALACE
EXCELSIOR
MIRIA
estrenes: La cinta d'Exclusivas Diana EL LOCO
CANTOR, per Al Jolson; la cinta M. G. M. ESPEJISMOS, Per
lsfarion Davies i 'William Hables; Cómica i Diari M. G. M.. Als
Pathé Palace í Excelsior, a Inés a Inés, la
einta B. 1. P. UN BESO
A CUENTA, per Diana Gralla,
-

-

Avui, dilluns,

públic tingtii

lloc d'admirar en una
pensula les infinites aptituds de
Pola Negri. Solament alguns petits
detalls han estat equivocats. Rachel
era
filia de jueus, ni nada a
Eranea; Rachal del seu nom de
familia era Elisa Félix, i va néixer
aMunf (Suissa) l'any 1820 i morí
a Eranea el 1858.
Anxí, dones, la colla de germans
no

i els

de Rachel podían existir

pares

perfectamente

ésser israelitas
i el nom de Racha] és el nona de
guerra, el esorn artístic, que potser
Sarnsó mateix Ii imposá. En aquests
sense

CINEMA PARIS

Avinguda

Portal de

l'Angel,

poqueta

a

Harry Carey,

-

cosa.

Interpretació:

Els protagonisties
han fet tot el que els ha estat
huma
nament possible per
reeixir.
Cornentari: Poca cosa favorable

i
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ni,

mancada

en.

un

1

•

papar

temperament,

que
i

no

un

per

a

comptabilitat

V.

a

és per al

o

MADRID

ARICIA BRUN

seu

vilesc d'una poca solta
accentuadís
sima. Heus ací el que a
mi silla
semblata aquesta proclucció.
-

CINEMATOGRAFIQUES

ALMI

mStic.

mobles i prestatges d'acer

GUILLAMET

Pe! demél, "Egoísmo" ha agra
dat al públic, i encara que amb tet
l'encarearament sax6, és una Pei"
líenla interessantíssima.

argument vaude

PRESENTA "EGOISMO"
Protagonistes: Elga Brink, Miles
Mairder i Henry Ewars.
Argument: Interessant i molt dra

ex

és la millor garantia per

tícia.

d'expressió; Gaidarow,

RA

clusius. Models especials

sament de la passivitat i manca d'el.,
perit d'una dona. Parqué el cas
que avui consideran que l'esposa
que accepta les injúries que s'infli
geixen a la protagonista silo me
reix, parqué está mancada comple
tament de dignitat í sentit de jui

conjunt d'aquesta producció
po
den dic. D'un
ensopiment notable,
paró molt ben
presentada, i ami)
decorats de molt gust.
Carmela Bo

O

o

Posseeix dispositius

cessivamcnt acentuada la nota dra.
mática amb tant d'egoisme paternal.
Pel demés, notnés Ii trobem la gran
qualitat de presentar d'una manera
valenta, gairebé atrevida, els criens
encoberts qae la societat executa
accepta co:rt a fets lógics. Aqmstá
costurns, paró es van esvaint. Avui
si no es tracta d'una persona jove i
de sentiments egoistes ja no poden
els pares manejar una fila anib
aquella energía que dimana preei.

al

LOS FUGITIVOS
per Kate de Nagy, Jean
Darc
i Vivian Gibson.

O •¦•

Meery.

poca solta tan
acabada que no saben per qué
han
aplegat artistes tan bellas per a tan

les 9'30:
Canvi de programa: Estrena
de la cinta
La patrulla de la frontera
per

PROGRAMA ARAJOL PRESEN
TA "LA CONDESITA AZUL"
Protagonistas: Catana Boni, Wla
dimir Caidarow, Marleine
Dictrich
.Argument: D'una

Teléfon 14544

Protagonistas: Pola Negri, Nils
Asther, Paul Lukas, Richard Tusker,
Nigel de Brulier i Philip Stange.
Argument: Basat en la vida de
la gran trágica francesa Rachel.
Interpretado: Exquisida.

Paramount una bellissima produc
ció, rnolt ben presentada.

ha

Orquestrina V. Granados
Aquesta nit,

petits detalls, que equivoquen la idea
del públic sobre la nacionalitat de
les gratis figures de la história
i
de l'escena,
hauria de posar
una
mica Inés *de cura. Encara que
quelcom exageras el temperament de
la veritable Rachel, estava influit per
l'amor a l'art i la seva escassa sa
lut. Pola en fa usa obra d'art, i

11 1 13

usen

Brusuiga

zenda.

miqueta exa
parqué el

Lamarca

máquines

ado
por

gerats, tenen prou interés

ACTRIZ"

La Sumadora

amb gran

estat

s:cissituds de la vida d'aquesta dona

PARAMOUNT. FILM PRESEN_
TA "LOS AMORES DE UNA

......0~0~~~..~.~........~.0".••••.0....01•••••¦¦••¦••••••••• IM•0•••••••••0••••O!~

Europa

lla. La selecció de Pola Negri per
al primer paper n'ha cstat un Inés.
El "cast" masmulí ha estat també
sáviament seleccionat. Els amors i

car) són el millor
líenla, que argthnentahnent no val
res, per?) que té apoteosi i tot.

Direcció: Rowland V. Lee.
Comentan: La vida d'aquesta do.

mis tu:

sublim ha

art

seu

w

M11•¦••••

Mendigos

(Continuará.)

•

Acero.

CAP1TOL 1 LIDO CINE
,,E1 rey que rabió"

COL1SEUM

tota

breu cte
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de

en

passió.

dernostren

—

Els experts

-

una

excel

léncies de la qual es
amb la tercera setmana
bició.

De més a més, en aquest pro
grama es projectará la pellicu
la Metro interpretada per Wi
lliam Haines, "Un hombre"
Avui, dones, comença un
atractivo programa.

aventurcs

algunes discussions.

Goldwyn

"Hollywood Revue", les

pel públic.

comen

una

havia

Continua en aquest
local la projeccióconezr,
de la
gran revista Metro

regut

quelcorn interessant

Korda és

amics, Fred
nerviosíssim. Jesse havia tro.
deis

amorosas

bat

let

PEPSINA
"Hollywood Revuen

TIVOL1
El amor 1 el diablo"

"Un hombre"
Una producció Firts National
presentada per les Seleccions
Gran Luxor Verdaguer i inter
pretada per .Milton Sills i Maria

Jo també vindré.
Jesse, ?estar, enatnorats
altra vegada?
—Ja en parlarem. A revcure.
I d'aquesta manera, amb inipa
cieneies gairebé d'estudiant xafarder,
vaig esperar les deu del vespre.
11 entre estávern sopant i

després de sopar, vindré,
compromisos.

Costello.

treballaven amb mi en la
producció de Crosland "Don Joan".
'En veure'm varen cridar-me ale
grement i m'oferiren un lloc al cos
tat d'elles. Darrera rneu entrá Elena
'Costal° i Jane Winton; venían al-1lb
ijohn Roach, que, com elles i jo, tre
lallava en "Don Joan".
—Avui Allan está insuportabie

reputa.ció.

Várem tenir una gran conversa
amb el jardiner, i quan més emba
dalits estávem amb les s'ostras flors,
Pat va avisar-me que hem cridaven
des del teléfon. Pat va afegir rnen.
tre anávem cap el "living room":
—Senyor, a les quatre ha telefonat
Míster Thompsson dient que aquesta
nit vindria.
En agafar raparen, la ven de Jes
se James va
deixar-se sentir melo
diosa: —Estimas Bill, aquesta nit,

CLARA

trelles"

tata

—

dues. Totcs tres, vol

totes

dreu dir.

ya.

;Es rnolt l'encía d'aquesta noi.
—M'agrada molt més Helena; té
,més optimistne. La vida no li donará
res que no vulgui ella; Dolors sem
'bla una sensitiva, sernpre está a punt
de plorar. Fins quan riu té llágrimes
—Quan vaig 'deixar acabades les
nieves escenas d'aquell dia, la. feina
'era poca, parqué Barrymore tenia
,alguns interiors a interpretar i no
em nrcessitaven; vaig anar-me'n
a
dinar al :Restaurant de l'estudi. Pat.
•sy Ruth Millar, John Miljean, Mon.
te Blue, Conway Tearle, Lune Mar
love i Mirna Loy feien d'alió més
tabola. Acuestes dues darreres 'es

tinguéssim

seva

—

va fer He
ha sabut con

que

ment com cm fos
set de la tarda ja

ell, creieu-me, rnalgrat de la seva
seva ex- amiga, está boja

als ulls.

la

servar

procurar

dona i la

•ment enamorat de Dolors

—Dones senzillament

defensen

II

Interpretació: Excellent.

1

Comentan: Egoisme és

una

pel

líenla que sembla un tros de la vida
real. La presentació i
interpretació
són excellents; només trobcm ex

de
Avui, tarda, sessió continua
programa.
el
I 4 a 8, repetint-se
Nit, a les deu en punt:
!
i Melodía núm. 3 de Schubert
Nit: ro'oo)
í (Taráa: 4 i Coa. Paramount
Sonora
%

1

IRevista

i
.1?

Félix,

ií

torero

(dibuips)

í

1

I

I

MENDIGOS DE VIDA
Pararnount,
Froducció sonora
i R. Arlen
Broock
per Leuise

‹,.........0........~.~...assassa

-

17 'de marl le 1930

la

rambla

/I

per la revisió de la causa anomena
Els Imanes del
tor. N'hi ha que de vegades encerten
per atzar una obra entre un miler de

dolentes. Davant d'aquella obra us
atureu i, baáoe, penseu: té, vet ací,
un escultor que val
la pena...
Peró en aquestes obres reeixides per
atzar

no

hi ha pas

aquella voluntat

d'escultor que destaca amb

energía

per

a

expressar

una

una

certa

valor

es

cultórica essencial i, per torna, un sens
fi de valors secundáries; una gran
quantitat de matisos i finors a primer
cop d'ull imperceptibles i que després
anen descobrint i paladejant sota la
férula d'aquella enérgica valor prin
cipal. El cap d'honre exhibit pel nos
tre escultor era escultura d''aquesta
mena
substanciosa i forta, ben allu
nyaeia de la simfonia de grisors que
us enganya en les escultures reeixides

vi•

a

"Refiexió", per D. Civit

—

Quan

L'estil

de Civit se'ns

aquella obra informat

en

presenta

Després del

que a.cabem de dir se
ria per demés afegir que Civit és un
home de gust. Ho és adlum en el tem
perament: és tot

un

gentleman.

Ara

RELACIÓ DELS FETS OCOR
REGUTS A BARCELONA ELS

en

les escoles

DIES 8 i 9 DE GENER DE 1924
El dictador esPanyol, abans
de lliurar-se enteranzent de
peus i milis al grup polític
que obra tenint el general
Barrera

:segurament
'alguna

capdavanter, i
"influenciar per

com

de

a

les

lamentables

,epistoles del senyor Puig i
,Cadafalch o pel plany de fe
india que aquest pronuncia a
!'[lote! Ruz, en presencia del
monarca. iusPlorant una "Es
pana nueva", abans de deci
dir-se a matar la Man,comuni
tat, com exigiren els elements
ntilitars (afirmació que rubri
ca el !libre de Gabriel Mauro
i que este; totalment d'acord
amb els fas d'aquella ?poca),
:decidí intentar un "esforl"
per a conciliar els proas de
vista d'un sector catalanista
moderat i els de l'absoluta in

transighcia

que represen/uva

el grup del

ja

esmentat

ge

neral.
Creiem d'interh recopilar,
ovni, la informació de les re
unions celebrades a la CaPita
nia general els dies 8 i 9 de
gener de rany s924, tal com
foren escrites perqul arribes-

produir la

..s•in

a

,de

les

públic,i

la Publicació
quals, naturalment, no
fau autoritzada htlegrament.
•.Es una Página de la histaria
ke la Dictadura digna de co
n?ixer.

•.7na cita
El dia 8 de gener, eta -senyors més
avall ementats reberen un B. L. M.
del Capita. general Barrera, citant
los per a les dotze del migdia, sen
se expressar-los
si els cridava a
una alar:versa individual o a una reu
nió, ni indicar el motiu.

Aquests

senyors

foren

els

se

güents: el senyor Alfons Sala, pre
sident de la "Unión Monárquica
Nacional"; el senyor comte de Ca

ralt, industrial;
de

Marianao,

el senyor

marqués

el senyor Dionís Con

de, cornerciant;

el

senyor

Aunós,

advocat; el senyor Josep M. Milá
Camps, advocat; el senyor Josep
Roig i Bergadá, ex-ministre, i el
senyor marques de Vilanova i Gel
trú, tots ells del riateix esmentat
partit polític. Els senyors Joan Ma
laquer i Viladot, ex-fiscal del Tri
bunal Suprern i president de la Fe
deració Monárquica Autonomista, el
senyor Joaquim M. de Nadal, gentil
borne de Cambra de S. al., el se
al'or Damiá. Mateu, industrial, amb
das del mateix
partit, i els senyors

Albert

qués de
ta

Rossinyol, industrial;

mar

Camps, membre de
Superior deis Sometents

talunya,

la Jun
de Ca
marques de Montsolis, Joan

Lligé, industrial, aoaquirn Cabot,
President de la Carnbra de Comere;
Félix Escales, banquer; Joan Alan
di, Cap del Sometent
del districte
quart de
Barcelona; J. Férrer-Vidal
Güell, industrial; Joan Garriga i
Une), advocat, i marqués d'Alella
ea-alcalde de Barcelona, de la Lliga
Fe
aionalista.

Els esmentats
senyors, llevas de
dues o tres

excepcions tots havien
exercit el cárrec de
diputat o se
nadnr, i són arnies
partículars del
general Primo de
Rivera.
E! general
Barrera els va reunir

en

resurta que

varen

mostrar-bi

conformitat, amb la salvetat més
avall consignada del senecr Roig i
Bergadá, els senyors de la U. M. N.
i, en canvi, la
tots els altres.

seva

disconformitat

Mereixen especial menció algunes
contestacions. Els senyors Escalas i
Garriga i Maeó, als quals corres

pongué parlar amb preferencia per
portar-ho l'ordre de seients, digue
que per

donar la máxima sa
tisfacció a les aspiracions de Cata
lunya dintre l'Estat espanyol, no era
necessari constituir agrupacions no
ves, perque aquesta ja era la fina
ren

a

Lliga Regionalista.
Un "gracejo"
El senyor marques de Camps va
negar que fos separatista, peral afir
litat de la

ma que

era nacionalista i, per tant,
reconeixer la nació catalana; va
afegir que feia seu el document que
quatre-cents presidents d'entitats ca
talanes' havien adrelat al Reí du
rara la seva darrera estada a Bar
celona, sobre les prohibido:1s rela
thees a la Ilengua i bandera catala
nes, la contestació del qual pel Cap
del Directori, que va ésser solament
un
"gracejo" del dit senyor i un
desaire que no mereixiem, va agra
var extraordináriament
la resolució
del problema; havent de fer cons
tar que des d'aquel' moment, si bé
existia la unió territorial de Cata
Iturya al/lb Espanya, havia quedat
rompuda la unió espiritual, que no
existia. Va dir, també, que entenia
que els alla
presents no eren els
més indicats per a contestar al se
nyor Primo de Rivera, ja que for
maven part d'entitats polítiques, i el
Directori sempre havia manifestat
que no volia res amb elles. Tots els
senyórs que no eren de la U. M. N.
van
adherir-se a aquestes mandes
tacions.
va

Actituds
Convé nótar que va quedar de re
Ileu la raonada actitud del senyor
Roig 1 Bergada, el qual va dir que li
era impossible manifestar el seu pa
rer sobre bases i escrita que no co

neixia, i eue guau els conegués ex
posaría Ileialment la seva opinió. El
Alfons Sala va dir que era
necessari que tinguessin present, tant
el general Barrera com el senyor
senyor

re

plicava de pe a
seves trifulgues,

pa la seva vida, les
les seves idees i els
sentiments arnb un humor i, com

setas

aquell qui diu, amb un contentament
gairebé franciscans. Aquesta elegancia
dissimular les desventures, aquest do
de fortitud de saber somriure sense
afectació ni agror, acose ni tan sois
ironía, aixó és el que jo anomeno bon
gust, bon to. Aix6 vol dir que Deo
grades Civit és tot un temperament,
un borne tot duna peea. Un tniler com
ell i el bust de Catalunya ja estaría
a

esculpa.

Primo de Rivera, que era impossible
que aspiressin a constituir un go
vern
estable sense resoldre el pro
blema de Catalunya; que eh l ente
nia que era el Directori el cridat a
resoldre'l i que 'savia d'excitar a tot
hom a que l'ajudés sense reserves

perque en un altre cas vindria el
comunisme, el bolxevisme i l'a
narquia. El senyor Dionís Conde
digué que ell tot el que havia de
manifestar és que avui les

coses

ana

bé, perque ni es robava ni
s'atropellava, ni s'assassinava, pel
qual la gent s'havia de donar per
satisfeta; i el senyor Milá i Camps,
que era improcedent mirar cap a en
darrera, que calia oblidar tot el pas
sat, i caminar cap endavant, amb
ven

molt

férvida adhesió al Directori.
També convé remarcar les mani
festacions dels senyors Maluquer i
Viladot i Nadal. El senyor Malu
quer, després de ratificar la seva ad
hesió a eo exposat pel senyor mar
ques de Camps, va dir que tota la
seva
llarga vida política era una
confirmada, de les seves paraules, i
que no era lógic considerar pecami
nós el concepte de nacionalista, que
no es podia confondre amb el d'Es
tat. El senyor Nadal va ter constar,
de més a més, que aquella reunió,
arribava amb gran retard, la que hau
ria tingut alguna explicació el dia 14
de desembre; i afegí que si s'hagués
celebrat aleshores és possible que el
Directori no hagués comes tantes
una

equivocacions, ni Catalunya hagués
hagut de sofríe el que ha sofert.
La reunió
de deu.

va

acabar

a

dos quarts
Vendema...

L'endemá, día 9, es tornaren a
reunir a la Capitanía gairebé tots
aquests senyors.
El general Primo de Rivera, va
dir que s'havia permes cridar a
amics seus de diversos partits po
lítica, per veure si era possible ar
ribar a una patriótica concordanea,
en
bé d'Espanya i de Catalunya;
que no es tractava de constituir un
nou partit,
sinó tan sois una orga
nització de patriotes de bona volun
tat que curessin els estralls que l'es
panyolisme havia sofert a Catalunya;
que Catalunya estava excessivament

catalanitzada,

i

no

convenia,

per

tant, Lee cap propaganda perque ho

esdevingués més; que el que con
venía era precisement espanyolitzar
la, i que per aconseguir-ho, el Go
vern esteva disposat a realitzar tota
mena
d'esforeos, i que amb la rnés
gran energía volia que acabés l'ac
ció catalanitzadora que s'esta fent,
espccialment a l'Escola, i a l'Esglé
sia. des de la trona: que en el que
es refereix
a
l'Escola ells ja se'n
cuidarien, í que en quant a l'Esglé
sia, havien demanat la intervenció
del Sara Pare, el qual— va afegir
a
estava propens
complaurels. Se
guí dient que tan sois hi ha una
nació, que és Espanya, i, per tant,
tan sois es podia tolerar una ban
dera, l'espanyola; i que és precís
que ningú deixi de conéixer el cas
tellá, que és la llengua espanyola;
que és interessant el teatre i la li

—

teratura catalana; que la 'lengua ca
talana és grata en llavis femenina;
que són

plens

de color els seus balls.
cants, i la indumentaria,
peró que aistó no volia dir que fos
sin avui tolerables barretin/es i ca
putxes, com ho eren l'any 60, per
qué aleshores no representaven res,
í avui són signe d'una espiritualitat
els

seus

Garra"

desgrat de les incomptables des-.
procés, des
prés del procés i a tothora abans del
procés, a l'homenet no Ii donava la
gana de creure's infortunatl i ens ex
a

ventures sofertes durant el

la

qual

no

gaies

humorista. La nostra terra no n'está
pas sobrada: un en teníem, Angel D'er
ran, i el poagre ens l'ha convertit en

pessinaista.
Al capdavall de les quartilles dc
Deográcies Civit i Vallverdú, natural
d'Espluga-Calva (provincia de Lleida)
hi ha una queixa, rúnica queixa, la
qual, peró, no esti escrita en to de
queixa, sinó en to de súplica a fosal
tres els qui no ens trobem supeditats
la constant brutalitat deis

guarda
de les galeres d'ara, esbirros
pitjors que els del temps antic; perqua
avui, fosa
galeres, la sensibilitat és
n.ajor i la humanitat menys plebeia.
Diu Civit:
"Ara no cm deixen estudiar; pecó
no dubto que si ha demanés algú una
mica influent m'ho permetrien. Si
aixó es pogués aconseguir compteu
per endavant amb el meta agraiment."
Abr.?) era escrít l'any 5928. Alesho
res
el meritíssim Batista i Roca féu
alguna gestió en aquest sentit Cree

i altres coses, totes elles interes:ants
i ádhuc divertides; pesqué, és el cas

amb

podría publicar
quartilles, que es
tan molt bew escrites; així revelaria
segurament un nou escriptor, un r.ou
RAMBLA

xusmes

la venda, ens pervingueren unes
quartilles on la f:na escriptura de Ci
vit explicava tot el que li atmanavem

que

LA

aquestes

a

a

modernes del carácter expressat amb
simplicitat. També hi havia aquella
manera d'exagerar les arestes, de fer
les tallants, agudes i exasperades: les
arestes porten la veu cantant en aquest
estil; elles comanen els plans, les con
cavitats i convexitats i de vegades ar
riben a aterroritzar les rodoneses 1
flonjors. Civit, peró, no anava pas fina Bust de Miguel Badia, per D.
Civit

i els digué que els havia convocat
per encárrec del President del Di
rectori militar, segcns una 'lista que
ji havia estat remesa per ell, i per
tal que tots junts tinguessin un casi
vi d'impressions en una reunió pre
paratória d'una altra que, presidida
pel mateix general Primo de Rivera
tindria lloc, també a la Capitania,
l'endemá a les quatre de la tarda,
per a la qual quedaven ja convoca:s.
Va afegir que motivava la reunió
el desig del President del Directori
de solucionar definitivamente el pro
blema de Catalunya, i que amb
aquest objecte els invitaria a cons
tituir una agrupació política regio
nalista espanyola que organitzés un
moviment d'opinió a base d'un n'a
nifest en el qual es fessin les de
claracions cabdals de blasmar el se
paratisme, fer una afirmació d'ina
movible adhesió a la talitat d'Es
panya i una altra adhesió al Ditec
tora dintre les quals bases es veu
ria de donar satisfacció a les aspi
ras-(ns catalanes.
Fetes aquestes maniíestacions, va
demanar individualment a cadascun
deis reunits el seu parer, i resulta,

diré el per qué. En ocasió d'escriu
L'Escultura Catalana Moderna pu
plicada per l'Enciclopedia Catalana de
l'Editorial Barcino i en comehear el
segon volum, que és una especie de
diccionari deis principals escultors mo
derns de la llengua catalana, voliem
que, a desg-rat de la seva poca edat,
Civit hi figures. Férem passos per ha
ver les donades necessáries peró aques
tes mai venien. Civit havia passat de
la presó de Barcelona al presidi, 1 en
aquest lloc passaven tants impedimenta
per a aquesta comunicaci6, que després
us

d'haver tingut entretingut el tiratge
durant cosa d'un mes, l'editor hagué
de creure que no hi havia manera d'ob
tenir les donades de Civit i emprengué
el tiratge del Ilibre; jo també vaig
arribar a creure-ho i la persona que
volgué actuar de mitjancera també. Per
fi, quan ja feia temps que el 'libre era

ruptura defini
tiva entre el dictador í els regionalístes
es va

e

complot: l'escultor Deográcies Civit

sistematitzar aquesta predominancia
deis cantells; sabia admirablement
modular els traspassos i no ernpeaeeir
o encartonar la carn a força de voler
ésser cantellua
a

per atzar.

Es un artista, un bon escultor des
conegut. Es mes celebre Civit pel pro
cés que ha hagut de sofrir que no pas
per les seves escultures. Es que aques
foren prou conegudes. Que
tes mai no
només exposá la seva
Civit
jo sápiga,
obra una sola vegada, a la Sala Pa
i en
res, ara ha de fer tres anys
limitadament—.
Per
cara ho féu molt
cap
d'home,
mostra,
un
petita
aquesta
bon escul
es pot dir que Civit és un

a

que

Deográcies Civit al presidí

s'aconseguí algun

resultat.

Si haguéssim pogut tenír correspon
dancia amb el nostre desconegut amic

Bust de Jaume Conato, per D. Civit

Deográcies Civit hauriem resposi a
aquelles quartilles amb la segiient ja
culatbria: Amic Civit: si aconseguiu
alliberar-vos de la malastrugança que
tanta anys ha us persegueix, compteu
amb el nostre agraiment; i sí encara
no podeu alliberar-vos de tanta dolors i
miséries patita gallardament per la
nostra terca i per la fatalitat, alesho
res compteu per torna amb
el ex
més que us poguem oferir.

JOAN SACS.

poden transigir.

També va dir que reconeixia la bo
na fe deis regionalistes all
presents,
quan havien fet certes propagandes
polítiques, peró que hay:en de re
conéixer que el poble n'havia tret
conseqüencies exagerades, i traspas
sat amb elles el límit de la licitud,
go que li feia pensar que, segura
ment, els presents havien passat més
d'una nit acose dormir preocupats
deis fruit separatista que produien
les idees que havien sernbrat. Va
afegir que havien destituit d'una

Escola, per separatista, un professor:
En J. Massó i Llorene, i que, en
canvi, acabaven de nomenar Degá
de Medincina un senyor que no
reunia les condicions legals, i per
tant, faltant a la llei, a causa que
els dos senyors catedrátics als quals
per

antiguitat

els

corresponia.

no

reunien les condicions necessáries
de compenetració amb l'ideari es
panyolista del Directori; que citava
aquest exemple perque entenguessin
que

d'igual

sats

a

ment

manera
estaven dispo
saltar per sobre de l'impedi
legal, per tal d'evitar que exer

cissin cárrecs d'influencia en l'opi
nió pública persones que simpatit
zessin amb les tendencies condem
nables. Finalment va manifestar
que, a proposta del general Barre
ra, havia decretat la llibertat deis
presos amb motiu del vituperable
manifest del Centre de Dependents
de Comere, i que, malgrat reconéi
xer la gravetat del delicte contra la
patria, s'havia deixat dur pela seus
sentiments de clemencia, conside
rant que ja havia transcorregut molt
de teMps des del moment que el
manifest va ésser signas (1).
Fetes aquestes manifestacions va
invitar els reunits a qué parlessin. El
seny-or marqués de Campa va de
manar la paraula i digné que ho feia
en
nom
deis seus amics allá pre
sents
que ji havien fet l'honor de
delegar-lo en una reunió previa, en
la qual Ii havien demanat que par
les en nom de tots; fent constar, de
primer antuvi, que no representa
ven
ningú més que ells mateixos
amb la seva representació personal.
Després de 'loar la forma del dis
cura
del senyor Primo de Rivera.
va
dir que amb veritable amargor
sentia discrepar en absolut del seu
fons, i que no hi trobava ni un sol
concepte en el qual es pogués recol
zar per correspondre ala scus desigs,
ni coincidir amb eh; que es refería
a tot el
que havia manifestat la vi
gilia i que es veía precisat abans
de dir res més, a fer una pregunta
al senyor Primo de Rivera: ?Es
cert que van a ésser dissoltes les Di

putacions provincials?
—Sí.
—Totes?
—Gairebé totes.

—?Es que s'exceptuen
congades?

EL RECORD D'UN ACTE HISTORIC
Precisament en la tarda del 13 de setembre, une., poques horca després del "pronunciamiento" del gene
cal Primo de Rivera, s'inaugurava l'Exposici6 del Molde a Montjule. En aquella moments d'incomunica
ció amb Madrid i d'incertitud respecte l'axit de la temptativa, l'incipient Dictador es dignava eacoltar
els parlamenta en catalá; al seu voltant, entre altres persones, els regionalistes senyors Nadal, marques
d'Alella, Maynés i Puig i Cadafalch, que durant unes hores tingueren la illusió de veure realitzades
les esperances fundades en la Dictadura. Illusió i esperances que la crida de Primo de Rivera a Madrid
tallaren en sec, al dia següent

—?No és possible estendre a Ca
lunya l'excepció de les Bascon
gades i Navarra?
—Dones, des d'aquest moment, ni
jo ni els meus amics no podem fer
altra cosa que retirar-nos, percuta
considerem impossible cap avinenea;
si continuem en aquest saló, és per
mera

cortesia.

Afegí

cridava especialment
l'atenció del senyor Primo de Rive
ra sobre la gravetat de
la seva re
solució, i sobre el fet que consideres
hostil a Espanya tot el que repre
que

amor a Catalunya; que d'ací
endavant, continuarien essent espec
tadors del que fessin, sense la més
mínima collaboració (a).

sentava

El senyor Milá
En aquest moment el senyor afila
va pretendre entaular
una polémica
amb el seny-or
el qual la va

marqués de Camps,
rebutjar amb gran

energia,

dient-li que s'havia limitat a
contestar al senyor Primo de Rive
ra, i que no volia discutir arnb cap

dels presenta, ala quals

dirigit.
En un incís, el

no

s'havia

pas
les Bas

—Si.
—I Navarra?

—També.
—s AH) la seva constitució i per
sonal actual?
—Sí.
—I les gua/re catalanes?
—No; peró es respecta la Maneo
munitat, en la seya constitució, si
bé elirninant tots es diputats que no
catan identificats amb les idees del
Directori.
(1) Piquen rnanIfest halla estat
nat 1 publicat
época que Martinez
en
Anido era governador
civil de Barcelo
na 1 el propt
Primo de Rivera era capi
ta general de Catalunya, paró en anuena
época no degueren considerar-ho delie
te
contra la patria, neanatnt el
ckure
que tenlen.
(5?) Les Dtputacions !oren efectiva
mcnt dIssoltes el dla 12 de genet 1924,
o sigui amare dies després,

va

dir que mai

tant

de

no

Rossinyol
havia tingut un ins
senyor

remordiment d'haver

sem

brat amb les seves propagandes cap
mala llavor. I el senyor Garriga
Magó, en un altre, que admetríem
una constitució federal, i que desit
java que aistí com avui el President
del Directori topava amb la resis
tencia d'uns partits política, un altre
dia no topes amb l'unánime de tot
el poble de Catalunya.
El senyor Nadal va dir que par
lava en norn propi, i en representa.
ció deis seus arnics polítics; que
s'adheria completament a ço mani
festat el senyor marques de Camps
i que havia de fer notar que tots
els tractadistes de Dret polític es
taven en desacord amb el Directori
en la
manera d'interpretar els con
ceptes de Nació i Estat, i que la
'Wonstitució de diversos Estats eurc.

peus

demostra també la confusió
d'idees del Directori sobre aquest
punt; i afegí que no hi ha cap his
toriador que slagi atrevit ni a dub
tar de
l'existencia de les diverses
nacionalitats que avui formen polí
ticament part d'Espanya. Darrera
ment manifestá que com a monár
quics i com a autonomistes ajuda
rien tots els projectes que tendissin
a
resoldre la qüestió catalana, peró
fent constar ben clarament que si
ho feien era considerant-les com un
camí i preparació per a arribar a més
amples llibertats polítiquas.
El senyor Dama, Mateu va posar
un
comentan i a
aquestes paraules,
i cricla l'atenció del general Primo
de Rivera sobre el fet que la Man
comunitat tenia emprastits per al
gima milions de pessetes amb diner
catalá, gran part d'ell de petits ren

distes,

pensessin bé el que es
fer, perqua era innega
ble que en la confiança del públic
hi entrava com a element important
i

que

proposaven

la que mereixen les persones esco
llides per sufragi per a regir la

Mancomunitat, i que en conseqiian
cia, la seva destitució podria pro
duir un deplorable i perillós descens
d'aquests valora.
El senyor Mili va interrompre i
nejsá la possibilitat de la baixa, al
qua! va replicar enargicament el se
nyor Mateu, i s'afirma en el que
havia manifestat.
Prenent de nou la paraula, el se
nyor marques de Camps va dír al
general Primo de Rivera si s'havia
adonat que estava en contradicció
amb sí mateix, especialment amb el
seu manifest de
13 de setembre, al
qual contesta el general Primo de
Rivera que tenia per costurn no tor
nar a llegir el que una vegada ha
via escrit. Peró que. encara que no
ceda que hi trobés contradicció, tor
nara
llegir el manifest.
a
Una nova manifestació del senyor
marquIs de Camps sobre la guerra
anglesa i boer recordant que a aque
lla golania Id governen avui els gene

rals que

un

dia vaten lluitar contra

Anglaterra, provoca una réplica del
general Primo de Rivera el qual va
dir

que allá

es

tractava d'una

co

lónia, i una nova contestació del se
ny-or marqués de Camps, dient que.
els mateixos sentiments que podia
sentir un colonial, podia sentir un
peninsular. Per cloure les manifes
tacions

dir per fi el senyor mar
que ell i els seus
amics ja eren massa vells per cana
viar d'idees; que si volia el Direc
tor formar agrupacions amb la se
va ideologia,
es dirigís als
elements

qués

va

de

Canijas,

joves.
"El seu anticm
El general Primo de Rivera digué'
que es veía precisat a manifestar,
que

Catalunya-

era

una

regi&

cona!

les altres d'Espanya; que si bé
nia una cultura próspera, també ha.e
via de fer constar que havien pros.:
perat les altres i que, per tant, ja'
podien passar totes amb una llei
igual; que d'Estatuts no se'n podía
ni parlar més que en el sentit in
ternacional, com en el cas de Tán
ger, mai en el de Catalunya; que no

podía

fer menys que grans elos;is
la cultura del seu a:nic senyor
Puig i Cadafalch, amb el qual havia
de

sostingut

una

grata correapondencia,

que li semblava recordar que

era

a

base de les mateixes idees que ha
via exposat.
Finalment els va nsoatrar unes
quartilles que duia escrites i digué
que havia desitjat sottnetre-les a la
seva
consíderatió pagué hi refle
xionessin, creient que ningú que
estimés Espanya i CataIunya es po
día negar a fintar.
Llegides rápidament aquestes

quartilles,

que

eren

un

"Manifiesto

País" (que ningú va firmar) i
que constitulen una glossa de les se
ves
anteriors manifestacions, es va
aixecar la sessió a tres quarts de sis
de l ta-da, i s'acomiada afectuosa
rnent el
President de tots els reu
nit,
al

Josep

Sant
Joies
Objectes

—

XOCOLATES

Jaume Boix

Rellotges

per

Tasteu les noves creacions:
Núm. 9 Fondant, marca cavall-indi,
cobertes els 4 nanus
Preu: Pessetes 1'10 el paquet

presents

a

-

EL
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Carme,

Ametlla, per

1

d'esports

setmanarl

I

SEGLE XX?

Al senyor Director General de
presons

d'actualltats

1

d'una carta, l'evocació de pesombre
de cinc mesos del captiveri d'un
home que, en aquest segle XX, ha
patit el martini de la carn... Dol, dol
i repugna, haver d'escriure així da

quartilles

les

munt

dolor d'un fill de

bat,

en

carrer

periodista.
viva, el

del

Fa angúnia mostrar,

carn

en

que ha tro

mare

aquest segle XX, el seu
de l'Amargura. Fa tristesa

denunciar, haver d'acusar,
desitjar, implacablement,
una justicia que
hauria d'ésser una
reparació i hauria de semblar una
ven janga.

haver de
haver de

Penó hi ha la

torturada de

carn

na,

aquests
pobres
nostres que, en la condem
han gaudit d'un houible tracte

de

favor. Ells

germans
germaus

criure,

nostres

—

empenyen

ens

a

es

aquesta hora que sembla
ahora de revisió. A escriure con

un

en

els responsables i

tra

di

executors

rectes d'aquest tracte; contra aques
tes tortures, contra aquests procedi
ments

digne

bogeria

criminal

un

equilibrat

home

un

poden convertir

que
en

o en
en

un

borne

un

suicida,

un

parrac de

i de miséria.

EN

general

de Presons,
anys, un horne.

tres

pogué resistir el régim de cástic
a qué
fou sotmés, juntament amb el
seu company
ocasional Miguel Ba
dia i Capell, per ordres del Director
del penal. Quan aquell malaurat
aconseguí els seus propósits, no era
ja la primera vegada que intentava
No

HAN

Maluquer i Vitadot, president de la
Diputació de Barcelona, ha pogut
dir —veu emocionada de Catalunya

ESTAT

DESMENTIDES,
'senyor Director general de Presons,
les denúncies llançades aquests dies
—en forma precisa i concreta —con
tra els procedirnents seguits en al

d'Espanya— Madrid,
Figueres, Burgos, Barcelona—amb
determinats presos polítics i socials.
Aquests dies ha pogut ésser expli
cat públicament el "cas" Carrasco i
Formiguera al presidi de Burgos; el
'"cas" deis obrrrs reclosos al penal
de Figueres... Eduardo Barriobero
que ostenta la trágica prova de la
aalut perduda —ha pogut presentar
querella "per assassinat frustrat"
contra el Director de la preso de
gunes presons

—

Madrid. I aquest noble vell que és

aquesta hora greu—, ha pogut dir
no
l'ha desmentit, que Jau

en

ningú

i

Cornte i Canyelles, reclós a la
presó de Barcelona, havia estat sot
més al martini
al martiri, sí
de
Ilargues mesades d'incornunicació ab
soluta i de periódiques condemnes

S'ha dit i s'ha escrit. I totes aques
vergonyes d'una civilització que
ja no les tolera, "no han estat des
mentides per ningú".
tes

"JO ACUSO!" D'UN ALTRE

EL

me

—

—

de pa i
encara,

la

aigua. S'ha pogut escriure,
que Jaume Comte ha viscut

cruesa

de l'hivern

márfega, sense
qué aconsolar

una

sense

mala

CONDEMNAT
Presidi d'Alcalá de Henares. Di
del presidi d'Alcalá de Hena
res...
Senyor Director general de
Presons, heu-vos ací un altre noin
que caldrá recordar.
Nosaltres tenim als dits, senyor
Director general, el
Jo acusol",
angoixat i dolorós d'un ex-presidani
d'Alcalá de Henares, hoste avui del
penal d'Ocaila: Miguel Badia i Ca
pell, arnb dotze anys de condemna
pel suposat complot de Garraf. Nos
altres tením, en la lletra trémula
rector

''

una

mala

pobre

el

manta

amb

castigat.

cos

pogut escriure, encara, que
d'ésser dut a Dueso
qué
li esperará a Dueso?
ha passat
dies i dies en la foscor i en la hu
mitat dels soterranis de la Model...
abans

—

ide

del Bisbe que amb la caigieda
la dictadura ha quedat vacant.

correr

Si Jicotes de valer la nostra opinió,
proposarícin que fos novantent cedit
el solar al seit antic propietari Per
que hi :arnés a edificar. L'iínic in
convenient que hi ha és la por innega
.

de

cor,

aquest homenat
ge d'agrdiment deis
'inteHectuals c a t a
lans als intellectuals
a

Madrid, q u e
en. 'torés— de persecyció
i de 'seguid
del jet catalá, no han oblidat que el
fe' catald era una cosa viva i fono,
per resistir 'largues anyades de la re
pressi4 -Inés cruel. Aquests homes que
es- diuen Maranón,
Ortega i Gasset,
Luis Bello, Pérez de Ayala, Rodrí
guez Marín, Ossorio i Gallardo, Saíne
Rodríguez, Félix Lorenzo, Castro vi
do, Luis de Zulueta, mereixen la con
dialitat -de Cataltsnya. La cordialitat
que Catalynya no ha negat mai a n'in.gú. quan ?ha sabut compresa.
de

Un

ami' una
S'etuluien cel amunt

Ahir ens fou re
*ntegrada l'ExPosi
id d e Mont/tac.
4/uy, després d
aolts mesas, els ca
_'a la n s pogueren
»Jitar la muntanya
taummada com tna, cosa de Barcelo
na.
La senyera--alta i gloriosa—dels
cantaires de l'Orfed Cataba féu ahir el
mirarle. En anar pujant per les vas
tes graonades, de cara al Palau, tenia
Sota la valor d'un símbol. Un alt sim
ba' caríssim, que trobava, en l'ambient
hospitalari i entusidstic, la reivindica
Ció d'odiosos oblits.

cobejanca
—

nya—les veus de /a primera caneó
cantaires, sincera i emocionada:

deis

Un
diari dei
:ord—ens scmbla
tolt
,Toz
coa
,ota

de

monges

en

pe la

senyora• ba

-onessa

de •Viver

personalitats
jemenines no inenys
c
uediquen a recollir sig
les nenes deis collegis de
pro d'una altíssima jerar

quia.
Sembla que les monges les ajuden
amb gran entusiasme i dittcn a llurs
deixebles que una Untes sense cons
ciencia voten cremar les esglésies
fer fugir les inonges dcl país, i que
cal que elles signin per evitar-ho.
Ens sembla un xic difícil que la
quitxalla Se•II faci carrec. Haurien de
cercar arguments més a l'abast de lcs
seves intclligencies primero:quo..
Pe,
exemple, la madre cls podria dir:
—A signar de seguida pugne sinó
els rc:s no as portaran res.

negable
cia. Es

•11~1•11111~111ile

coneixer

Podria donar-se

o

-

de

din"rses

quina finalitat
aquella Placeta del

cr

,

,imPottan
tracia

Guipúz

La

dictadura siguin considerades con:
anuncii i siguin pagades a pesseta la
ratlla.
L'acudit trobem que fa bonic i tot fa
creare que la campanya será secunda
da per la mojono deis collegues.

dia,

un

jo, als que vol veure i abragar
algun dia, aquest home fa miracles
per viure. I jo, D..., els he fet!..."
?Quins cástigs eren aquests, que
en les presons
d'un poble civilitzat,
portaven un home al suicidi? ?Quins
com

Montaner. El varem descobrir
de festa grossa que
ques ens va convidar

un

l'enginyer
veure

a

funcionava la grandiosa font
de l'ExPosició. Bis moviments
aixetes estaven indicats per

xi

celebrará el míting Pro
Amnistía al Palau de Belles

Arts. Teniu el deure
d'anar-hi

G11

Montaner i que

en

cobra el son
de seerctari de
rara

distragit

l'Exposició,

s' ha

;el

extraordinari atnb
que feia comPlir els desigs. del mar7
pet

queS tráMviári, encaminats a que en
-recinte de Montjuic no 'es pagues
veten'

un sol retal escrit en
nostra
'lengua.
N011iéS un retol va aconsegair. esca
Par de l'estreta vigilancia del senyor

—

des (runa

altra

dís

—

ribles

que ha passat cinc
en

cella de

una

presidi d'Alcalá

de

dre expressa del

rnesos

Henares,

seu

hor

cástic del
per

or

director.

SEGLE XX?

Sí, segle XX, cal convéncer-se'n.
Segle XX i, tanmateix, Badia pot
explicar, amb un esgarrifament, que
en
el presidi d'Alcalá de Henares
ha passat el martini de la fam, del
fred i de la set. Segle XX, i Badia
pot escriure al

seu
amic que en la
foscor infecta d'una cella d'Alcalá
ha viscut cinc mesos sense altre
abrigall que la seva roba esparracada
de presidari; sense altre llit que un
tros
d'escombra i la tapadora de la
comuna...
Pot escriure que durant
Ilargues hores mortals ha hagut d'a

tentant, en va, beure els propis orins.
Pot escriure que ha mirat, amb l'a
videsa de la fam, els excrements i la

pallal... Després, cinquanta dies a
mitja nació, el sentir-se morir, el
veure's el pobre cos pie de miséria
i de brutícia... Qué més? Tant-se-val!
?Quin pecat fou el d'aquest minyó
perque hagués de purgar-lo amb la
iniquitat del martiri? ?No pot ell
més del que se l'ha acusat;
pot ell denunciar més del que se
l'ha denunciat?...
acusar
no

SENYOR DIRECTOR GENERAL.
DE PFtESONS,

afegir la nostra acusació a to
aquestes acusacions que aquests
dies han arribat fins a vós, des de
les presons de Burgos, de Figueres,
de Barcelona, de Madrid. Volem afe
gir la nostra acusació contra aquest
presidi d'Alcalá de Henares
diri
git per algú que se'n deu fer res
ponsable
on
ha pogut suicidar-se
un
borne, on ha pogut viure hores
de martini aquest Miguel Badia que
és germá nostre.
Hem demanat, per als nostres
volem
tes

—

—

condemnats, una amnistía i una re
visió. Esperem, encara, confiada

Han estat trepitjats els Drets de
l'Horne, aquells més clementals. Pe

ment,

ró aquest pecat

en obtenir-les. Ara us hem de
demanar també a vós, senyor Direc
tor general de Presons, una revisió,
severa i minuciosa. Una revisió de

les

ignomínies
d'algunes

murs

comeses

presons

entre

els

d'Espanya,

han anat a raure, malaurada
ment, aquests fills de Catalunya que
es diuen Comte, Perdió, Ferrer, Ba
on

dia, Juliá... Una responsabilitat im
placable que no pot aturar-se en
una
simple destitució
que arribi
—

—

fina

a

l'últim escarceller.

!ostra

ltem

tata

d'agrair, avui,

;quest

crescudissim
(-artes
.2

/a

la

sinceritat que
n o

mb r e
d e

que arriben

;Lastra

redac

Catalunya. Car
tes—i la manca d'esPai no ens permet
ovni de fer-les públiques, com voldríem
—d'entusiasnre i d'encoratjament o
!'obra de LA RAMBLA, que traba,
Cio,

proce,pans

AMNISTIA

•

LLIBERTAT

Mentre la situació de cosas no permeti altres for
de manifestació col-lectiva, cal manifestar indivi
dualment el desig unánime de tot el poble de Catalunya
mes

la llibertat deis presos i exiliats.
Aquesta manifestació es tradueix ja en les nom
broses lletres i telegrames que s'adrecen al Govern i en
les signatures al manifest de les dones catalanes, que
avancen amb entusiasme i proporcions sense precedents.
Per tal de completar la sensació d'unanimitat, cal, pero,
multiplicar encara l'esforg de tots. Entre les diverses
iniciatives rebudes a la nostra redacció, ens sembla molt
encertada la continguda en la lletra del senyor Amadcm
Bernadó, que proposa que en una data determinada,
que pot ésser, per exemple, el dia 28 de l'actual
en
complir-se dos mesos de la caiguda del Directori—,
s'adreci per TOTHOM una tarja postal adregada al Pre
sident del Consell, amb aquestes dues úniques paraules:
AMNISTIA LLIBERTAT,i, al peu, la signatura del
remitent.
No cal pidolar res; precisa, -solament, donar a co
néixer al Govern, que pot acordar-la, el clam de tot un
poble a favor de la llibertat deis seus germans.
NO OBLIDEU LA DATA! ENVIEU TOTS LA
TARJA!
envers

—

de la

de tot

Esperem que els confrares de la premsa diária vol
dran ajudar-nos eri la divulgació i propaganda
d'aques

ta

iniciativa.

amb

una

que han acusat les presons
de Burgos, de Figueres, de Barc.2-lona, de Madrid, nosaltres volem
—

afegir-hi ara la nostra azusació del
presidi d'Alcalá de Henares. Con
fiadament tarnbé, senyor Director
general de Presons, esperem ésser
escoltats. S'ha dit que aquesta hora
era una
hora de revisions...
JOSEP M. MASSIP

El nostre company Josep Sunyol
Garriga ha canviat impressions
aquests dies, a Bilbao, amb notables
elements nacionalistes d'aquella ciu
tat.,En una llarga entrevista amb els
senyors Rotaetche i el director del
diari "Euzkadi", ha tingut la satis
facció de rebre d'ells l'oferinaent
d'una intensa campanya ,Pro7amnis
tia pels perseguits polítics i socias
de Catalunya i revisió del procés dit
de Garraf.
i

Alhora, la carnpanya dels.nostres
amics bilbains recolzará activament
damunt. el fet deis clements bascos,
exiliats encara i no tinguts presenta
en el darrer R. D. d'amnistia.
Va sense dir com ens plan l'açti
tud—nobilís'sitna—dels nostres amics
de, Bascónia envers els nostres .ger
mans
en
en
dissort. Procuiarem
aquest cas concret i en tots els al
tres
correspondre-hi i fer-hi honor.
—

—

El gran míting de diu
menge

Diumenge

nostra

digna.
Grades, antics de Catalunya.
llegir-nos, la 'rastra ven s'enea
mana
de ?wats encoratjaments i
noves
fidelitat s. Grades, caes
amics de Borges, de Sabadell, de
Figueres, de Girona, de Palafrugell,
de Vilafranca, de Sitges; amics de
Vic, de Tarragona, de Lleida, de Pa
rís; d'Alger; amics de Barcelona..
Agliesta fulla nostra—aMb 'ainbicions
bandera--aspira a ésser digna de.
vosaltris. -Digna fina al filial. Digna
a
tothora, fina allá on calgui, amb
aquella .dignitat que no .claudica.
calla, ni s'estnimy clavan! de ittran
Digna antb la suprema dignitat de la
rad i de la justicia.
nes

pot cometre's
—

tides

al Palau de

terra, l'ambient que
nosaltres havient somniat per a la nos
ira fulla. L'ambicnt al que nosaltre.s
hcm procura', si mes no, fer-nos dig
arreu

no

irnpunement en els pobles civilitzats.
I per aixó, a les veus
no desmen

Els elements nacionalis
tes de Bascónia
i l'amnistía

-

,

Aquell poeta d'hi
vernacle. que s'a
nomena
Joaquín:

seu

de les

unes

se

senyor

rodonament que si
torna
de Madrid
acuse
1 ant;.:stia, tornará kawnt pozal
la Presidencia de la Diputació a la
diSposició del Govern.
Tenim entes que si es Presenta
aqttest cas els diputats provincials de
Barcelona seguiran l'exemple del seu
integre presiden!. Es a dir, tots ben bé
no. El comte de Figols continuará al
sets !loe, i el senyor Puig i Cadafalch,
de :nomen!, i pel que pogués passar, se
n'anira a Tolosa.

amic

central

Catalans: Diumenge vinent

digníssim
'Maluquer
Vitadat, ha afirmar
el

un

presó que comparada amb la que
acaba de deixar Ii sembla un para

C0171

"Programa monstre."
l'únic que hi havia (atnagat so
ta terna), per() cal convenir que es re
feria al millar de l'Exposició.

El senyor Mala«
•

a

dio

Era

Es amb
quer,

•

Ba

,

o

Voten: obr/r uno
enqursra entre els
nostres lector: so
bre km lema d'itt•-•

•¦¦•••

podia escriure,

,

!tires

natures

•és

de
'ha

inicial
campanya per

—

•

que

'al que lotes aque
lles notes d'in.serció obligatária que
es: pnbliearen.a la
premsa durant la

Per la Premsa
diaria tothom ha
pogut assabentar-se

ti

Badia

sobre la mala fulla de papen que
nosaltres tenim davant deis ulls:
"...Un home així no pot viure.
Penó jo et diré que si aquest home
té mare, pare, germans i un amic,

•

•

"Per •damunt deis nostres cants
aixequem-hi una senyera..."

que

comPrensió.

•

per es
camPar-ne fins als confins de Catalu
nava.

nom

comprengué, esti
drid. Un
md i honora Catalunya com cap altre.
Un nom europeu i tulle, d'una finar
incomparable: Eduardo Gómez de Ba
quero, "Andrenio".
La primera copa que J'ai.requi Cu
rdpat del dia 23 ha d'ésser a honor
seu. La presidencia d'honor de la tau
la ha d'ésser pel record d'Eduardo
Gómez de Baquero, el convidat que no
podrd assistir a la Jaula cordial de la
nom

pogué seguir-los

d'executória in
entre el: homes de Ma

nom—un

signe—faltard

Barcelona

•

més resistent. Potser aquel! no po
gué escriure mai aquestes paraules
que

cástics eren aquests que sense l'e
vocació de la ven de la mare no
haurien estat suportats? El seu re
cord posa encara una tremolor en
la má de Miguel Badia, quan escriu

—

dicava les combinacions extraordmá.
ries que s'havien de realitzar. El car
ien deia::

pensades

Sant Sezer I

s'adhereix,

—

pogués tenir aquel' boa senyor. Qui
sap que se ti acudiria edificar en
aquelis .quatre pams del Costal de

les

_

W",f

pitjor
semblant
o
al
suicida. Potser Badia fou

que

d'inSpirar
'

retrobava ahir, darrera
la senyera gloriosa deis cantaires de
Dais Millet, la "seva" Exposició. 1
el gest de recel de deis mesas lloras
podio ésser supera: per un íntim .sen
timent de joia. A la nit, quan s'aixe
caven, cel enllá, els feiXos !luminosos
del Palau, la mirada de la gernació

era

pobre

?el

tres convencionals, i com que ja hein
dit que era festa grossa, un cartell n

ble que han

II,A RAMBLA

acabar així per sempre...
Miguel Badia i Cape!!, resistí. El

cástic

cru

la set passant la llengua
per les lloses glagades del sed o in

D'ALCALA DE HENARES,

NO

menjar

paivagar

AQUELL PRESIDI

senyor Director
s'hi suicidá, fa

a

Preu: 0'80 ptes. paquet

pro-amnistia

que

ve,

Belles

dia 23, tindrá lloc
Arts "un mítin,2;

pro-amnistia. L'Ajuntament *ha 'eed:t
a'quest
el* Palau expressament 'per a
acte, el qual organitza la prensa li
beral de la

actitud

La

nostra

ciutat.

ilista d'oradors quedará defini

tivament enllestida potser avui ma
teix. Cada periodic deis que aporten
trarnetrá
Ilur concurs a la Cornissió
caracteritzat.
Es pro
un- representant
bable que vingui també Gabriel Alo
la ven autoritzada del qual no
La
ha ressonat temps ha a Catalunya.
premsa diaria anirá donant detalls.
mar,

,

Es de preveure una afluIncia enor
me de
ciutadans. La Comissió, que
del
pensa demanar el necessari permis
tingui
Govern civil tan aviat con ha
tot a punt, invita des d'ara el poble de
Catalunya a assistir-hi, i Ii promet
procurar el

lmpresaionant
nal

aspecte que presenta va la su
durant el concert de rOrfeó Catalá

ue

icbteb

del Paiau Nacio

rnajor

nombre

possible

de

sentir
facilitats a fi que tothom pugui
cómodament els discursos.

