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DEL MOMENT

witu

Catala, eccolta:
LA
RAMBLA
inicia en el seu
número d'avui la
subscripció pro_
presos socials i
de

Cata

Ha estat

—

nistia. Cal esperar, confiadantent, que
'acuesta nova solidaritat catalana de
les signatures, deis telegrames, de les
targes postals, avalada amb l'enérgica
porcada insigne de Maluquer i Vila
concreció en aquest moment de
dot
?a veu de tot n poblé
tindra una
'Pebeta. Cal esperar que la solemne
unanimitat del gest trabará en l'am
biela la ressonáncia que el faci escol
tar i el faci comprendre. Cal esperar
que, sense deixar passar asaltes liares
més, els 'lastres germans veuran abrir
se al seu davant la barrera de les fron
teres i les portalades fosques deis pre
sidis. Cal esperar-ho, no cont una ca
—

—

ritat,

no

ticia. I

jet

piedat,

una

com

Cal esperar-ho

cota

esperar

com

una

una

jus

justicia

una

*

ja s'ha

que

temps.

massa

*

*

tant

Pero hent de pensar,
?hora present,

no

com

com

en

!'hora futura. I per
als nostres gentuzas, per a aquests ho
mes que 'han viscut anys i anys a l'es
^tranger o en el presidi, !'hora futura
pot representar, a /a tornada a la vida
en

civil, l'ofici oblidat, la placa perduda,
la llar que cal reconstruir, el jornal
que

cal

dura per

_

tornar
a

ells

guányar. La vida

a

els anys

en

esial foro de la lid,
temible per
a lo ciaiat.
En

iuz

quesis'

ntolts

no

a

qué

en

ser,

en

han

menys
-rar-se

it
En

demanada per a
ells—en un clan;
unanime
la
justicia de l'am

toncessió.

1*/~110

a refer una digna
possibilitat
viure, LA RAMBLA inicia ami
seva subscripció. No és una
gracia

I**

«11*

L'EUIEMPA SEGUEIX A
PRIMERA DIVISIÓ

MI»)

El Barcelona fou batut

altre moment, la desfeta
experimentada ahir pel Barcelona, a
Madrid, hauria estat la nota sensa
cional de la jornada. Avui encara
que sempre és de sentir una des
feta deis nostres colors
tots els
bons aficionats catalans donen més
importancia a la victaria de l'Euro
pa a Irun (simultania amb la des
feta de l'Atlétic madrileny). I és
natural. El resultat de Madrid
sempre
lamentable—no té altra
transcendancia que la que pugui te
nir el resultat de qualsevol partit
aznistós. Es de plányer, paró... tal
dia fará un any. En canvi, els
re
sultats d'Irun i de Bilbao, signifi
un

la

acte

un

d'agraiment i de justícia. Ells, els

ger
que saberen aixecar en una hora
cictudicacions el crit de rébellió i

',fans

la bandera de ciutaclania, bé marearen
l'agraiment de les nostres aclamacions
i la justicia del nostre ajut.
*

No saben:

?ra crida,

*

*

dubtar,

en

llancar la

nos-

poble, sense dis
tincions, sabrá fer-se'n ressa. Cadascú
en
la possibilitat de les seves forces.
que tot el

En el cas concret deis nostres lec
tors
aquests entusiastes i encorat

jadors lectors de LA RAMBLA—ens
atrevim

esperar que cap
faltara a la nostra crida. I
sois, avui més de vint mil,
oferir ja als amnistiats un
ecos:hile per a véncer les
a

d'ells

no

amb ells

podríaan
bell ajut

primeres

dificultats.
• *

•

Encara, per tal de donar a la capta
majar amplitud i per tara unes
mctjors po'ssibilitats, (frunciera als nos
tres lectors que dijous vinent serd po
sat a la venda, al preu de deu chairas,
el segell pro-presos. El dibuja- de !'es
mental segell, treballat per Helios Gó
mez., será' el 'tnateix que ami' el títol
d"Amnistia" publicarem en el núme
ro passat i
que reproduim novament
una

en

aquest número.•

Momentaniament

segell pro-pre
sos sera posat a la venda dijous
VA
nena dia 3 d'abril,- a la Redacció de
LA RAMBLA i a la botiga del seu
impressor En Segimon Rovira
que
sha ofert generosament—, al núme
ro 62 de la Rambla
de Catalunya. Pro
curarem, tot reguit, per a majar Co
moditat del públic, ampliar en el pos
tibie els Roes de venda del segell pro
presos,.
el

—

*

I Pral'.

*

*

Esperen'''. confiadatnent, en
Catalunya. Els homes que
defensar-la contra tot i tot-

el poble de

han sabut
hora, alereixen tots els

sacrificis.

LA RAMBLA
•

El régim de

censura

és,

encara, molt semblant al
de dos mesos enrera.

Pins

a

quan;

Madrid,

a

l'Europa

mentre

l'Espanyol

i

Teléfon 19603

--

Preu: 15 cIntims

a

va

•

guanyar

a

que

d'una i bona^
—Ja ho pot ben dir, ja, amic Ma
riano. Jo, la veritat, no tn'ho es

Can Ritbia

—No? Dones jo sí. Es
que no sabria com

aixa que

de

grans

conseqüéncies,

hagués

tret

llet

Aranda,

recordman,

el

en

un

viratge emoeionant

en

la

carrera

en

el

campionat. El que semblava que
en tragédia, ha acabat paró
de la millor manera que hom podia
imaginar-se. ?Servirá aixó d'asear
del

gracienc

acabaría

d'ara, del qual n'ha sortit bé, pera
podia sortir-ne molt malament, si no
hagués perdat d'una manera estú
pida, aquela paz s del Guinardó,
amb el Madrid, l'arenes i l'Irun.

ment? No voldríem altra
naricra. per ben passades

i do
totes les

cosa

angúnies. Es clac que requip gra

s'hauria trobat

no

costa

de Montserrat

ricanes. Tanmateix, hauria estat una
'lástima que un cercle com l'Euro
pa, hagués descendit. Li ha vingut
d'un punt, només. Peró n'ha aortit.

cas

de

No tan solament s'hauria estalviat de
i de fer-nos patir, sinó que, a
iteres d'ara, figuraría classificat en
un deis llocs d'honor.

cienc s'ha vist

perseguit per la des
aquest torneig—perqua

Sigui

com

sigui, alegrern-nos

ampliacions. Ens

bé,

acabat

cona

pellícules

les

en

alegrem

per

l'un i ho sentim per l'altre... i pel
senyor "Rienzi", de més a més.
Alai) s'ha acabat. Anem per l'altre

que

la pseudotragadia de l'Europa hagi

—

151 "Deportivo Alavls"—vencedor
la segona divisió —passará a

ocupar el lloc de l'Atlatic madri
leny... si no vénen modificacions o

patir

gracia en
desgracia fou que el Barcelona i
l'Espanyol perdessin llurs partits a
Santander i a l'Estadi Metropolita
per?), arnb desgrácia i tot, recluir)

Pels darnni-ficats del mil

cremava res.

bou

de sobre.

pes

jugava algun bit
favor de l'Europa?
es

cm feía molta por
atad del gol average. Tina
entés que si l'Europa hagués em
patat a tres amb Maui, 1 l'Athietic
de Madrid hagués perdut nomas
d'un, resulta que segons el coeficient
A, l'Europa pardia per mitja milla
sima de rnicra; i en canvi, segona el
coeficient B, el l'empat haguéa es
tat a set gola i l'Atada-tic hagués
perdut de dos...
—Calli i no m'ataball, que norrtés
de pensar les restallaras de números
que haurien pnblicat els del "Mun
do" ja atara posa la pell de gallina.

ame

L'OFICIAL DE TORN

aques.is moments de represa
les activitats publiques, s'escau

lles que el

L'un,

pessetes, del senyor
de Girona, i un altre
de 50, que des de Los Angeles (Cali
fbrnia) el(' han tramé: Lhoís Ullar i
Joan Miguel Mordserrat, ex-jugo
i01-S, respectivament, del Sant Feliu
de Codines i del Giiell. A tots, grú
cies.
A la llista oberta a la Federad('
Catalana itera d'afegir-hi les següents
de 5

Gruart-Moner,

aportacións:
res setes

Suma anterior

gressaria,

si

Amb

no

empresas

pública
prapia personalitat. Poble
sap ja imitar les grana
que

honoren

els

seus

avantpassats en tots els campa, des
de l'económic al patriótic. Tot es fe
blesa moral i física, obstacle per

l'evolució normal de les nostres ge
neracions envers llurs icleals.
"Tota la história deis éssers vi
vents no és més que una lluita con
tinuada per l'existancia, en la qual
els febles i els ineptas són venauts
—escrivia Tyrs, el fundador deis so
kols tacas. No és pas el passat, per
gloribs que sigui, sinó el present

la

sort

d'un poble

ja abans,

és decidida, sinó

sauna l'educació que

hagi

rebut."
La preparació donada per Tyrs al
txec amb el seu formidable
instrtunent d'educació física, els só
kols, fou la veritable causa de la
fortalesa de Txecoslováquia. Ling,

poble

amb el seu metode
el poble suec en un
•

xima

depressió

gimnástic,
moment

moral i

salva

marca

Institut d'Educació General on tots
els aspectes del nostre millorament
collectiu fossin atesos; la mort pre
rnatura de l'Home i, més tard, la su
pressió de l'Obra, inutilitzaren aque

Ens proposem de crear per a Ca
talunya una generació més sana 1
més forta de cos i d'esperit,
enér
gica, resolta, confiada en les prapies
forces, unida entre si amb veritable

imaginat

lla visió que havia començat a rea
litzar-se en el nostre camp amb la

Ponancia d'Educació Física
Mancomunitat.

de

la

Els avantatges que

obtinguts
poble

no

nostra.

podrien ésser
amb l'educació física del
són pas desconeguts a casa

En són

una

Esportiu Catalunya

prova

el

amb

les
fernenira i

Club
sayas

seccions, inftil,
supe
rior o de l'home; l'exeursionisme,
fidel sempre a la seva história d'és
ser lleial
a
les necessitats del mo
mena amb esperit de fondas arrels

Podreu adquirir, de

mo

de má

física, ales

horas que la malaltia, el vici de la
indiferéncia a totes les qüestions col
lectivas feien preveure la seva fi,
retornant-lo a un veritable floreixe
ment.

un

terma aquesta obra de
millorament
de la nostra collectivitat

Prat de la Riba havia

a

alió que assegura a un poble el seo
futtrr. Es per llurs própies faltes
que els pobles s'enfonsen. No és
pas damunt el camp de batalla on

Alemanya, Finlandia, Dina
i Suissa, entre altres pobles,

són exemples també del millorament
obtingut per l'educació física popu
lar.

slian classífi

una

1

i adhuc la forma

seva

espanyols

ment, el segell

pro-presos

Segimon Rovira,
Rambla de Catalunya, 62,
a

i

la

a

casa

RAMBLA, VI
Laietana, 48

LA

•csperit de germanor
disciplina necessária
vació de

tots

i sotmesa a la
per a la conse
els grans ideals col-

lel'aeirs.tal

de dar a terma aguaste
obra que avui inicien, cal estendre
la a tots els sectors, alts i baixos,
del nostre país; cal l'ajut i la col

tercer

cat a

Olot F. C.
Camella
Grácia F. C.

4 tiétic

Penya PeriqUitos

12'—•••

Delegaciá Cbtlegi

Arbitres Ama
teur de 'Lleida i Penya Pur

pita, de TOrrega
/./.. C. Terrassa

5885

31. 611'8s

retal

VEPILIEG

D'UN

Dilistus acusa,

Garriga"

FESTIVAL

al "Canari de

La

van rdninir-se en
sopar
que foros protogonistes

batata els
"L'honor del barrí" in el festival ce
lebrat a Novetals, a profit ?'En Rita.
L'acte transcorregué animculissins,
el sopar fou excellentment servit.
No hi l'aguaren desgrácies persa
nals, encara que es va vossar fol.

Ites

París, 30.

Set-ce-raíl atle
han participat al eress in
ternacional que en els terrenys
de Saint Cloud, ha organitzat
el diari parisenc "Petit Parí
sien".
La carrera ha re-Sültat molt
interessant i la classificació
deis primen arribats, ha que
dat establerta així:
Primer. Rerolle, francés.
,

;Segon, Southerland, escocés.
Tercer, Marcha], francés.
Quart. Demy, francés.
Cinqué, Bonet, francés.
Sisé. Berthelot; seté, Lechero;
vuité, Chapuis; nové, Ramos,
espanyol; desé„ Pedain; enzé,
Raliegos, espanyol; dotzé, Liety,
etcétera, etcétera.
Els

altres

corredors

aspa

nyols s'han classificat bastant
honorablement. Oyarbide ha fet
el setzl lloo i

primers han arribat Pella i
Egaria.
La classificació per equips ha
quedat establerta abrí:

aportats per tothorn a mesura de les
sayas forces.
Es per aixa que avui fem una
crida a tots aquells que senten el
nostre problema, i a tetes les
enti
tats culturals, esportives i, en gene
ral, aquellas on ,s'aplega el jovent,
parqué vulguin collaborar a la nos
tra

una

no

alegría

s'estigueren
ab

viva

sa

concur

('os de

aplaudiments..

Més tard, quan es va saber que
hovia guanyat, Id holgué una

decepció.
tort goig

ringtterei.
s.

30,150

alegra.

Primer. Société Genérale<
Segon, Racing Club.

Tercer, Equip espanyel.
R.

Per

causes

alienes

tra voluntat,

no

a

la

nos

podem pu

blicar avui tot l'original
teniem preparat, entre
el qual hi havia, per cert,
que

un

article de

LA FESTA MAJOR DE
GRACIA.
rs el dia 15 d'agost. Altir a la nit,
pero, semblava que !si fóssim. Tothom
estava content, als bars i
cafés no do
naven l'abast, la gent
s'abracava...
I tot perqué !'Europa havia
guanyat
a Irún, escaPant-se
d'anal- a la segana
divisid.
Un directiu del círcol gracienc, tot
contemPlant agiten xivarri, tal deia
amb lo compungit.
—Ja ho veteu si en tenia: de
gent
que rus estima! Si altnenys
tots fossili4

entre els trenta

tasca.

Barcelona, 30 de març de 1930.
Jaume Aig-uader Miró, J. M. Ba
tista i Roca, Ramul Bosch i Cata
rineu, Manuel Folguera i Duran,
Josep Garí i Primo, Corrat Guar
diola, Lluís Guarro, Francesa de
P. Maspons, Emili Moragues, Mur
tra, Lluís Nicolau d'Olwer, Jaume
de Riba, Joan Soler Dam;ans, Jo
sep Sunyol Garriga, Josep A. Trabal.

llur

anunciaren'
Irún per

majaría deis

entre la

rents, els qyals

palesar

ocasionb

;tova

a

.

laboració de

tots els catalana; cal
mitjans económica siguin

Aquesta

tisfacció

enorme

—

que

els

.GOIG SENSE ALEGRÍA
Al canip da l'Espanyol
ahir que !'Europa Perdia
tres a un.

l'EteroPa

lloc

•

aquesta tasca.
El poble catala ha tingut, durant
les darreres generacions, una carac
terística general: la pardua del seu
tradicional tremp de carácter. Per
dut el carácter, ha perdut l'antiga

grandesa

pairal; els esports,
just iniciats, com

finalitat concreta i
adaptant-nos a les circumstáncies
presents, ens proposem d'iniciar
l'OBRA DE L'EDUCACIO FISI
CA POPULAR. La seva missió ha
d'ésser fer comprendre la urgent ne
cessitat d'atendre a l'aspecte físic de
la formació de la infancia i del jo
vent, sense oblidar la dona, tan ne
gligida fins ara; coordinar i irnpul
I sar els esforços que, des de diver
sos sector; hom
realitza amb aguas
ta finalitat, i formar gent
tacnica
ment capacitada per ajudar a
dur a

emprenguéssina

no

tot

iEls corredors

a vela o la navegació a
calles,
tots els quals han aconseguit atraure
el nostre jovent ardit.

El temps amb el seu alliçonament
passaria debades i el poble no pro

feble,

48f
4'—

Miael M'opuse'

"PETIT PARISIEN"

el vol

poble pugui

nostre

la nostra terra

alguns d'ells

conscílncia per

de

examen

a

tal de descobrir primer, i d'intentar
guarir després, les causes de les fa

de la

encara,

EL CROSS DEL

En

fer

de

una

la stebem

L. A. B.

L'obra d'
e leducació física
popular
de
de

en

tot

IM¦ze,

día francés

Així, la cobla que- abirá a Pa
rís representará tota la nostra
terra. Será una ambaixada ideal
de Catalunya prop de la dolça
França germana, adolorida ara
per la catástrofe<

en

**MMIIIA.WWWWIN31.11111¦11~~

L'Europa, ha patit i ens ha fet pa
tir els aficionats catalana, fins a
darrera hora. Fina el darrer minut

Ens pensehn qué lío costará
gaire d'obtenir un resultat fa
vorable.

se'ls

anunciar"

darreres

dos donatius.

de mil a
el que

era

pogat sal

les despeses del viatge i estada
a París
deis música catalans.
Es gairebé segur, dones, que
durant aquesta meteixa setma
na
les nostrés primeras cor
poracions fixaran
quantitat
amb qué han de contribuir al
despIaçament de la "cobla.
Aquests Ches fanal també
gestions per tal que les res
tanta capitals catalanes—Tar
ragona, Girona, 'Lleida--apor
tin igna.lment Ilur concurs en
aquest sentit.

no

ENCARA

con&

edicions,
cmPció pro.Rini, hem rebut,
'sastres

—No,

l'Atlltic.

De moment, podeni dir que
el nostre eompany Josep Su
nyol 1 Garriga ha celebrat cor
dials entrevistes amb el presi
dent de la Diputació 1 l'alcalde
de l'Ajuntament de Barcelona,
senyors Maluquer i Viladot i
comte de Güell, respectivament,
els quals s'han mostrat deci
dits a cooperar, en nom deis
organismos que representen, a

un

—Sí? ?Que

entu

Ens plou comunicar ala nos
tres lectors 1 als atriles de Pa
rís que van adreçar des de les
columnes de LA RAMBLA la
seva crida pels "damnificats en
les horribles inundaclons del
Migdia !Je França, que les nos
tres gestions per tal d'aconse
guir la tramesa d'una, cobla de
sardanes a París, que—junta
arrib els Chors Popular de Font
bernat—celebri diversos festi
vals a profit deis paisos intm
dats, van per bon comí<
Tant, que estem certs de po
der donar ja en la nostra prb
xima edició detalls concrets de
la qüestió.

ells

a

damunt. Calculi si en deuen estar a
horas d'ara de moixos i erirabiats.
—Pobreta! Ja els paseará.
—No ho cregui pas. Aguabas di
gustos costar, de pair.
—Amb aquest deserillas jo m'he

siasme i amb més satisfacció que si
haguessin aconseguit el primer lloc.
Amb l'entusiasme i la satisfacció del
náufrag que cansat d'eátar amb l'ai
gua al coll, arreplega un salvavidas.
Estem certs també, per altra banda,
que els bons madrilenys haurien re
nunciat de bona gana a la satisfac.
ció de Vaure batut el Barcelona, si
var

pera

sivas. Els ha estat bé, per malpen
sats.
—Es que es veían el temporal al

l'Europa
petit Ixit

amb

les

cosa

—Vol dir, doneu, que aquesta ve
gada que la cosa anava per ella.—Es alar, home, és alar. A mi
m'ha agradat molt que tot s'hagi
acabat bé. Primer perqua es tracta
de l'Europa, un club catalá, i des
prés perqua els de Madrid ja feien
informacions tendenciosas i subver

de

aquest

una

vegades que guanyant a l'Espa
nyol ens han salvat campionats. I

no res menys, la clau
de l'es
devenidor d'un deis nostres cerdas
més estimats: l'Europa.
Quan semblava que ni el combre
gar hi seria a temps, quan ja s'ha
vien iniciat unes absoltes poc pia
doses, l'equiu gracienc ha fet l'esforç
necessari per alliberar-se del des
cens a la
categoría inferior i n'ha
reeixit.
E,stem segura que els partidaris

celebrar ahir

RINI,
Tatuada,

les

quen,

simples simpatitzants

DE LA CAMPANYA PRO

amb els xicots de l'Europa sempre
hi he tingut confiança. Reaordi's de

—

van

111:«111

Lt

•

—8enyor Llagostera, l'Europa sí
aqueeta vegada faha escapat

Irún

—

o

Un%

%

perava pas.

dar-los

de caritat el que demanem: és

13

LA

—

aqueata renúncia

horitzó de llibertat »halls d'a
Untes trabaran. de-struida la

llar que van deixar, camí de la presó
o de la frontera. Per aixa, per ajudar
los a reconstruir ciquesta llar, per aju
de

Impremta: Barbarit, 11 i
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General Berenguer:
Amnistía? Revísió?
Es que ealdrit esperar

E

etmanarj

març de 1930

gran

interés

.117
1 ARA, QUE NO .8ADIN
.17r24roPa torna a trobar-se en mo
rnents de "jolgorio" i
"regocijo". Amb
penes i treballs ha sortit
triomfant a
la darrera jornada.
Ara s'ha de jugar el
campionat
d'EsPanya. Cal que no badin una aura

vegada. Que es posin tots cls esforos
a millorar requip
i que es deixin de
romansos. I qui din remansos, dad
»tomates. I qui diu mascotes, diu que
no hi ha necessitat de fer
acompanyar
l'equip per una cobla de directius, mas
sagista i entrenador, que costa molts
diners i lampe serveiven per gua
nyar partits.

man 'de 1930

31 de

la

rambla

A MADRID

A CAN RABIA

IRUN
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EL TITULAR

VENÇ

EL BARCELONA
CINC GOLS A UN

Ahir,
deradd

segons els calendaris de la Fe-

Nacional, tingué

lloe

a

tota

Península la darrera jornada del
campionat lliguer. Potser que en els di
versos campe revestís solemnitat, perb
la

tanmatelx no fou la que reuní al camp
da QUImartin, puja que semblava tal
mera

que

no

es

disputan

un

partit

d'un tornelg de puntuacio i sl una
de competició per eluninatio. Mal
eta l'aspecte del
camp, de magnífic.
Apdos
sis infanta Jaume, Joan i
,'‘ magnats de la Federació
tot el que a Madrid signi
oacom en l'ambient futbolístic.
d
I junt • les nombroses clames que
arnaven l'estadi 1 el día veritablentent
espléndid que la ruituralesa ens afavo
rl, féu que el segon match del torneig
de Higa Madrid-Bareelona fos en el
seu inici i en el seu descabdellament un
esdeveniment.
En el comencament del partit res no
feia pensar ease tindria un resultat tan
pródig en gols 1 tan contradictor! per
al Barcelona. Comenei la partida molt
igualada, tant, que els aficlonats a fa

oronéstics no podrien presumir
uriomf de 1"un o de l'altre per una di'fareacia de més de dos gols. Totes
un

duce defensas carburaven bé, 1 tato
daca Ilaies de ntitjos 1 cl 4 davanters,
que encara no havien tingut ocasió de
pradigar els /cuna, es passaven arnb en,
cert, encara qut ja la inteHieéncia era
Itstillor a les filas madrilenyes.

descabdellava la palestra
fins que sorgiren al camp, millar dit,
larca acta de preséncia els asoos del
Real Madrid, un de primera magnitud
tal

es

i Fatua també de gran valor: Rubio
i Lascan°. L'equip cortial havia mar
car un gol i el partit eontinuava unte
que aquest punt influís en uns i altres
paró guau el rel deis davanters cen
tres espanyols avança amb calma fina
a una quitue metes del portee catalá
gol
i d'un tret crtuat féu el itegon
per al seu equip; aleshores el Madrid
ja tingué assegurat el trtomf i els ca
talana la derrota. Els madrilenys s'en
contjaren conveneuts que amb artífex
d'aquesta categoria no hi pot haver
resultat contradictori, i eh catalans
es varen acimut del difícil que és ven
compta amb
cer a un contrari que
elements de vilua. Rubio sempre és
l'artista genial de la pilota, paró unes
vetadas esti en figura i el seu joc és
colt, d'estrella que es fa meréixer, i
en
canvi d'altres es fa cirree de la
sesa obligado iutilitza les seves pro
digiosas facultats. I !hit- Rubio tingué
desigs, volun
una bona tarda. Tingué
tat 1 encere Acud' allí on calgué i
demostri ganes de guanyar. Aixb, unit
análo
a que Lazcano es trobava en
gues condicions i que el conjunt del
Real Madrid estava en tarda de ml
rits. féu que la victbria fos qtrantiosa
i justa. Solament Morera fou una ex
cepeió d'aquest combinat perfecta.
Adhuc amb bona voluntat, el c.anari
no devia estar en perfectas concldcions
JíSiques o no tenia una tarda d'inspi
rado; el cas es que desentoni del con
Out, encara que degut a la bona tas
ca deis seas cornpanys no es féu rnolt
Palpable. Gxn hem da, Lezcano bri
lla quasi tant com Rubio. Foup ini
ciador o autor de diversos gola i sem
astigué treballador i oportú. Fou
encera
en el segon temps, quen en
un
reaparbixer Morera, després de la con
gestiO que el féu estar senée jugar
?sigilas moments aquest passá a l'in
áerior i cedí al canari l'e/arena En
,aquest lloc Lazcano rendí Inés o al
manga es Iluí ni& Fou en .continu

perill pel portes catali.

L'ex-atilda

Come fou ahir quasi l'impulsador de
la Urda; de temperament treballador,
tan aviat era a un lloc š a nitre, tras
metent pilotes i cobriza totes les situa
cions de perill. Solament tingué ocasió
de Ibis el seo xut un parell de copa,
perb una d'aquestes vegades el seu xut
feo tan prodigios i potent que l'es
fore d'Uriach per a deturar la bala
bu molt gros. Olaso completi la Iba
magnífica; a la primra part rbé pot
joc, i a la sgona, qu 11 donaren millors
ocaaions, demostrá trabar-se ata en
forma estimable. Les sayas internacls
rápidas foren un perill per a la poorta
catalana i en una d'aquestes aconse
guí la paseada a Lazcano que valgué
al Madrid el quart gol.
La Inda majana del Madrid jugá
també amb encert i plevaric de volun
tat. Pena, com sernpre, talla molt més
el seu contra
que serví. Prast
ri d'ala. Serví a Lazcano i Morera

•tipzi

nombroses pilotes en safata, i Esparza
amb una resistIncia fenomenal i un
entusiasme inesgotable treballa mol
tíssim per a aguantar Guaman, Aroo
cha i Goihuro, i ho aconsegvi tete
complet. Per tal de no estendres mas
l'equip blanc, fa
ea en l'escamen de
ígualment
rem constar en bloc que
madrilony
estiguerea
faga i el portar
Torregrossa
i Vidll
Qudada,
bé.
molt
formaren una tripleta de difícil traspis
per á una davantera doble en potén
cia a la que ahir tenia requisa blau
grana.

parlar ara d'aquest:
escasseja a lea filas

J
klair no
barcelonistea !'entusiasme I la
vOluntat de guanyar. Tarripoc
mancaaen eig encarta indivi
anem

a

PER.

L'Europa

Amb regular assisténcia de
públic i excellent temps aba
oelebrat aquest encontre, du

1 les combinacions preci
aes, per.b la bona taaoa que
plasmaven defenses, mitjos
algun (lavara«, si ma4metia
dual

Campionat de Lliga, en
el qual l'Europa barceloní es
jugava la darrera carta per a
ronlandre a la primera divasió
de la Viga.
La victbrie ha estat justa.
rar del

gairebé

sempre pele defectos
dele altres o per la lentitud de

tots, an conjünt, Oepecialment
de la Unta primera. A aja?) es

Eh s europeus, que realitzaren un
excel•ent partit 1 dominaren
durant tot l'encontre, han estat
els vencedors
La ineficacia deis seus da
vanters en rematar, i algun
desencert que tingué l'arbitre
jugada, ele
en apreciar alguna
impedí que marquessin algun
gol més.
Destaca de 'l'Europa, sobre
tot, la Unja de mitjos, que du
rant tot l'enoontre jugh admi
rablement, contenint hábilment
la davantera contrária, si bé
cal dir que alguna deis compo
nente de la davantera de l'equip

degué abir que el Barcelona no
marqués mole anta, i si n'acaree
guí un foup er, un eaforç indi
dividual que féu el prodigi
acosturnat en ella, 1 que ahir
que feia falta, no ele empra.
Golburu,

pomtneva

el Barcelona amb

força inalstancia a la anona
part, i ele jugadora catalana
es Rassaven la pilota deis uns
ala altree, pera cense acostar
e* maese' a Vida),, quan Goibu
ru que eatava bastant allunyat,
une 18 o 20 metres, rebé la
pilota trobant-se sol, i amb el
a

xut sobri que el caracteritza

va

trarnetre la pilota a Vida!, amb
tanta •ioléncia, que no podia
ésser nitre cosa que cosa.
De la lfnia davantera cata
4ana, el més treballador tau
Goiburu, 1, en canea, pot dIr-se
qua fou un dele pitjorts. Encara
que actua de conductor d'aquip,
es retardava tant 1 en avançar
era tan lent, que aconseguia es
casee situacions de perill. De
més a més, el que arrancava
bé dele initjos, en acostar-se a

pass&

bé a Arocha

o a

tenga

Arocha, en oc •e• daanter
centre actutt cm a tal sense
gratis encarta; esperava les pi
lotes tranquillament, i després
les aprofitava com podan que
mal fou de gran manera.
També es mostra avar del
seu xut.
Fou el petit Vestit el qué més
senaació de perill dona én l'ata°
locant-se, coadjuvá gairebé se
blau
grana. Bellugadís, des
-

co•locant-se, coadjuva gairebé
sempre

les situacions de pe
rill, a del seu peu sortiren les
pilotes que més inquietud po
saren en l'equip blanc.
Dele extrema poc cal 'cllr;
ambdós fluixos, amb més vo
luntat Ramon que Diego, pera
a

aquest auperior

en

magarru

fes.
Encara que el resultat faci
que la cosa aembli paradoxica,
la veritat és que el millar del
Barcelona foren ahir les línies

retardadas.
La defensa, amb el portar 1
ele
en

mitjos

superaren en molt
encarto a Ilurs companys de

conjunt.
Deis darrera el balanç Ii 1/ti
sana-ala un gol a favor.
Aconseguiren tenir la lluita
igualada en la primera part i
dominar en la segona, malgrat
del Mogut i perfiló, que esti

gué l'atac deis madrilenys.
Aman, que tenia al seu oar
xec el trio Prats, Lazzano, Mo
rera, féu tot el que pogué per
contenlr-los, j ai no pogué avi
tar moltes incursions fou per
qua verament era difícil.

Guzman

distingf tallant,
passant, i -Martí fou el
es

Inés que
més fluix de la linfa.
De la defensa, Zabalo i Mas
s'ernpraren amb igual entusias
me;
aquest darrer amb més
encert.
Deis portera, Sola en la pra
l/rara part 1 Uríach en la sego
na, nornés podem dir que pa
raren el bonament parable.
Alai, donas, el triomf •del
Madrid fou net, ciar, i producto
d'un millar conjunt, la supe
iloritat del qual era en abslut
en la Unja davantera,
El resultat és excesslu, pera
és producto de la bona tasca
claiquesta i de les constants sí
tuacions de perill que acense

gol.
El cinc
se en

un

a un

pagué

vult

a

convertir
un, si hagues

Reunió del seta milenar
del F. C. Barcelona
•¦•••••••«•••

Els delegats i suplanta del
teté mller convoquen ele socia
per a donar-los compte de

l'asserriblea

extraordinaria' del

F. C. Barcelona.
La reunió tIndra lloc
crea vinent, din 2, a les deu de
la nit, a la plaga del Pi, núme
ro 2,
primar, 1 es pulsa ami)

ínteréa Vassiaténoia.

ele avenços

el segon tempa amb
que en el pri

en

mer.

L'arbitratge de l'encontre anh
guipuscoi,
a carrec de Murguia,
que ha féu bé. Només tingué un
detecte: éseer una mica curt de
vista o estar poo acostumat a
moure's en el terreny, ja que
taren nombrases les vegades
que per la seva mala collocació
malmetés el joc.

DETALL*
quarts
A doe
de cinc, a Cha
d'haver fet
després
martín,
ofrena de rama do flora i d'ha

impresaionat algunas pla
gues i parlat davant el micra

ver

'

fon ele

de tota dos
t'arréngleraren de la

repreeenants

equipe,
següent

fronterer no demostraran ala
desiga de jugar i ea dallaren la
impetuositat que altres vegadea
desoabdellen per a Mili« °co
sida
En

la davantera europeiata
deatacto sobretot lee combina
dona precises i jugadas de gran
visualitat que realitzaren Es
crich i N'ostia que durant tot
l'encontre realitzaren un bon
cura de futbol.
Seguí a aqueets en ~a
Maurici, que reverdí els llo
rera anteriors, jugant com en
ele seus millors temps, i fou
una tanca constant on s'esta
bellaven els avenços de l'ala
dreta irundarra.
Florença, en els pes mo
menta que l'Irun domina, roa
'Uta excel•ents paredes, demos
trativas de la seva bona clasista
De l'Irun, destaca sobre tots
el defensa Anza, qui collaborá
amb Emery, evitant que la der
rota del seu equip tos més

gran.

rnadri

igual coratge

Ves

El xut tampoc *el prodiga; se
gurament no patiearen de duea
o txes vegades que impulsa la
pilota oantra el portar madri
leny.

seguit

sin

Marea perIllosa del...Madrid,
s'embroova de tal /llanera que
taren poqufssimes les pilotes
que

venç la Reial Unió per quatre

manera:

Barcelona: Seta, Zabalo, Mas,
Martí Guzman, Arnau, Diego,
Goiburu, Arocha, Bestit i Ramon
Madrid: Vidal, Torregrosa,

Quesada, Prats, Esparza. Jolep

jugadora de
quip, regulare. Ele pitjore,
gueiro 1 Urtizverea.
Els

nitres

l'e
Re

IRUN.—Emery, Anza, Manci
sidor, Gamborena, René, Maya,
rea,

a

L'ESPANYOL GUANYA

Urtizve

Alfaro 1 Garmendia.

EUROPA.—Florença, Vigue
res, Alcoriza, Garnis, Loyola,

18 minuta, en re
matar Urtizverea una paseada
d'Alano, 1 ale 35 minuta Gana
borena tira un cap freno, que
Saragarzazu, en rematar-lo de

primer, ale

cap, Mtransfonna

gol.

Aoaba el

en

dos gola a cap
irundarres.

a

no

l'equip catala, pera en aguaste
primera 45 minuta de ,joc ola
seus davanters, malgrat de rea
litzar un magnIfic joc, són corn
pletament nula davant de la
porteria, no aconeeguint mar
car un gol mentre ala seu con
traria aprofiten lea pugnes oca
corres

El

pot

futbol

aquest gol hi va haver les
protestes per (Tatué que
un jugador guipuscok va empa
nyer el defensa Vigueres, pera
l'arbitre, que no va veure la
falta, no féu cas de les protes

cap deis darrérs dios hagi plo
gut a Barcelona. I en canvi el
carnp estava duna manera que
No saben) si
no es comprén.
fangde o Iláurat de poc, toas
vegada que no baixareen per tal
de comprovar-ho. La qüestió és
que está duna manera que fins
sernbla estrany que la Federa
do hi permetí jugar partits de
primera Lliga. No sabem fine a
quin punt es pot permetre que
allí s'hi juguin partits de Cam
pionat peninsular. L'herba ha
desaparegut com per ensomni, 1
en canvi ha sortit cada sot, qua
fa perillar eles turmelle dala qua

tes catalanes.
Ala trenta minuta minate,
Escrich, en rematar un cantro
de Pellicer, aconsegueix el ter

gol. Désprés d'aconsagult

aqueat

se

han de
Ahir

l'emporten

a

Durant 'aquest temps
Arocha
/ten els blau-granes.
aconsegueix un gel, pera és
anullat, per haver-lo precedít
falta.
Al cap de vint-i-tres minuto,
Glosa, després d'internar-se
'Hura la pilota als pana de Laz
cano, i aquest marca el quart

una

,

gol.
Tots aqueats gola del Madrid
taren aconseguila en escapades
'de l'equip madriteny, que es
prodiguen bastant en mig de la
,pressio catalana.
Ala trenta-cine minuta arri
ba el cinqué gol inadrileny, el
qual, cem gatrebé tots els al
tres, és de gran factura. Rubio
portava la pilota i quinze metro
asbans de la porta, ti pren
sense entrete,
Lazcano, el
nir-se, llança un .xut formida
-bla que val el cinqué gol.
Tres minuts mée tard, Gol
marca el gol del Barce
lona, i tot seguit es retira. Diego.
A les darreries, pressientt fort
el Barcelona, perb el marcador
ja no canviá.
A la primera part es tiraren
quatre cbrneris contra el Bar
celona i un contra el Madrid, 1
al según tenips es tiraren qua
tre cisrners contra
cada un
deis equipa.
•

jugar-hl.
en pagaren

les

-conse

qtibacies ele jugadora de l'equip
propiciad del carros. Quan en
trava un, refet d'una caiguda,
havien de retirar-ne un nitre
cap a la infermeria. L'Eepanyol

jugar

va

hih

bona

una

part

:

a

un

seguí

va
la cua.
L'Athletic de Madrid: —Si abro m'ho hagués jurat la nieva iivia (la
Nacional); aval fa guinea dies, no m'ho hauria cregut.

\

A LES CORTS
..."1,•¦••••

Un reserva del Barce
lona va batre el Patria
de Saragossa per qua

gola

tre
a tres
Ahir a la tarda, i davant d'una no
drida concurréncia, tingué lloc un
cncontre
amistés entre els dos
equipe que encapgalen aquestes rat
Iles.
L'encontre no bu res de l'altre
onón, perb féu passar la tarda agra
dablement a tots ele espectadora
del partit, els quals, de més a més,
aortiren amplament satisfets del re
sultat favorable ala colon blau
grana, encara que per una diferén
cia que banda pogut ésser augmen
.

tada

amb

miqueta de sort, o
una
miqueta més
jugar per part d'alguna

una

niés ben dit, amb
de ganes de
elements de

la

.davantera

barcelo

nista.
El millor de tots fou indubtable
rnent Campabadal, afortunat autor
deis guaira gols que féu el Barce
lona, i laínic jugador barcelonista
que jugá amb entusiasme. Els al
tres, com diem abans, no feren gran
cosa de bo. Seman i Garcia foren
els dos únics que
bregaren una
mica i cooperaren en algunas oca
sions a la tasca brillant del clavan
ter

Bodmer, & ?ú, S.

centre

en

Campabadal; pena Sagi

C.- Corts, 196

estigué dolentíssim i tingué una ac
tuado desgraciadíssima. No podia
fer res que no ti sortís malament,
i el públic en alguna ocasió el :dula
sorollosarnent.

Malgrat

de la seva péssima ac
creiem del tot inerescuts
aquests xiulets. S'ha de tenir pre
sent el que representa En Sagi. En
Sagi-Barba ha estat per molt de
temps un fermíssim puntal de l'equip,
i per malarnent que ho faci, al nos
tre entendre, no es mereix que en
pagament a la seva tasca de molta
anys se l'obsequii amb acres xiu
lets. Estem segurs que la majoria
estará amb noaaltres en aquesta
qüestió, i tenim la completa con
vicció que si malta deis que xiula
ten
reftexionessin, amb tota eegu
retat que callarían.
En Buj complí també prou a
consdéncia amb la seva tasca, aixf
com també Pedrol (en l'estona que
jugi). Lloren/ féu bones paradas, 1
a ja salema part salva un gol coas
per miraele.
Del Pátria destacaren tots els

tuació,

no

components de

la

davantera,

litat, Ilevat 'd'alguna d'aquells
que tenen per costum 1 els
és una necessitat. Camorera,

Ae

sabé endegar el partit pel
bón carril i per aquest costat la
cosa fu en extrern satisfacta
ia.
El que ja no fou tan -satis
repetira-ho
fou el
factori
a cap
podía
pleura
joc, que no
anaren
al
espectadora
que
deis
camp a veure futbol, sanee l'a
passionament deis celors de cap

Qui ho va ter IltéS malament?
Haus ací una pregunta ben difí
cil de contestar. Tots dos equipe
ho feren prou malament per
zuanyar-se la resposta. Empe
nyeren la hala per 1nalint, pera
no per interés.

-

133reelona

MOBLES DE FUSTA I ACER PER A OFICINA

per off-

primer I únia gol dala donos
I jarree.

S'anima una mica el joo
torna a decaure tot eegult, 1 al
despréa de bona estona, Padrón
aoonseguf el gol del desempat.
Quan faltaven tres minuts
por acabar, .Padrón marca el
torear gol. El portar, per excés
de vista, el
rlE cm

dAra

XAVIER

'PUTERO'. AMATEUR
'Abans del partit Espanyol
Real Sociedad, es juera l'encon

-

tre Fortpiepc
Badalona, da
quips amateura, per tal de dis
putar-so el dret d'anar al carn
pionat peninsular.
-

N'aneé

gola

el

Fortpienc

pes zis

a un.

Resultats
-1RIII4ERA
Real
Real

D/VISIó

Madrid-Barcelona

Unión-Europa

3-4
3-1

,,

Espanyol
Real Sociedad
R Santander-Ath. Bilbao
Arenas
Ath. Madrid
a

2-3

-

SEGONA

2-1

DIVISIO

Sevilla D. Corunya
S. Gijón-Valéncia
Iberia-Real Oviedo
Real Murcia-C. Leonesa
D. Alavés-Betis

4-'

-

2-1

4-1

3-4
2-0

Puntuació
PRIMERA DIVISIÓ
Partits

y.

Gola
G. E. P. F. C. P

Ath. Bilbao
Barcelona
Arenas

18

12

/8

ji

gola

Espanyol

r8

empat

Real Unión
R. Madrid
R. Sociedad

L'Espanyol

marcar tres
va
1 el Sant Sebastia, un. Alzó
no falla. Pera, quina gclel Un
estat

potsér batirla
més equitatiu. Pera la sort
a

cap gol

d'excés de vista 'de

"en forma

lIzaguirre va permetre a l'Es
panyol d'apuntar-se una victa

ria que gairebé sembla rotunda.
Si alga es va salvar de les
actuaciona péssimes, cal que
citem Marculeta, pela de Sant
Sebastia, 1 Fernández, el nou
defensa de l'Espanyol. Cada un
per la seva part posaren tot
Finterée posible 'eat la Huata,
pera abra sol no fou prou, per
qua el partit semblés alrnereys:
un

partit de futbol<
•

•

•

Tot l'interés que no es va po
en la Iluita (?) que es des
eabdellava al campe el públic va
dedicar-lo al partit que es ju
gava a Irún. L'Espanyol va te
nir el bon adadlt, de provelr-se
sar

d'un excallent servel de pissar
reo, que de Un comencament
feren pe.rdre lea darreres aspe

cialment

Tel, 10266

o

justam e'nt

remata magníficament una cen
trada de Yurrita 1 aeOnSeallf el

per&

aspe

Bunillo i Buiria. Costa
complf també amb la sena obliga
do repartint joc ala sena davanters.
Villana, irbitre de l'encorare, he
féu a .estones rnolt bé i a estones
rnítjanament. S'irnposi, perb, ala dos
equipa, í la cosa ani com una seda.
A les leves ordres s'arrenglera-.

altre

un

anul a molt
sid

altre.

—

L'Europa: —Aquí

.

del

I no fcai
n'hi
precisament pel jcle dur.
Com ja hem dit al coinença
ment, el partit tau inau/s, senle
cap interés 1 serise cap bruta
anava

1

Izaguirre

:

rrcita.

temps amb den jugadors, pula
que, com hem dit, quan un ju
gador tornava de la infermeria,

TREMPAT

presenta

Arrizabalo, Labarta,
Marouleta, Aiestaran, Mariscal,
Zuburia, Aramburo, Bienzobae
1 Yu
Al cap 'de quinze minuta de
oomençat el parta, Zamoreta,
un
aldarull, aconseguí el
en
primer gol per ala aeus. Cinc
minuts más tard, Tena n'acon-

club.

la caseta.

qual

es

següent manera:
Espanyel: Aznar, Partes, Fer
nitndez, Kaiser, Espino, Molínei».
Vantoldrh, Zamoreta, lama II,
ron de la

es

inservible. No recordem pas que

cap

a

partida jugada

una

comprén. El camp de
l'Espanyol esta cornpletament

una

de peca estona de
començada la segona part, Mo
és auxillat.
rera es congestiona i
Guzman,
a
Igualment Ii passa

pera

be

una

part

drileny.

Al

o

individua que tenien
l'obligado d'estar al camp, pera
l'interhe de ter ensopir la gent.
Tóts noranta minuta fcren
passats banalment. Per una

pOr

En

l

a

re

de paeveure
final de la segena
un próxim
futbolística,
tan brillant
era
ment iniciada amb aquella me
morables partits del prirnitiu
Estada Parqué, hem de concre
tar-ho, el que veiérem ahir no
sabem pas si fu un partit de

I pocs minute .després, una
internada de Lazcana, amb xut
tercer gol ma
a l'angla val el
Es retira Rubio duran t
momento.

més tard els donh l'agra
nova de la victaria
que

coataria gaita

no

zazu.

SEGUEIX TAN

dable
rn

de

glamentaria, restarem admirats
del que haviem vist. Si el fut
bol s'hagués de mantenir amb
partits com el que coraentem,

evitar que al cap de sis minuta
Escrich, en rematar. una pas
sada de Vestit, marqui el pri
mer gol per ala acusa
Al cap de 19 minuta ele irun
darres, que han aconseguit es
polaar-se una mica el domini
que oren objecte, s'imposen
queloom i aconsegueixen un al
tre gol per miaja de Garmendia
en rematar un centre de Segar

cer

els noranta minuta

paasate

el domini es completament ca
talh, estant embotellat l'equip
fonterer, 1 Emery realitza ex
cellente paradas, la qual cosa
evita que la meta del seu equip

darra Regueiro.
Vestit fa una paseada mag
nifica a Pellicer, el qual ttcon
segueix el gol de la victaria.
I anal) el resultat de quatre
gola a tres, a favirla de l'Euro,
pa, acaba l'encontre.
Tal com esteva anuncia!,
aquest partit fou presenciat pel
senyor Irzabal, repretentant de
la Federació Nacional, i el se
nyor Sanchiz Zabliza, de la re
gló Centre.

L'EUROPA

re-hi quelcom. Pera després

En començar el segon tenerle,

sigui franquejada, per?)

perb

Varo anar-hi converrçute de veu

favor dele

Tant en el primer temps corn
la resta del pulla la majar
part del domini correspongué a
en

Maria Pena, Lazeano, Mareta,
Rubio, Cosme i °laso.
Ele primera minuta sOn d'ini
ciativa blau-grana i després. el
domini ea igualat. Al cap de dos
minuta de joc, l'Anean° corre la
Unta, agafa la pilota amb dita
cultat 1 la centra. La reoull Ru
bio 1 des de lluny llana un fort
xut que val el primer gol.
Es lesiona Esparza i el subs
tittleix Muera. Domina el Ma
drid. Al cap de trenta-quatre
rninuts de joc, Rubio rep una
passada de Lazcano i aconse
guelx el aegon gol.

a

primer temPs anth

aquest gol es retira del camp,
per una estona, el jugador irun

gols.

la carretera da
tarda hi havia
la
Sarria, ahir
d'haver un partit de futbol entre
primera Lliga.
dos equipa de la

de

Al camp

el eegOn

Mauricio, Ramonzuelo, Vestit,
Escrich, Ciordia i Pellicer.

sions en quo el joc ola
pon per a marcar dos

LA REA.I.: SOCIE
SEBASTIA
PER TRES A UN
DAD DE SANT

tres

seves

A les ordres del costana Ileo
nés, senyor Hernández Arares,
ele equipe s'alinearen alai:

Sagarzazu, Regueiro,

gols

ren

ele

eauips

de la següent

18
18
18
Santander
18
Europa
/8
Ath. Madrid 18
SEGONA
D. Alavés

Iberia
S. Gijón
Sevilla

Valéncia
R. Oviedo
D. Corunya
R Murcia
C. Leonesa
Real Betis

Pátria: Castro, Giménez, Arater,
Pujadas, Costa, Rufo, Santis, Ar
mas, Bunillo,
uitia i Albor.
Barcelona: Lloreng, Bussot, Pe
dro' (a la segona párt Buj), Paláu,
Burguette, Cambra, Lluch, García,
Campabadat Seman i Sagi.
Zis entere oh del Barcelona ele
féu, cóm hem dit abans, Campaba
dal: dos a la primera part i dos a
la segona. Fis dos primera del Pa
tria farsa obtinguts per Bonilla,
també a la primera part. A la se
•

gona Buiria féu el tercer i darrer.

X. P. C.
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ma

nera:
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Oasanova, mama.
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Étabseripció

la rambla
Trimestre

2.50

Mig

4

Anual

any

9,

;0

•
?
•

•
•

31 de març de 1980

la

Torneig

rambla

de Classificació

A SANT N'ARTO

A TERRASSA

A VILANOVA
¦¦•¦•¦•¦¦•¦•

Ei Martinene ban al Centre d'Es
porte de Sabadell per s gola a t
Era desperar que el torneig per
a escollir
ls clubs que han de for
mar
la primera categoria de Cata
lunya, seria força disputat. Tot just
havien comer-1ot i el partit d'ahir a
Sant Martí fou ben mogut.
El Martinenc sembla que té ga
nes de tornar
a
ésser el que era 1
aprofitá l'avinentesa de jugar a casa

117,114

per apuntar-se eta dos primera
punta que aerveixen d'estfmul per a
aeva

futures

Per Canaletes aiuen...
bar subterrani del Pa
reuneix una penya que es

Que

en

Que

un

ralle' es
diu esportiva.

*

*

sabes a la nit ele campa de Lea Corta
i del Guinardó.

*

Que

*

fóra

no

no

en

té pat

res.

*

d'estrany

rea

doni

"La Rambla" a conéixer els norns
deis que formen la colla no gens

lebraren

esportivse

•

*

SS

Que ahir, al camp de Les Corto,
va acabar-se la desihda de pissar
res a la rnitja part
•

•

G

Que els socia ataibuiren, amb molt
d'encera la manca d'agudice a la
aegona para a mala airea de Lora.
*

.sou

cora a

fer

no

so

res.
*

5

*

Que ammentat Institut vol ésser
per

ara

*

Que

Nap.
Que després de la gene eeportiva
tiberi

un

5

•

Que

tingut

ver

auto,

Que

vacances.
*

vegades

de

la

demanar

certes

propasas

d'un borne.

persistancia

a

contraria els

actes

Que el Centre d'Esports de Saba
dell priansta de la formada del Co
maa nomenat per al tornelg de
classificació.
•

Que els que abano m dele% "pea.
arto petits", ara que ha a tingut m'a
sid', han irnitat els "peixos grossos".
segueix
formidable

Piera

d'ésser

un

en

cksig

el

actor.

les

en

de

practi

aficiona d'artista.

seres
•

•

*

•

•

Que lee flora de l'esmentat !no
nurrent seran
regades amb Ilágri
mes d'alegria deis
dirige:Os i socia

Comentan:

un

5

*.
la primera l'Imana fou la
del o a o a favor de l'Irun aplaudi
da pels del gol de dalt i part de les

populars.
555

Que no fa pos gaires dies un deis
admiradora, En Loren, no el
petit, va... felicitar-lo efusivament.

a

Que després, en sortir la del 4 a 3
favor de l'Europa, els aplaudirá:otras

foren

general.

*5*

Que molt aviat

homenatge
del

no

se

celebrara

un

al fundador de l'Institut

fer

res.
*

*

•

Que Risau, de tan emocionat,
saber la noticia, io podia de cap

*

Que

de

jugador

*

De Mur

5

*

Que aixa pot durar fina que acla
reixi Si divendres i dissabte passats
esteva malalt o bé assistí a una es
trena teatral.
•

•

*

a

favor del

I que mai

la Costa Brava
jar l'arras de colls i punys.
•

a

rnen

5

Que per fer broma no hi ha com
alguns socis del Júpiter abans que
tinguin lloc els partits que juga el
aeu equip.
•

*

•

Que ahir una colla encarregaren
sleu dinars al Lar de Sant Sebaetiá
i encara
és l'hora que han de pre
eentar-se.
•

*

•

Que Bonet torna

dell 1. de bell

nou

a ésser
a Saba
afecte a l'Atlétic.

555

Que

el

Cosechero de La Canonja,
aprofitant-se d'un "Canaletee" de'
"La Rambla", exigía
compensacions,
del

seu

el Sastre

rebutjar

va

la de

manda, ja que d'aquesta forma, di
gné, tots els
parroquiano podrien
vestir-se "gratis".
*

Que

a

en

sor

favor del

Que aleshores
general.

esclatá

una

°vació

Que ahír uns bons amics de "La
Rambla" que anaren a Palafrugell
a
presenciar el partit de classifica
ci6, tingueren un gest de bonst ca
esportius fent una crescuda
propagada' del nostre setmanari.
talans i

•

Que

per tots els indrets de Cata

fermcsa de ciutadania

digna

una

de

tot

*

*

per falta de...
"Ilum" hagua
el partit qt.e dimatis

d'ésser estepas

pa3sat havien de
celebrar
ayes del Tostadero,

les Pe

1
anah

palee

esquerra local,

un

leixach.

Cornentaris

Descans.
i

elogis

que

La Unió Esportiva de Sant An
dreu 1 l'Aettoolació d'Alumnes

jugat entre els badalonins i
terraseencs no fou una victbria
fácil ni molt menys; feu, sen
zillament, una bella victbria
badalonina, pere, per obtenir
la, calgué liudar coratjosament.
Eta equips, a lee ordres del
senyor Cruella, s'arrengleraren
de la següent manera:

Obrera empaten a dos gola
El primer partit correspenent al tor
neig de Classificació va celebrar-se
ahir al camp dels Alumnes entre eta

-

tit

Terrassa: Ulldemolins, Vila,

Bartomens, Sebastih, Santilla
na, Cadafalch, Valle, Santmarte
Comes, Párnies 1 Lavilla.
Bedalona: Linares, Borres,
linfa, Quérel, Font, Cristia, San
güesa, Castro, Porgues, Garri

Tejedor

ga 1

a

l'equip local,
Júpiter.

en

el

bedalonins,

que

veller el

oblingueren

marcador.

El

gol l'econseguf Sebastiá,

al

primer

1 acte
seguit, en un aldarull davant la
porta de Linares, fou introdui
da la pilota a la xaraa. Quan
mancava poc per acabar el pri
mer temps, el Terrassa inoor
regué en penalty, que fou ca,s
tigat. S'encarregb. de tirar-lo
Castro i ohtingué el tercer gol
del Badalona.
El segon temps omenea amb
una bona reacció 'del torras
sencs, que cerquen la manera
d'armilar l'avantatge qnt els
porta el Badalona. Ilo econse
gueir Canals, el qual marca el
tercer gol del Terrassa 1, per

ccneegüent, l'empat. Aquest gol
anima els locals, que preesio

fortnment, perb

nen

no

poden

que Sangüesa aconse
gueiti el quart gol per al seu
equip, 1 que Forgues decideizi,
finalment, el partit amh un al
tre gol de magnífica egeoncid.
El partit tenla, dones, amb
la reereseuda vietbria del Ba
dalona.
evitar

Es diettagiren Xaquest equip
Forguee, Castre, Sangüesa i
Garriga, i del Terrassa els mi

llors foren

Bartonseus

Lavilla.
L'arbitra tge. encertat,

nomina

Raolng, O
Aquest pratit, darrer del tor
neig "La Tarde", se. celebra al
Lauria (reserva), 3

camp del Gimnástic.
Sortiren vencedora els reset
vistee del Laura pér tres gols
.a cap.
A la primera part, els del
Racing es defensaven bé, 1 ar
ribaren a la mitja part amb un
-

empat

a

Al segon temps s'impose el
Laura, que marca tres gols
per medincló de Carmelo, Bal
drich i Tumber.
Els equips, dirigits per Roca,
foren ele següents:

LAURIA (reserva).— Ciutat,
Ribes, Carmelo, GIner, Guille
mat, Slmó; Ganta, CaIdueh TI,

Marques,

TuMber i_Calderon.

Vernet, Alomar,
Aguiló, Ventura, Pedro, Perera,
Aleen, Breecó11, Ventura, Cu
sidor 1 Quadrat.
NOVA JUNTA
La Sudó de Futbol del Gern
nestie ha elegit nova Junta, in
tegrada pela seriyors Forés.
Mnrrosé, Lledó, Alasa 1 Fábre

gues.
Ele

desitgern

molla enceits.

pel

seu
la seva

L'srbitratge, de Lemmel,
certat,

en

gurer-se la vietaria, pera la Osan
tera, formada mab alguna nous ele
no s'enfangué, i a mea Rosse
lló, que debuta de davanter centre, es
tigué desencertat i falla dos gola d'u
na
manera ntolt innecent.
Fou una
!lástima que no jugués Peidró, perqué
creiem que amb el joc que es dona a
la davantera i amb el dia feliy que te
nlo.' ele interiors, els dos punta slau
rien quedat a l'Associació.

El Sant Andreu per la sma part
també jugá molt bé, especialment la
davantera, que fén treballar de debe
ele mitjos i els defeteete locals, que es
cansaren d'aclatir sana 2-ns
perillo
ses.

El primer gol el mana a a pri
part Callao d'un xut a tota
xa, que entrá brunzent a la portera.,
Ja bastant entrat el primer termes, els
forastera empaten en tirar un carnee
que remata Sánchez. 1 encara abans
d'aeabar-se els primera 45 minuta Ola
ria desempata a favor dels Alunmes
en un xut a mitja volta. El segon em
pat fou marcat a la segona part per
mil) de Sanuig.
Formaren els equips, a les ordre del
senyor Mariner:
U. S. Sant Andreu: Palau, López,
Soler, Batet, Ferrer, Inglan, Carfio,
Besolí, Sanuy, Sánchez i Comes.
A111/11TICS Obrera: Oliva Pueyoo, Ro
ca, Bertran, Altea. López, Lapena, Ca
llao, Rosselló, Olaria i Torres.
mera

Foren el* malora Carfio, Comes i
Saler pela andreutnes, 1 Pueyo, Rota,
Altea i Lapea pela alurnnes. Es de
marcar que Peeeo, fou
retiras del
camp abran d'acabar dtgut a una tor
ta topada amb un davanter contrari.
Del* debutaras, Lapena, bé: i Res
selló, dolent. El senyor adariner ala
bare arnb encert.
El camp presentava molt boa *apea
de

públic.—P.

P.

saniaainolimeattee

XVI, XVII, XVIII i XIX).
Per aix5 i

com

pensable

que

setmana

quedi

tot

que és indis

durant la present

liquldat,

s'ha organitzat

una

SUBHASTA
.:* sr D'ART
tindrá lloc aquesta tarda,
a les sis, a la SALA PARES,
Petritxol, 5, i continuará tota
la setmana.
que

ADVERTIMENT
En els actuals moments cal recordar que
quan en molts paisos la moneda ha Bofert de
preciació, els més cauts elements econelmics slan
llançat a la compra d'antiguitats, com el majá,
més segur d'esmençar efectiu, i el temps els ha
donat la raó.
Les obres es donaran al més dient, sigui al
.

preu que

sigui.

DELS

zoo

L'EQUIP

la VA ESSER VENCE
DOR DE L'EQUIP D

La final del Prerni Re.ppel va te
nir un desenllae tan falaguer, per
part de les dues nadadores que es
disputaren el prieter 110e, que horn
no he esperava.
La vencedora, que bu la seny-o
reta Nadal, amb la carrera que va
efectuar ahir ens va demostrar els
constante pregressoe fets enguany,
el temías estola, si bé no és cap
cosa de l'altre mán, és prett per a
proclamar que hi ha "dame" i que
ja podeen contraer mal* una altra ne
dadora, que bona falta en s feia, per
a demostrar la puittanca en
la nata
ció femenina.
Pel que fa referencia a la senyo.
reta Bemol', hom no slip ja quina
"ditirarnhos" posar-li.
En la carrera efectuada ahir, tot
i no éster una de les millors de la
campiontt, va hatre el sol propi ré
cord dele 200 Métreit esta lliure, que
el deixe esteblert ami) l'excellent
teams de 3 m. ro 3/lo a., i alató sol
és proa per a admfrar la seva verita
hl* t'use.
Moralment es pot dlr la vence
dora del Pretni kappel, ja que ha
estat la que, degut a la seva supe
rioritat vers les altres (perclé, se
nyoreta Vigo), ha hagut de donar
més handicaps 1 en el transcurs de
les preves ha batut oficiosament els
seus propis racords, i que fins a la
jornada d'abir no van ésser horno

logats

cl s

deis

200

metres

Saben: de bou origen que ahir, al
eamp del Badalona, van celebrar un
partit k foitbol, amb el «niegue epí..
leg Sn formti de costalada, san grua
de jugctdors de diversos clubs de pri
mera categorM de la ;lastra cinta', rd
guns directisis o ex-directins, i alt) es
(mies.

L'acte" tingué lloc a porta t'anca
de, i nonas fou permesa l'entrada a
romptadissimcs persones, entre alltes,
unes representants del Si'
dIbil, con
tractodes crclicivantent per a l'hora
da la cltd.ra.
Cont que no ens agrada courprome
tre els andes, tus lintitem a esmentar

fct.

el

?OBRA MULA!
gaires die: que Es Vi
del I, desitjós d'esbargir-se deis anal
decops i disgustos qbe Ji ocasiona la
Presidéneia del Júpiter, va decidir
passar un: guatas die: o Orista,
ayas de tot el que 0 CIPOrt 1701111ét re
ferir-se.
De now a Barcelona 1hj sofert potser
disgustos més grossos, !a que per ha
ver fet una
boom pert del seu viatge
o cavall dasna anda compteu cene es
taría gus amb prou febles Podia cami
ya pos

nar.
seva

Lamentan-s, al seu amic de la
dissort, aquest, tenint en compte

respot*dre:

va

vós estén aixt, COMPiefi

emes

dese

estar la ,,,,da!

estil

FI clon-nt' del trofen, l'entusiasta
sor! del Club •(lela aenyor Soriano,
pot estar satisfet del caire esportiu
que ha tingut. I ja que a la seva
generositat va sser factible aquest
torneite, Ti adrecem la nostra stnce

felicitada.
TORNETO D'HIVERN
Corresponent a aquesta jornada
tocava jugar els equipa B i D.
El vencedor, que fou l'equip B,

ra

,

la qual hi ha peces de gran
díssim valor (retaules deis se
gles XIV i XV, pintures fran
ceses, italianes, angleses, espa
nyoles, etc., deis segles XV,

vietbria
l'encert

veree.

aquestas darrers els que
portaren la iniciativa del joc.
De totes manera, creiem que ele
Alumnes a la primera hevien d'asse
segona foren

RECORD

METRES ESTIL LLIURE
PR AL TORNEIG D'HIVERN

ernpat just,

en

Sane, 1

Prats, Soler, Bonet, Fernández,
Mestree, Ravell, Barrí 1 Serra.
Sant: Casanoves, Torrede
flot, Bartclí, Duran, Pauses,
Pone, Calvet, Ferrer, Pons i Oli

BATRE EL

tot monten va .donar mas sensá
ció de superioritat, sobrctot en el
water-polo, que va obtenir una vic
tória esclatant.
El water-polo va resultar el més
disputat, i si l'equip D va resultar
veneat va ésser degut al nerviosa
me deis sena componente,
sobretot
Palatchi, que ahir no va ésser el
d'altres vegades.
En canvi els $eus contraris feren
una bella partida i iota
jugaren amb

AGRAITS, SERRAMALEI?A
publi
cas per nosaltres la s'Imana pessada,
ha estas proveYt l'equip "El Siglo
dais elements que tanta falta el: feie.
Ahir, dia salen:niel de la inauguració,
fcia goig de veure ets jugedors &U
ntas amb un.; jerseis i pantalons qué
l'equip nacional.
Miren si honra tingut infinlncia
que client„ que ca c partit inaugural a'e
Fent-se ressb d'un "buirac"

t:estintenta

ea

tan

per 7 ex 2.
Con: si,gui que

necesfitada,

guanya

rea

recottei.vcrk.1';-..-t

de

la izostra demanda, en,; en
encara que ,Ti
Serramoiera ni

rolo ho

encert.

Els minora de tots foren Gonzá
lez i Benavent, pela vencedora. i
ELS' FUTEOLISTES FOTO

vençuts.

GENICS.

1.L. G.

eorlecció d'firt

arar

davantera, 'després
de
d'un partit force inleressant.
Ferrer aconseguí el primer
gol per al Sans, 1 Fernández
assolf l'empat pon abans d'a
cabar la primera part.
Soler 1 Barri marcaren al
segon témps els altres des golli
que donaren el triOn1f a l'flUr0.
Els équips (oren ele següents t
Iluro:
Terro, Mas, Bla-nes,

LA SENYORETA BASSOLS VA

Rosexs, pchs

A !MATAR()
-

queda indicat, el resultat fou
puix que si bé a la pri
mera part els tocáis pressionaren itaolt
més que eh s forasters, en canvi a la

LA SENYORETA NADAL VEN
CEDORA DEFINITIVA D E L
PREMI kAPPEL

força

Del Júpiter.
malgrat del resultat, bona la dayante
devanee centre. Bé el
ra. lievat del
mil( centre. Ficilment desborclats els
ales i molt irreaular la defensa, so
bretot Betelle, les fallides del (mal
foren causa del nerviosisme que pele
n Manyer durant tot el peda.
Del Palafrugell. sets bé. El públic,
nombres, entusiasta i correctíssim.

s'adjudich tla
joc més rápid i

cat

Com

un

important

Carbonen.

Duro, 3

aquestes

Urgeix realitzar

Palafrngell fa
joc defensiu. Aja'', éš causa que el Jú
piter. que ataca fortement, domini:
per6 la brillant tasca defensiva local
impideix el rnarcatge, cosa que única
ment aconsegueix el Múpiter en fina
litzar el partit per mitjá del sen da

L'Iluro

encapçalen

1:011naller lestell111111111,111411$1111111teata eialeilailatealet* 0141

de. hit al
A la 'nona part el

zero.

que

ites.

te

L'arbitratge discret.

-

equipa

ments,

cap de pnea -estona d'haver toa
'penalti el joe dos rnagnífieS
Fol s. doguls n Fcnt 1 Forgues,
l'equip del Terrassa, després
d'una gran reaceió, pegué ani

palie

que fa

MI

Durant el primer temps, des
pree d'un lleuger domini deis

córner,

vantei-centre

agraiment.

RÁCING.

sastre.
*5*

Que

o

A TARRAGONA

a

•

a

*

Que després del 5 a 2
Palafrugell, denté Vidal
més anire

mancavr

lunya demostren els esportius

a

Que ahir es juntaren a Palafru
gell En Vidal I 1 En Vidal IT ton
vençuts de la vietaria del Júpiter.
*

no

el

desmarcant-se
rápiclament marca el primer gol. Res
pon immediatament el Júpiter, i Pue
yo obte l'empat amb un cap. No tri
ga a deefer-se aquest empat, ja que
al s poes minuta de joc Espada, d'un
xut creuat, marca el segon gol local.
Als trenta minuta, en tata jugada
rápida 1 brillant del centre i l'ala es
guerra, Escuder entra el tercer, i qua
tre minuta després Ferriol,
rematant
un córner, entra
el quart;
Es castigat el Palafrugell amb pe
nalty per mans—bastant inexiatents-de Pone. Gauxia. l'escup 1 para la re
matada, i es guanya una forta
Mancava només un minut per aca
bar la primera para i encara el Pa
lafrugell marca el cinqué gol rema
trem

tant

*

sofrelx
fa prohibició de presenciar funciona
teatrals des de determinada llotja.
el

el director

en

les maneres treure el cornpte de la
recaptació diaria.
4

Que

da- la piasarra del 3
Real Madrid.

brl

liettger do
mini del 'Júpiter; en'els cl.ee primera
minuts Cabanes tira "aut”, que és re
collit per Miguel, el qual passa

al camp de Can Rábia,

s

seus

Espada, Mtquel,Saeuder

del cerdo del Guinardó.

director per a serrar el
perfecte ordre en els aplaudimente.

una

següent:
Júpiter: Manyar, Oro, Botella.
Bosch, Gómez, Peiró, Pueyo, Barre.
16 Carbonell, Virgili i Cuba,
Palafrugell: Gambia, Pone, Blanc,
Castelló, Rosalenc, Caabanes, Ferriol.

•

faltar

amb

liantfssirna primera part, bat el
Júpiter per 5 a 2
Saurí alinea els equips de la manera

d'una serie de neguits, pensa aixe
a !'Arenas de Gas
cho, al eamp de La Salut.

Que ahtr,

Palafrugell,

El

per a commernorar !a data
els resultats de la qual han
estat per a l'Europa l'allunyament

Que

Que després de l'éxit
hor
del barrí", no deixa
en

PALAFRUGELL

gaires diese

fa

5

*

car-se

no

va

«

Que

regular,

estat

ear un inonument

*5*

•

desgraciada jugada

teca.

sempre ele ha sortit més ceo.
no pas Ventrenamznt de

Que
d'ahir,

Que

partit

la

*

per

*

•

a

nómic que

*

41

partit

en

que ha tnotivat la fractura de la
clavícula del jugdor Cases, del alar
tinene.
L'arbitrattge de Peguen !lomee ha

lee queixes dele tina con
testaren els nitres que per re pes
altea podien estar ben contents d'ha

*

les properes

aqueas

tima

Que Monja. el secretad dé la Re
aeració Catalana de Futbol, ha re
nunciat a elegir la Ciutat de Mataró
a

!'hostal dele mai

a

forma fa creure

Petera,
lii ha hagut de desagradable

•

amateur pur.
si

•

hl prengueren
part les pertym Escarola, Créixems
;

uva

datada, per 2 gols a i.
Ele equipa s'arrenglearen aja!:
Sabadell: Estruch, Morral, Bou
re, Codina, Gracia, Costa, Mata,
Ber
trand, Xaxo, Sála i Pérez.
la C. Martinenc: Servat, Bascons,
Vinyes, Climent, Pujals, Creixells,
Cates, Tonijoan, Sancho, Morrajae i

•

partlt

el

en

de

secretari de l'Institut del

anaven

Que fou Molt notada l'absencia di
Miss Toeta.

ferian

Que el "benjantin" Lorén ha
fert un flemas en la uva petició

•

Ii apropen.

Ele bou ben difícil la viesen-la ala
medítame: els gueto, icompanyats
per lambiera i el no despreciable
factor terreny, aconseguiren sortir
guanyadors despi éa duna limita afer

eh pe
cereant la ves
que per fi ce
Badalona ahir.

a

*e

tat.

•

Que dins de l'euto
nyistes del Tostadero
timenta per al partir

que

vegada podrá clessifi
baatant millor que l'any pae

car-se

*
•

Que d'esportiva

tara que la
que aqueass

auto mieteriée visita dis

un

lluites

Malgrat ele reforeos al Sebedell no
IIbu posible emportatase'n el re
sultat favorable cap al Vallas, en

Torrases F. C. 3
Badalona, 5
Malgrat del reeultat, el par

Els resultats tZcnics
Concurs d'Hivern. Sisena sessio
de la segona volta.
Crup A: Equip 13 contra equip
3 per roo estila:
Printer: Equip D: Valdés, Hei
denrcieln Palatchi. 4 ni. T3 s.
Segon: Equip B: González. 13c
nayent,

Martínez,

4

ni

40

S.

5 per 50 Iliure:

Primer: Equip B: González. Fer
nández. Benavent,
Arta!,
2 ni. 38 S. 2/10.
Segon: Equip D: Miros.a, Rosers.
Palátchi. Nadal. Valdés. 2 m. so s.
Water-polo. árbitre senyor M

L'Arocha i En Pe'rera van ésser
convidats la setniana passada per 101.1
atajes del primer, que els portaren a
La Garriga a passar no dio. I d'entre
els diferents actes' que portaren a ter
sabaesartrn unes proves cine
mettográfiques que tenis& entés que
donaren un resultat r.reMent. Es fracs
tava de determinar la quantitat de fo
togimia quehi liana rii elç. rostres dols
dos jugadors barcelonistcs.
r interpretaren unes escencs sense
arguntent. L'A;.acha, cota a bon cont
ri, ficat .dintre d'una galúa, i En pe.
vera fent
de sofer...

Trigo.
Equip

D: Resers. Mirosa. Fonta
net, Palatchi, Nadal, Valdés. Rea

ten, un gol.
Equip B: González, Ruiz, Esplu
gues, Fernández, Benavent„artal.
Miguel, 5 gola
Grup B: Equip B contra equip D.
L'equip B cedeix els putas a
l'equip D per no haver-se presentas.
Puntuació: Equip B. cap punt;
equip D, i punta
Premi Kappel.
220 metres esta lliure, final Tro
feo Kappel, handicap.
Primera: Senyoreta Nadal. Temns
eoncedit, 4 m. 13 s.; temps aconle
gua, 4 ni. 9 s. 5/to. S'adjudica la
máquina cedida pel senyor Soriano.
Segona: Senyoreta BaSSOIS. Temps
eoncedit, 3 In. II s.; temps aconse
guit, 3 ni. 10 S. 3/10. Baté el récord
de Catalunya i d'Espanya. per ella
matéixa detentat

en

3

m.

ti

ELS ANCINCIS DEL BAR

CELONA.
Un **Hl oblit que hem vist en els
anuncis que el F. C. Barcesona dóna a
/a prernsa. D'un temPs enca manca
en

el: °auneis del' parlits el titol de
de Cataba:ya sota del gloriós

cambió

del club blau-grana.
Es que potser aquest atol
siderat prosa valuóst
nom

no

és

con

S.

TORNEM-Hll
Ahir

"El Carnet de Cuina
de 1' Excursionista"
per 1gnaai Domenech
Preu; 2 peasetes

acabar les angtínies—oi,
Europol'—del camPionat de LligueT.
Diumenge vinent, en tomo:oran un
attre. El Barcelona jugara a Les Cort;
antb el Deparan de La Coeunya, r EI,ropa (mira a Oviedo i l'Espanyol, a Pal
ma, a ftr-s'Ito amb !'Al/en: XIII.
Acaben' unes anglínies i en comen
es van

çarem uses

altres.

•

••?
••?••?

4

la

&Mor "cunatewri iorit•oxze

ues
•• • •

Barcelona
Que per la festa major de Pala
t'rnós d'enguany —per no perdre el
ostum—deuri anar-tti un quart
equip del Barcelona a jugar amb
el sota-carapió provincial.
Que

a

l'Arcas,

de

VILAFRANCA DEL

Uni i5Atlética d'Horta en guanyar el
Granollers per 2 a I, i queden en
segon lloc el Granollers i el Vila
franca empatats. L'Atlétic del Turó

Palam6s,

de

que t.ota la

no

el de
li serveix

queda

s'escar
rugí anant a entrenar-se. Arriba el
diumenge i efectivament, mal no el
fan jugar.
res

setinana

es fan treballs perqué Girona
final d'etapa a la Volta Ciclista

Catalxmya.
5

Que encara que la societat que té
itquest projecte no té secció
Es el gran amor a l'esport que
l'empeny a carregar-se sobre seu

Tarragona
BUSCAL.

Que són Imites les nenes de Gi
que sillas allargat les faldilles,
avergonyides que les carnes d'alg-uns
atletes siguin rtrés ben fetes que les
d'elles.
•

entre aquests atIetes

Que

no

s'hi

En Ballesteros.
ese

Que la victória de Conesa en ele
campicnats amateurs de boxa de Ca
talunya ha fet posar rnolta confiança
en
el boxador gironL
e

a

•

Que el corresponsal del "Xtrt"

a

Girona és el mateix que redacta les
notes oficioses de la Unió Deportiva
per la premsa locaL
e

•

Que aireó ratifica les nostres pa
4-aules cu trobar aquelles notes bon
sdc humorísEques.
•

•

•

Que el corresponsal

del

eren
•

27.
•

Que si no ens vol creare, cal no
més llevar-se a les sis del matí i
assistir a un entrenament, cosa que
creiem difícil que la fact.
e

e

•

Que el Figueres no és apalissat
a gola degtrt a la gran actuació d'En
Era.
*5s

Que ele del Tárrega sembIaven ar
talen; davant d'En Bru, peró el noi
els lancé la porta i
cap bala.

no

deixa pasear

ANUNCIANTI

?Ve

haveu adanat 'de la Po
PularNat I de l'expansIó de

LA

perdé

per

a

a

o.

Ateneu IgualacU, 6

F. C. Borges, r
S'esperava amb interés la celebra
ció d'aquest encontre per ésser l'ad
versar! un dele equipe amb ele quals
es jugá en el
Campionat provincial
de Lleida de la Lliga Amateur, i
del qual es retira l'onze igualadí
cense
que l'esmentat equip pogués
tornar

RAMBLA?

-

la visita. El resultas desfa

vorable d'aquella ocasió ha estas l'es
tímul perqué els locals sortissin al
camp disposats a véncer. Ho han
aconseguit a bastament, amb tot i
que l'equip visitant ha desenrotllat
un bell joc.
Tot just començat el partit s'ha
notat en totes les línies deis ateneis
tes una compenetraci6 i un entusias
me
que feien preveure, si no un
resultat tan magnífic, una lluita dis
putadissima, i no ene havem equi
vocat en el pronóstic. Tot el partit
ha estas una cadena de belles juga

des,

que, per encert

en

güent:
F. C. Borges: Duran, Bullit, Ro

Arrufat, Fort, Gorgues, Nadal,
Miguel, Camí, Belart i Joven
Ateneu Igualadí: Enrich P., So
guee, Castells, Marcet, Torner, Oro
bitg Soler, Morera, Enrich J., Cla
rnan,

i Domé:lec.

ramunt

els moments

decisius, s'han pogut convertir en
gols admirables.
Considerem que l'Ateneu Iguala
di, normalment, no pot batre el Bor
ges F. C. per un resultas tan co
piós. No obstant, tal com s'ha des
enrotllat l'encontre, la derrota dele
visitante no té palliatius, ja que tots
ele gols elan aconseguit d'una ma
brillant, a excepció del tercer,
nera
que el considerem marcas estan el
jugador Soler fora de joc.
A la primera part s'han marcat
tres gols a favor de l'Ateneu, obra
el primer d'En Morera, encara que
Roman, del Borges, fos qui la des
viés vers el gol; ele altres dos, d'En
Soler. A la segona part fou el ma
teix Morera qui aconseguí ele quart
sisé; el cinqué, el millor de la tar
da, l'incrusta a la xarxa Enrich. Poc
abans de finir, el Borges marca el
de l'honor.
Per l'Ateneu jugaren tots molt bé.
El mateix pot dir-se del Borges, en
cara que és comprensible que l'avan

Gírona
Ele boxadors que prenen part en
amateur de
Catalu.
Ileuger, Rich i Apa

el Çampionat
nya són; Pes

ricio; pes majá, Campe; pes mig
fort, Casals; pes gall, Conesa.
Tots han de disputar l'eliminató
ria, menys En Conesa, que vencé
brillantment la setmana paseada.
El resultat de la primera volta de
la Copa Girona, que tant d'interés
ha desvetllat entre els futbolistes
deis pobles veins, ha estat aquest:
Sellera, 7 punta; Girona (reserva),

6; Bescan6,
2; Cebra, r.

5;

Anglés,

3;

Bonmatí,

El vinent mes comencaran leš efi
minatóries per a augmentar de ca
tegoria, en les quals prendrá la Unió
Esportiva, coro a campió de Girona
que és.
La Unió Esportiva de Girona ha
traslladat les seves oficines al Café
Norat, de la Rambla.
Es cosa certa que el vinent
tiu tindrme campionat social
tennis. I el de la provincia?

es

de

A OLOT,
TORNEIG LOCAE
Olot F.
El dia
encontre,
luntariós

O., 5
Centre Obrer, 1
23 calgué suspendre aquest
organitzat a benefici del ve
jugador de l'Olot, Jaume
Cantells, que ha d ingressar al servei,
als 23 n.inuts de joc, degut a la plu
ja, persistent en tota la resta de la
-

tarda.
El resultat d'aleshores era: Cnot, e;
Centre Obrer, o.
Abur va tenir !loe ?e nou, amb for
ça públic. Va resultar un partit molt
entretingut, malgrat de la superioritat
prevista de l'Olot.
El Centre Obrer, que per primera
macla en aquest torneig es presentava
en la Iluita, forma un onze
que da
vant ele altres participante pot donar
interés al ramplonas i ?caer dele as
pirants ale primers lince.
A la primera part l'Olot marca dos
gola per un (de penalty) el Centre
Cbrer. A la segona l'Olot s'assegurá
la

victória.—Corresponsal.
FIGUERES

La Unió Esportiva Figueres es clac
s;fica finalista del Campionat de Ca
amateur en

Sar

guanyar el
4 gola a cap

Ahir, al camp deis Monjas, pro
pietat de la U. E. Figueres, 1 da
vant d'una gran gentada i no mer.ys
expectació, es va celebrar el segcn
partit eliminatori del Campionat de

Catalunya.
ordres de l'arbitre, senyor
Cardús, s'ha començat el partit, que
ha estas ínteressant en tot moment,
ami) nombroses jugades de tots dos
A les

dia 31, estrena de la producció de

ARTISTES ASSOCIATS

ESTO ES EL CIELO
,

per

Vilma Banky
amb

James Hall

«N>

4410

Cada

una

una

zero

s'ha

els figuerencs
dos gols mes, obra de

A la segona part

han

marcat

Claudio, en aprofitar una magnífica
paseada d'En Medina, i d'En Mas,
d'una paseada de Jarcia II, tots ella

pels figuerencs, Bru, Bosch,
Mas, Jorda II i Claudio.
T:arbitre, be i enérgic. Aquest és

veritable simfonia de color.

producció

i amb el resultas de dos a
acabas el primer ternps.

gura, i

D1fcíobóVnédía en la qual la nota liumórística
es barreja amb la sentimental, en una gradació
d'escenes tan magisttalment realitzades que
constitueixen

equipe, que han estat aplaudidíssims.
Ele figuerencs han fet un magnífic
pattit i han dominas la major part
del temps. El Tárrega
mostrar
un equip perillós i de joc magnífic,
pera ele figuerencs han sabut impo
sat-se des
del ,y7;mer moment.
S'Ilan rnarcat dos gols a cada part:
el primer, obra d En Jordá II. d'un
xtit
a
l'angle que En Pont no ha
pogut parar, malgrat de l'estirada
que ha fet; el segon, d'En Bosch,
d'un magnífic xut, bonic de debo,

immillorables.
S'han distingit, pel l'anega, Sur
roca, Pont, el mig centre i En Se

15.41

meravella d'Art

'Reus Deportiu,

10

EQUIPS A
Valls Deportiu, 14
aeus Deportlu, 4
incomprensiblement ahir, en !robar
no., a les portes del Reus Deportiu,
ens fou negada l'entrada pel nou por
ter del Club degá, tot i presentar el
nostre carnet de periodista. Tenint en

ATLETISME

Diumenge vinent tindrá lloc la pri
jornada de la Copa Germanor,

mera

Reus "Plome", Reus
i Rae, que des de l'any 1928
degut a rivalitats es
no s'han trobat
portives. Tot fa preveure un é.xit es
portiu i de públic, ja que l'entusiasme
pel nostre esport és gran. Prova d'aix6
és que concorreix més públic ala fes
tivals atlétics que a tota altra mena
entre el C. N.

Deportiu

cornpte sue els nostres lectora ro te
nen
cap culpa del carvi de porter o
sigui de posar un individu que no sap
complir el seu deure, ja que saberla
pele rnateixos directius que ningú no
ji havia donat tale ordres, ens limitem
a donar el resultat que serveix de ti
tular a aquestes ratlles i comnlir així

un.

la

La Bisbal, 3

B

U. D. Girona, a
Contendiren amistosament, diu
menge passat, al camp bisbalenc, els
esmentats equipe, amb moit d'en
tusiasme.
La U. D. Girona oposá el seu onze
complet. No així la Bisbal, que en
sortí vencedor, El partit satisfé *1*

d'esports que es practiquen en aques
ta temporada. Tindrem al corrent els
nostres lectors.—C.

obligació.—C.

nostra
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A 01ot.
Die ti.
Ind6stria 1 Comen, 5
—

rega S. C., per

-

EQUIPS

Valls Deportlu, 4

Per la festivitat de Sant Josep
s'enfrontaren, al camp local, la U.
S. Figueres i La Bisbal F. C. Des
prés d'u npartit disputadíssim gua
nyaren els bisbalencs per 5 gols
a

FORT
Resulta qus els palamoshge han fet
uno desccberta sensacional. Es bacte
no res menys que d'un arbitre
tots els drets de formar part del .-€,
legio de árbitros" de Catalunya.
Tots els que diumenge passat acu,
rent a veure arbitrar el simpatit LI
piz. (un deis sicots •triéS graSSOfittS
la locatitat) quedaren convençuts de 7,nostres afirmacions. IAlla sf que
la nulxima "autoridad del pito"!
Veritat senyor Balle111

A REUS

Notes bisbalenques

MOSAIC GIRONI

talunya

Kursaal í Catalunya

amistosament duce seleccione a base
del Palamós i del Palafrugell.
El partit fou mancat d'interés. Els
equipe s'aliniaren així: Martí, Mun
tanyés, Sastre I, Sastre II, Tibau,
Avellí, Medí, Vaquer, Abelard, Su
reda iMitjá, pel Palafrugell, i Bar
ti, Ribera, Thorman, Garcia, Vilal
ta, Aiter, Napoleó, Ametller II, Co
lomer i Ametller I, pel Palamós.
El resultat fou de 2 gola a cap,
favorable ale locals. Marcaren els
gols Napoleó i Ametller II.
C.
—

'—

IGUALADA

"Xut"

bada en dir que ele atletes gironins
no s'entrenen, puLt que en el darrer
entrenament

i

tatge deis seus adversaris pesés en
la moral de l'equip.
Sota les ordres d'En Junt s'arren
gleraren els equipe en la forma se

altres

en

•

rona

xompta

Trevinyo (el qual,

el

aquesta tasca.

•

cua.

ternps havia arribat a tenir un bon
equip, ja que la majoria dele juga
dore pertanyien al F. C. Vilafranca
i a la Unió Esportiva). pl partit es
desenrotllá fiarla distret i acaba amb
la victória del club degá de Vila
franca pel resultas de 5 a 2.
La Unió Esportiva es traslladá a
Tarragona per tal de jugar contra

Que

e

la

pa.ssat el Vilafranca
prepara un bonic partit entre el Vi
lafrasaca (selecció) i el del Regiment
de

•

a

Diumenge

e

sigui

PENEDES

ja el campionat del grup
de campions. S'adjudica el títol la
Ha finit

• •

la boina monumental,

uirac comarcar
UN ARBITRE DE.L I

de-teá comarque.

Que els esportius pala:noma espe
que s'hi conegui que hi ha una
"Junta nova".
ren

e

31 de marl 'de 1930

rambla

el nostre millar comentan.
A Palamós
Fa dos diumenges s'enfrontaren

Centre Fontanella, 2
Un pie de palie va confirmar l'in
terés que hom donava a aquest par
tit corresponent al torneig local, en
el qual ele dos contendents posaven
a prova el seu valor esportiu. En la
primera part, afavorit per vent i sol,
el Fontanella desplegá el máxim
d'esfors. Sobresortí la davantera i
sobretot el centre Martínez. L'In
dústria, replegat a la defensiva, evi
ta un tanteig desfavorable. Als quin
ze minuta de joc el marcador els era
advere per dos gols. Tanmateix
iguala el resultat a les darreries del
primer tenme. Amb el canvi de ter
reny i l'elemert vent a favor de l'Tn
dústria, es notá la manca de ratlla
mitja i defensa contrincant. L'Indús
tr:a marca serase raolt esforç els tres

gola

Partit.

comiirenem

que al !ove
crític esportiu ji rodi el
cap al ve**, per la Rambla, en veo
re les simpatioksimes i gentil: ligue
renques, pera no ti perdonem que,es
perdí davant un Partit de futbol. Ens
Ene permetem recomanar-li que en
caPoli la ressmya del petral antb,e1
resultat, i aixt encara s'oblicli de con
signar-lo en el tez; almenys el sabrem.
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Dissabtes, vigílies de dies festius

de la nit

1 dies

El partit, sobretot en la primera
part, fou dur, i grácies a l'arbitratge
de Güell no degenera en brut.
Aquest fou mcit imparcial i, no obs
tant, protestat pels vençuts.

festius,

a

les den de la nit
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Tarragona

2'10 ptes.

Dies feiners

Dissabtes i vigílies de dies festius,
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olor
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Diez festius

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

,

PREMSA COMARC_-__
A Figv,eres es Irublica u» periddic
titulas "La galeria", que sena llegir.
lo sins féu rimpatic perqui el veii
ron a les mans de toles les gentils fi
guerenques que bialulen per aquella
Rambla. Entre les diferents seccions
que publica no hi manca, naturalment,
Pesportiva, que de vegades queda con-,
vertida en un dimrtit trenca-do:que:"
com dice carera, que després de llegir,
la ressenya d>1 partit Escala-Pigueres,
que ocupava una plane i mitja, oís
queddrem tense saber el resultat del

NOTA: En aquests preus

va

inclbs Pimpost de Protecció a la Infáncia.

1•11.•

L'HOMENATGE ALS CAMPIONS
Tarragona, 1
U. S.

VIlafranea,

Aquest partit, primer deis actes ce
lebrase a honor deis campions ínter
provincials del Tarragona F. C., ha
resultat un encontre força igualat, i
si bé ele campions han dominat més,
la primera part ha finit a zero. Ben
entrada la segona part, han marcas el
gol de la victória per majá de Llovell.

El partit ha estat dirigit per Por
queres, que ha arrenglerat ele equipe
de la següent
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manera:
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Entrada: 1'05 ptes.
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Palau de l'Art Modem

Palau "de les Missions

1.11•1•

Poble Espanyol
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ex

Dissabtes, vigílies de dies fes
tius i dies festius, obert fins a
los quarts de deu de la vetlla.

Dies
matí
Dies
matí

tww•o
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Entrada ordinária: 1'05 ptes.

a

1.1••••

hibició de joc per ambdós bb.n
dols, finf el partit amb el re
sultat de tres gols a un favo
rable a l'equip representatiu
!del futbol d'aquesta vila.
Els gols deis locals foren
obtinguts d'una manera imml
llorable, dos per Llombart 1 un
per Cairo.
El de l'honor per als forans
el marcá Arinyo.
Arbitrá AngléÉ, encertada

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

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

A SANTA BARBARA
S. C. Santa Bárbara, 3
F, O. Amposta, 1
El diumenge dia 23 d'aquest
d'es
mes se celebrá al camp
ports del S. C. Santa Bárbara
un interessant partit de futbol,
en el qual prengueren part els
propietaris del terreny i el F. C.

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

Entrada gratuita

0.00

A les deu de la vetlla del mateix

magnifica

Entrada gratuita

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

diumenge tingué lloc a l'Hotel Inter
nacional rapas d'honor, amb més d'un
centenar d'assistents, que varen acla
campions.
mar ele brillante

iufla

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

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

1.4•11.

Tarragona F. C.: Alujeis, Anglés,
Borras, Riera, Robles, Carcolé, Puig,
Llovell, Gandia, Alegret i Batista.
'U. S. Vilafranca: Anglés, Miró,
Via, Benoy a I, Feliu, Maca, Mune,
Pallares, Giralt, Benoya II i Artal.
BANQUET

Amposta.
Després

Pavelló Reial

Paláu Nacional

a
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feiners, d'onze

a una del
i de quatre a sis tarda.
festius, de deu a una del
i de quatre a sis tarda.

Brollador lluminós i cascades
en
combinacions alternades

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
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ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE
Dies feiners
4 pessetes
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NO-U: Els passis gratuits d'entrada al recinte són válids fins a riou- avis.

ment.
Si patiu d'ALBUMINURIA,
El manantial més tic del món.
LITIASI URIC.A (MAL DE PEDRA), BRONQUITIS PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA, guarireu radicalment amb
—

Aigua de Rocalla ura

Aigua de Rocallaura

DIPOSITARIS GENERALS: FORTUNY, S. A., CARRER DE L'HOSPITAL, 32,

1
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EL1 CAMPIONATS
A BILBAO

DE LLAGUES

A SARAGOSSA

A SANTANDER

1

L'ARENAS VENC L'ATHLETIC DE MADRID
PER DOS GOLS A UN
Ahir al camp d'Ibaiondo se celebra
rencontre de Lliga. Athletic de Ma
drid-Arenas de Guacho.
L'encontre, el darrer del torneig que
a
Bilbao, no tenia cap
celebra
significació per al club bilbaí, pe r6 era
d'una importancia decisiva per a l'e

En el primer temps ambdós equips
empataren a zero.
El dornini correspongué a l'Arenas,

perb

gols degut a l'ex
celient defensa de l'equip madrileny.
En el sepan temps els madrilenys
jugaren amb gran entusiasme buscant
la puntuació que tan necessaria els era.
Pesi a la seva major pressió els pri

quip madrileny,

El triomf li significava la continua
da en la primera divisió de la Lliga
sense necessitat d'haya de subordinar

mas

Toa impetuós del club local fou causa
!de les protestes d'alguns. El decandi

perb no per
antideportiva.
L'escandol en alguns moments fou
mas gros en perdre els davanters bil
tbaiass ocasiona insmillorables de mar
kan perb *U que alguna interpreta
seria pel que íos,

—

cap ra6

era

sim

tan fre
moments

idecisius.

Acaba el partit amb el triomf del

lalub

arenenc per dos

a un.

co

desplaure

bastant als
El resultat
tot al seu
i
sobre
madrilenys,
jugsdors
censal'« delegat, senyor Lluciá Ur
guijo, que presencia. Vencontre.
L'optimistne els inval durant alguns
=menta en arribar noticies d'Irun
derrotat
que el club fronterer havia
pub
en
quatre
a
tres,
l'Europa per
direc
Bilbao
els
partit
de
acabar el
va

no

Per

els

arenencs.

tíng-ué a penes joc.
l'Arenas, Jauregui tingué

poc

treball, i el que més es destacaren f o
ren Emery i jtivero.
Els equipa formaren de la següent
manera:

Athletic: Gil, Mera,

Ochandiano,

Santos, Ordóflez, Artega, Lecube, Ma
rín, Carral, Costa i Cisco.
Arenas Jáuregui, Cilaurre, Arria
ta, Laria, Urresti, Emery, Anduin,
Ruvero, Gurruchaga, Menchaca
i

tius del club madrileny tornaren a te
lefonar a Irún i sembla que els digue
exac
ren que el resultat anterior era
ca
club
arable
al
•a
ta, perb am

Echevarria.
Barrena tingué defectes de poca im

portánca.

tala
A

9

1

‘lortivo de
;-EI Sevilla venc el
La Oorunya per cuatro a un
A les ordres de Villalta, el E
equipe s'arrengle'..aren de la segilent manera:
Deportivo; Rodrigo, .Alejan
dro, Bella, Jacobo,"Esparza, Fa
ralas, Pérez, Torras, Chaco, Ill
•

larie i Rubio.
Sevilla: Eizaguirre, Monje,
Seden°, Rey, Caballero, Arroyo,
Roldan, Benítez, Campanal, Ca
reno i Brand.
Al cap de trenta minuts de

joc

foren

trameté un tret ras
a l'angla que recollí Anduiza, i
aquest
el collocá dins la xarxa de Gil.
Set minuts més tard els madrilenys
havien aconseguit empatar. Una pas
Bada de Santos la tecollí Canta, que
cedí la pilota a Marin i aquest amb
un tret immens bata el porter arenenc.
En el segon ternps els rnadrilenys
jugaren millor que a la primera part,
perb no arribaren al domini.
Al primer te mps es llarmaren sis
córners contra l'Athletic i un contra
l'Arenas, i en el segon es tiraren deu
"saques" contra l'Athletic i quatre
contra els local!.
El portar madrileny actua bé, pera)
fu ajudat per la sort. La defensa,
segura, destacant, paró, Ochandiano.
Els mitjos, encertadissims, i a la da
ventera, sobretot el trio interior.
Lecube trameté bona centres i Cis

En alguna rnoments del partit el joc

ren com desigs de no fer gol
,plement una d'aquestes coses
lijaras en els partits i en els

marcar

s'escapa,

Rivero

aconsegui.

tment

en

Quan havien transcorregut 26 mimas

esperances al resulta d'Irun
les
entre el club fronterer i l'Europa.
r Al matí en algalias círcols esportistes
possibilitat d'un "chi
es parlava de la
atié" entre els clubs contendents, Res
Inés lluny de la realitat.
L'Arenas sortí decida a vancer, i
sayas

ho

no marcaren

i quan més gran és el do

Deportivo,

mini del

una

pileta,

zebutjada

per la defeasa anda
lusa, la recull Benítez k la passa
a CaMpanal, 01 qual a la mitja

Ranga, un gran xut que
primer gol als sevillans.
.1mb el resultat d'un gol a
cap acaba el primer temps.
Comulga la segona part amb
domini aevillá, i una espléndida
jugada de Rey acaba amb una
passada davant da porta del
Deportivo 1 una indecisió de la
'defensa gallega l'aprofita Cam
panal pem afusellar tranquilla
Ment el segon gola
Al can ele vuit minuto, Bran
volta
val le

centra una altra pilota 1 nova
ment una indecisió deis' defen
sas dóna loa a qué Campanal
marqui el tercer.
Davant d'aquest resultat, el
Deportivo s'apaga i als quinze
minuts una passada llarga de
Carnpanal és recollida per Be
nítez, qui llença un xut formi
dable que os converteix en

el

quart gol.
Es lesiena Esparza en una
topada amb Rey, i Jflarlo pasa
a ocupar el lloc de rnig-ecentre
1 Esparza el d'interior esquerra.
Amb aquest aanvi pren consis
tencia la línia mitjana gallega,
animada extraordináriament pel
jugador canari. Al cap do vine
minuts realitza una jugada pro
digiosa que acaba amb una
magnífica passada a Chaco.
Aquest xuta balo i aconsegueix
el primer i útil° gel galleo.
El reaultat del partit sembla
excessiu per al Deportivo. Cal
advertir que deis quatre sols
dos, hauria pogut evitar-los la
defensa gallega, la qual amb la
seva falta de decisió va perme
tre que Campanal pogués xutar
en unes condicione que si la de
fensa hagués. palesat més co
ratge no hauria pogut fer-he.—

1111111111111¦121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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L'Iblria vean rotunda.

I ELS

rnent l'Oviedo, per 4 a 1
El partit constituí un fácil

CAMPIONS DE LA LLIGA ACABEN
EL TORNEIG IMBATUTS

Ahir a la tarda jugaren el partit de
Lliga l'Athletic i el Racing local. El
partit era realment com si fos amis
tas, ja que el resultat no interessava

triomf de l'Ibéria.
Al cap de sis minuts aconse
el primer gol aragone
sos, en rematar Calvar de cap
un excel•ent centre de
Cávia.
Pressionen constautment ele
aragonesos, i els ovetencs es
defensen amb dificultat.
Als vint minuts, experimenta
un canvi la davantera
arago
nesa:
Cávia passa a interior
esquerra j Sarachaga a extrem.
Una mica més tard Calvar, on
rematar de bolea un ceislre de
aconseguefx el segun

guiren

a

cap deis dos clubs contendents.
En vencer l'equip binad acaba el

torneig

haya conegut la der

sense

rota.
a l'arribada deis jugadora
aortiren a rebrels més de
rso automóbils. Arribaren nombrosos
eatcurszonistes basaos i les ovacions d'a
quests s'uniren a les que tributaven els
aficionats muntanyencs
A l'Hotel Real se celebra al mig
dia un banquet a honor deis futbolis
tas, directius o cronistas basaos. Fou
molt animat i hi assistiren nombrosos

Al

matí,

forasters,

.

gol.

Reaccionen ele ovetencs, i un
centre de Tamargo no el pot comermals.
A la tarda, en sortir al canm l'equip
interceptar Ferrando, i Urrútia,
campló
de la Lliga l'ovada) fou im
aconsegueix l'únic gol per al
mensa. Dura,
més de da. rninuts. El
seu
equip al cap de 35 minuts
Sardinero reunia l'entrada rnés grossa
del primer temps.
de la present temporada í no queda
En el segon temps, aJls 35
minuts, Epelde II s'interna i va ni una sola entrada per vendre. A

Ilença

fort, que
malament, i Calvar
un

tret

darrera hora s'havien cotitzat les en
trades a alta preus, puix que era enor
me l'expectació que el
joc deis meen
cibica ca:npions de la Lliga espanyola
havia despertat.
En come:mar el parlit el president
de la Federació Espanyola féu present
a
l'Athletic duna figura de bronzo
com a °frena per la se-va actuació.
El capita del Racing dona ar bilbaí
un pintoresc handeti. amb els colors
de la regia, i Lluís Soler, el popular
cronnta esportiu, representant els clubs
humils, lliura a Iraragorri, el més jo
ya
deis representants de bascónia, un
esplandid ram de flors.
A les ordres d'Insausti formaren
els equips:
Athletic: Ispizua, Careaga, Caste
Muguerza, Ro
llanos, Garizurieta,
berto, Lafuente, Iraragorri, Unamuno,

Oscar

bloca
mar
ca el tercer gol.
Al cap de 40 minuts, un cen
tre re Sarachaga l recull Epel
de, que marca el quart gol.
I sense cap més jugada dig
na
d'esment acaba el partit
amb la victória de l'Ibérisi, per

quatre gols.

a un.

distingf, per l'Ibéria, Cal
var. El seguí en mérits l
línia
de mitjos i jaumandreu.
La defensa, fluixa.
De l'Oviedo, Oscar insegur,
Es

blocar les bales.
La defensa, fluixa, i de la U
nta de mitjos, el millor Justo.
Els equips s'alinearen així:
sanee

OVIEDO.
Oscar, Trucha,
Caliche, Justo, Angel, Alonso,
Tamrago, Abdon, Urrútia, Bo
Ion i Fernández.
--

Bata i Gorostiza.

Racing: joven, Pico, Mandares,
Hernández, Oscar, Larrinoa, Santi,
Lmedo, Baragano, Larriana i Amos.
del s primers maznaras de joc

IBERIA.—Jaumandreu, San
Ferrando, Espalda I, Esta
nis, Salas, Epelde II, Zorrozua,
Calvar, Sarachaga i Cávia.
L'arbitratge del !,atti.111 411.i.ca,

beas

Des

'

A VITORIA
El Deportivo Alavés vena el Batís
pa dos a zata
AI catnp de Mendizorraaa i arrib
bona entrada ala celebras el darrer
partit del campionat de Lliga entre el
Deportiu Alavés i el Betis.
A les ordres del coaegiat guipuscoa.
Ledesma els equips s'alinearen en la
forma següent:
Betis: Jesús, Fernández, Jesusín,

Regueiro, Angelillo,

Peral,

Altuna,

Adolfo Suirez, Enrique i Reina.
Deportivo Alavés: Beristain, Ciria

Quincoces, Rey, Antena Urquidi,
Craspo, Calero, Olivares, Alaniz i

co,

Modesto.
Escull camp el Deportivo Alavés i
ehs primers moments san de domini
deis locale i soretot per l'ala de Mo
desto resulten perillosíssims.
Reccionen els andalusos.
Arrancada de Modesto cedint la de
fama batica dos cbrners seguits, i als
vint minuta arriba el primer gol. Esca
pada de Modesto per la seva linia i
llarma un gran centre, que remata 011-

pa
de fort tret, 1 la pilota va a
batibull
a
produeix
un
rar al pal Es
aprofita
Calero
que
bética,
la parta
per afusellat el primer gol alas. Se
casa
gueix pressionant Vega:e de
anterio:
gol
del
dantas
cinc minuta
cbr
cedeix la defensa l'hin un non
con
s'ermarrega
de
ner, que Modesto
vares

vertir-lo en gol.
Reaccionen els balas.
Comença la segona

part amb

l'ala esquerra
una arrancada de
xut s d'Oliva
dos
alavesa. Hl ha
A eonti
Jesús.
bloca
res, que
bétic 1
l'equip
reacciona

nuacio
Altuna perd una immillorable
ocasió de marcar per entrete
nir-se massa a preparar-se la

Segueix la pressió be
i es distingeixen Quincoces
Urquidi, aobrotot .aque5t, gar

rar.

SuZirez, a la mitja volta, llan
que Be-,
un xut formidable,
córner,
i
desvía
a
riguistain
ca

Angelillo perd alguns pelotons
per volar filigranar i cense
,

acaba

el

el marcador
amb la victbria ala,vesa
per dos pis a cap.
L'arbitratge de Leclesma feu
variar

partit

Maurice Chevalier
i Jeannette Mac Donald
znearregueu lea vostres

recollint-lo, afusellá el gol.
L'empat esperoná tots dos bandola,
i els racinguistes perderen nombroses
ocasions de

Castellabo,

marcar.

el qua',

Una d'elles fou

impedí amb

la

aconseguit.
Encara durava l'ovació tributada per
aquesta darrera jugada quan Coros

escapa

trametent

ur

tancat

cen

tia que Unamuno ami; el cap conver
tí en el gol de la victória.
La resta del partit transcorregué
sense

importancia.

Pel Racing, destaca sobretot Oscar,
després Joven i els extrems.
De l'Athletic sobresortí la Enia

mitjana.
Insausti, regular.
Després se celebra al Casino una
fasta a honor deis campions basaos i
a la
nit se celebra un banquet, també
al Casino, al qual assistiren dos-cents
cinquanta comensals. Oferí el banquet
Irezabal, delegat del Comita de la Fe
deració Nacional.—Noti-Sport.
Sporting: Luis, Pena, Quirós, No
rena, Tronchín, Chas, Adolfo, Ar
cadio, Vicente, Pin i Nani.
Tot just cornenaat el primer tempa
es tira un córner contra ESporting,
sense
zonseqüancies, La davantera
valenciana realitza un bon avena que
és tallat per Pena. Ala tres minuta
els locals realitzen un excefiena
avena. Xuta PM i Cano detura ma
larnent la bala, la qual Ea recollida
per Arcadio i converteix la jugada
en el primer -gol dele locals.
Hi ha un excellent avena valen
cia. La pilota topa amb Pena i és
recollida per Navarro, el qual mar
ca el gol de l'e:rapan
Pressionen durant uns minutá elá
valencians i hi ha una bona escapa.
da de Navarro que crea un moment
de perill per a la meta asturiana. I
amb rampas a un gol acaba el pri.
mer temps.
En el segon temps no veiem en
lloc jugadas dignes d'esmentar. Ala
tretze minuts, Vicente, el millar ju
gador de l'Sporting, aconsegueix el
gol de la vietória amb la millor ju
gada realitzada en tota la tarda per
la davantera local: Arcadio passa a
Adolfo i aquest xuta arran de terra,

ES UN Fn.rs SONOR PARAMOUNT

Can odetura malament la pilota i Vi
cente aprofíta aquesta ocasió per a
marcar el gol de la victória. I sen
se jugadas dignes de mandó
acaba
aqueas partit.
El millor de l'Sporting fou Vi
cente, el qual féu un partit admira
ble i palesa posseir condiciona per
ocupar el difícil lloc de davanter

L'Ssportin gvena
das

Deis valencians, el millor de tots
Navarro, la ratlla de mitjos i Pa
sarín.

L'arbitratge del biscaí Faust Mar
tín, acceptable.—NOTI SPORT.
A MURCIA
La Cultural de Leon dóna la Son
presa del segon grup
seu

v'encer, al

en

camp, el Real Murcia

Amb regular entrada s'ha celebras

per quatre

Encara

a

tres.

portaven un minut de
fallada de Morales do
na ocasió que Ruviera fusellés a
plaer el primer gol. Quan faltaven
quatre mir Jts per acabar la primera
part, un centre de Pantaleon l'acla
reix Virgili arnb el cap, pera té la
desgracia de rematar-lo a la seva
mateioa persa 1 ,apunta així la Cul
tural el segon gol. Amb aquest g61
es reanima el Mórcia i es llançs. a
un furias i desesperat atac, i en una
escapada de Julio s'interna cap a la
porta de Sion, Castilla detura la
pilota amb la na i l'arbitre blelcon
coneedcix e! corresponeat penalty;
tiral el qual, San, s'encarrega de
convertir-lo en gol. Amb el rasultat
de dos a un acaba el primer temps.
La segona part és interessantíssi
rna.
El Múrcia surt decida a gua.
nyar el partit des deis primera rno.

joc

guara

una

Restaurant Catalunya
gida, clientela

i al

palia

en

qui

per

Wanda per

el
a

seu

manera

—

Placa Catalunya, 4-Barcelona
Recomana a la seva distin.
general, la insuperable
—

Plat creació de la casa

pensament,

a

A les ordres del biscaí Faust
Martín s'alinearen així els equips:
Valéncia: Cano, Melenchon, Pa
sarín, Imosi, Salvador, Anilla, Tor
redeflot, Picolin, Navarro, Costa i

REGINALD

commoure

U MINA

BARKER

CINEMA

\

INCENDUDA
lue

citie cal aiegir aIa brillarit -Cade
na dits del g'oriós creador de AMANECER
Una altra anella

1 LOS. CUATRO DIABLOS

tres
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iii5
colossal inter
pretació de

cor
nos

lectora.

Aiaí mateix creu que no s'ha de
coaccionar la crítica amb l'arma de
l'anunci, cosa que celebrem viva
ment, puix que el nostre paren és
exactament el mateix.
Per tal que l'esrnentat tenyor ve
gi que no sentim contra d'ell cap

prevanció especial,

públiques

les

aeves

plan de fer
manifestaciona.

ens

s'estrena

avui, al

En una conversa sostinguda amb
Mr. Hoven, gerent per a Espanya de
la Hispano Fox Film, ene ha fet
present que segurament havien es
entts les mani
tat filies d'un mal
festacions que li atribulem, poc
dials per a nosaltres i per ale

.¦•¦¦••¦•

a

superproducció

un

,

O

pantalla

d'una

el cor, arrencar les llágrimes
es troba en la grandiosa

ACLARIMENT

¦•¦•¦¦••

vegada

ria de la Cultural per 4 a 3.
Maltón arrenglera els equipe en
la forma següent:
Cultural de León: Sión, Castilla,
Pepín; Isidro, Moro, Sión II, Pan
taleón, Chaco, Colinas, Leoncito i
Rubiera.
Murcia: García, Morales, Virgili,
Riera, Bafios I, Bafios II. Julio,
Aracil, Antofiito, García de la Puer
ta i Sana.
Noti-Sport.

111

MARY D UN.CAN

quarta

incomprensible fa
qué els jugadors
de la Cultaral allunyin el perill i tot
seguit acaba el partit amb la victó

SOPA DELS PESCADORS

porada.

CHARLES FARRELL

Or de llei de la

que bat per

lla i dona 'ansió

Navas.

El pan nuestro de cada d a

ras

Garcia. Per més esforaos que fa
el Múrcia per aconseguir, almneys,
l'empat, aquest no arriba. Es pro
duelo una falta lora de l'arca que
tira Riera ien anarla a rematar in_
correen penalty la defensa cultu
ral.
S'encarrega ryexecutar el castig
Sana, pe'ró la canonada va a les mans
de Sión, que la rebutja, i la bala
torna ala peus de Sana
novarnent,
a

no

concurra:saja de públic se celebra el
darrer partit de Lliga d'aquesta tem

Avui, DILLUNS, ESTRENA de robra mestra
del gran director Murnau el "Film lita Fax"

xut

parta
Real Murcia-Cultural de Leon, el
qual ha estas guanyat pela leonesos

al camp de la Condomina el

Al camp del Molino i amb bastant

1111

meras, i als deu minuts, un cacen
lant tret d'Aracil va: et gol d'em
pat per ala murcians. Segueix el joa
molt mogut i als 22 rninuts arranca
Morales des da la defensa, cadejo
la pilota a Aracil el qual dribla toti
els contraris que li surten al pas
tira un xut massa creuat que Mito
fino canvia de direccló i logra el
tercer gol, el qual és acola amb
gran entusiasme.
Poc dura aquest, puix que tres
minuts más tard, un centre llarg de
Pantaleon el falla Leoncito, paró
Ruviera, ben coHocat, l'envia a la
xarxa i assoleix el tercer gol leona.
i nou empat.
I ala cinc minuts d'aguan gol,
Ruviera, que esta fent un gran par
tit, escapa per la seva línia, s'inter
na, i des de gran distancia tira un

centre.

Tot el que pot desvetllar el

GIJON

A

1111

tata anab anticipacic

sean

portuna intervenció. Als
44 minuts
Lafuente passá a Unamuno una bala,
que aquest amb el cap convertí en
el aegon punt.
En el segon temps el joc es pre
senta tan igualat com a la primera
part.
Als 23 rninuts Hernández passá, a
Loredo i el centre d'aquest el remata
Baragaflo. L'empat bu novament

tiza

locali

NOTA: Les cançons d'aquesta pel
líenla han estat impressienades per
MAURICE CHEVALIEFt i JEANNET
TE MAC DONALD exclusivament en
discos LA VOZ DE SU AMO.

Als trenta minuta empataren els bil
bains en donar Oscar una má prop
de l'ama. El tirá Gorostiza i Iragorri,

Sporty

1

El desfile del amor

"encertat.
Cal remarcar .l'admirable ac
tuació del mig Urquidi, que fou
el millor dele vint.-i-elos.,-Noti

10 a 11_11 II II II

pressió tau alterna i la técnica ac
ceptable.
La pressió deis davanters bailbains
en dues
oca sions fou salvada
per Jo
ven
desviant a córner. Seguidamem
pressionaren ele del Racing; el par
tit anava transcorreguent interessant,
peró arnb resultas nul.
Als vint minuts Loredo passá a
Santi, aquest centra', i Larrinaga amb
el cap marca el primer gol, que des
parta gran entusiasme.
la

Douglas Fairbanks
Jobyna Ralston

Es

una

exclusiva

d'IMPORTACIONS

e

31 de marl de 1930

rambla
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En Rini és

00YLE

(Acabament)
—Este': &da:hable aquesta nit

.

apunté Holtnes amb un deix
Sf, home, he intentat seguir-lo.
He Ilogat una bicicleta a la tenda
que hi ha en aquest mateix carrer

verton

oren.

donas,

ben

justifícate.

;agua

he

Pena confesa° que en matéria des
el cotice que portava un
porta sóc tan incompetent com el
raen— Per la ciutat
sale ma.ntingut a certa distincia doctor Armstrong En fi, dama al
guiant-me per la llunt deis dos fa- matí tenim una mica de feina i cm
:talé del carrustge. Perd així que
penso que ho acabarem.
En despertar-me l'endemá, la pri
baza &ore al carap ha succeit una
mera cosa wat) la qual varen topar
losa inesperada. El cotxe es detingué de sobte en plena carretera, bai- els meus una fou veure Holmes asse
gut a la vera del foc amb la xeringa
si el doctor i dirigint-se rápidarnent
llet en jo nfhavia detingut in'ha de les injeccions. Vaig botre del llit
idit arel to de burla que tenia por que en veure als seus dis el fatal ins
trnment que en altres apoques m'ha
la carretera no fos prou u:apta per
al ten conce i la. nieva bicicleta i que via donat tanta feina. Pero Holmes,
per tant, na'acontellava que passés
aguaita vegada cm va tranqnillitzar.
—Eh, no us espanten. 'Que aguas
eadavant 1 no m'entossudis a meo
Ja: la pols. Vaig coraprendre que si ta eina ara no és cap objecte ma
na'hi negava ho tfrava tot a rodar i ligne, sinó la clan que ens ha d'obrir
yaig obei• la seva indicació. Vaig la porta del misten.
—Heu rneditat sobre l'afer?
pastar endavant con: si res i una
—He obrat, que és sernpre una
bona estons vaig amar pedalejant
cosa millor que meditar. Arribo du
tense girar-me. En arribar a una re
na llarga expedició i cm dembla que
colmada vais disaimular-me per en
tre unes mates eaperant que passés
aquesta cegada ens en sortirem Apa,
esmorzeu rápidament i féu-ho fort,
el cotxe. Perá rocen havia volat.
Suposo que o bé trencaria per un parqué cm sembla que la jornada
será Ilarga.
lamí transversal o faria rnarxa en
—Seguirem al doctor?
rera, parqué dava.nt meu no ha pas
—Sí; estic disposat a qua avui no
tornat a pusar. I ja heu vist que el
se'ns escapi pas. Una vegada da
cotxe ha ardbat butant després que
munt la pista no
vull deturar-me
jo. Es evident que aquesta miste
per res.
riosa escapada i la de cada dia ca
tan relacionades amb la desaparició
Mentre parlava Holmes jo m'ana
va vestint i mirant a través de les
de Stavrton. Veig que no vol ésser
seguit i ain6 m'obligará a prendre finestres la casa del doctor.
les :aleves precauciona.
--Donas em sembla que ens hau
rem d'ernportar l'esrnorzar amb nos
Holziaes estay& visiblement malhu
altres —vaig dir al meu ande—. Mi
tnorat i malgrat es meus esforcos
ren el cotxe del doctor, ja l'espera
pu a arrancar una conversa, no vaig
a la porta de casa sevr.
pas aconaeguir fer-lo •ortir dcl seu
—Tant se me'n dóna— (ligué Hol.
mes arroncant les espatEes—. .1:me
se'n vagi i que ens paasi al .davant
r5!
tot el que li piagui. Hauria, de cor
-Arnb fot
rer molt perqua avui se m'escapé,.
el* optimlárati
raes
en emprendre el viatge cap a
No aneu pas depressa i cinta serena
Carabridge, el cut és que l'endema. a baix us presentaré un "detective"
les coses continuaven de la mateixa que ni pintat per a aquesta ucasió.
manera I al misteni de la sobtada
Es tractava d'un magnific gos -de
desaparició Godoíred Stawton no caca, que jo cm mira-va tot sorprés.
•lavis paa aclara.
—Es "Boy", una de les notabili
Mente &nave= arriba una !letra tata del país. No és pas gran corre
per a Sherlock Holmes, que des
dor per?, quant a olfacte no el gua
nya cap aItre. I ara "Boy" comen
Prés va pasaar-me.
"Distíngit se:mor—del la Letra—. çarens la caca... i alai tot bromejant
U. adverteixo que perdeu 'lastimo
Diga la cadena al collar del magní
bament el tempa seguint-rne. Supo
fic exemplar
«) que ja haureu comprés que he
El gos va deturar-se en el 'loe
room un mirall en l'interior del cot
precia on s'havia parat el cotxe i
xe en
el qual ea ven perfectament
emprengué una tnarxa rápida que
el cansí que deixo carera. Si voten
ens feia esbufegar.
,!Ionar un paaseig circular, és a dir,
--I qué és aixb, Holmes?—vaig
,reedyrer unes vint milles per a tor preguntar-li.
—Ja veieu, és nn trua infantil de
nar a sortir al punt d'arrencada, no
lieu de fer nula que seguir-me. No tan vell, pera gairebé sempre
ibbstant, he de dir-vos que el vootre
Aquest matí he entrat a la
éspionatge no será de cap utilitat al cotxera del doctor i he. regat les
lenyor Godofred Stawton. Al con
dues rodea de darrera, arab essén
trari, el millor servei que poden cia d'anís. Qualsevol gos de caça
prestar-li él que us en tornen de seguirla llegües i Ilegales aquesta olor
seguida cap a Londres i dir al que i el doctor Annstrong hauria d'anar
molt lluny parqué "Boy" perdés
ps ha enviat, que no haveu aconse
el
guit res en absolut. Mentre estareu rastra. Té! Aquí fou on vaig
des
p Cambridge, perdreu el temps.
orientar-me aquella nit.
El gos havia deixat la
Vostre afectíssint.—Lealie Artns
carretera
gran avene sobre

1

trong."

per

'm'agrada

Aixf

Holmes—.
aquest doctor és
La adversari líelal. De tnés a
més,
lb un heme Ilest i digne de mi.
Ara surt
vaig exclamar—. Ha
pujat a cotxe i ha mirat cap al nos
re baleó, ?N'ole:: que jo el segueixi
ara?
—No, no. Procuraren: segutr un
altre proceditnent fareu el favor d'es
,perar-rae aquí. No in'acompanyeu,
perqué un borne és sernpre menys
yist que no pie dos. Cree que aquel
la tarda ja sabrem quelcom znés que
—

'Cont veieu, amic,

—

EL

Perb tau

tarda decepcionant.
Holmes va tornar ja de fose, exhau
eit, tense foscos
evidenunent des
una

goratjat

perdut
Després

—He

el terrips
va
dir
de formar-me una
Idea general de l'itinerari que pot se.
guir el doctor, he recorregut els vol
tanto de Cambridge, he preguntat
tothout. He Wat ais nobles deis
encontorns

ber
prou

reo.

peró

—

tense

aconseguir

sa

I tota aquests poblets són

insignificants parqué

no

hagués

pauat desapercebut un cotxe de dos
cavalls.
—Ha guanyat Oxford— vaig dir
li per desviar la conversa—. Mireu
com ho comenta el "Diari de Cam

bridge":
"La derrota 'deis blaus ha ,d'atri
buir-se a la manca de l'internacio
nal Godofred Stawton. Al seu equip
bustes vegades victoriós, la scva ab

a entrar en un
petit camina! que
santernava campa a través. Després
de mitja milla sortírem a una altra

carretera i férern ami enrera, o
si
gui, de nou cap a la ciutat. Una ve
gada rnés, el gos deixá la carretera
per internar-se en un

altre caminet.

—Oh, aquest doctor és força llest
—digués Holmes rient —ara com
prcne parqué l'altre dia :a
meya ex
cursió pels pobles no va donar cap
resultas. Aquest és el poble
de

Trumpington...
I

en

Holmes

dir aixb vaig observar que
es deturava en
sec i cm feia

senya de dissimular-me com
pogués
al marge de la carretera.
Venia un
cotxe; precisament el
cotxe del doc
tor Annstrong al
quai vaig poder
observar en actitud
preocupada i
agafant-se el cap.
Reprenguérern la manca i "Boy"
ens porta de dret a
una caseta so
litaria que divisávem a curta
distán
cia. El trag de les rodes finja exac
tarnent al seu portal. Holmes
va tru
car, pera, ningú no
contestava no
obstant que la casa no era pas
buida
parqué sentían" bé nos gemecs
que
ens produiren un
calfred.
Diantrel— exclama de sobte Hol
mes—. Ara torna el
cotxe. No po
dem pas perdre el temps i cal haver
obrat abans que el! arrihi.
Decidit a tot, va obíir la porta i
s'enfila esca,les aznunt. Els plors d'al
gú anaven fent-se més ostensibles
pera ens fou fácil obrir la porta de
la cansbrá de la qual tot teja creare

a

Barcelona

"No trobo paraules—ens ha dit amb les llágrimes ais
ulls —per a expressar el meu agraiment als aficionats

séncia li ha estat fatal i aixó ha
facilitas la victbria d'Oxford per tres
punts a cap."
—Si. ja veig que els temoas d'O

—

CULTURA I ESPOR'T,

INTERVIU IVACTUALITAT

EL ~Den IDEE CMGEY

MARIAN MARTINEZ,
dissortat Rini, és a la :matra
ciutat. Un amic ena ha comunicas
la motícia i de seguida hem pensat
a visitar-lo per
tal de fer-li explicar
unes guantes coses que
estem se
gura que ele aficionats catalana Ile
giran amb interés. La figura del
simpátic futbolista que tan popular
s'havia fet als nostres camps, gau
deix avui de la consideració i l'apre
ci de tots els esportius de la nostra
terra. El dolorós i terrible cas de la
malura que el té impossibilitat, ha
fet girar vera dl els ulls de tots.
L'HEM ANAT A VEURE
el

d'un cunyat seu que li ha
seva modesta estança par
qué pogués deixar la capital arago
nasa que tan tristoa record* guarda
per a dl. Al carrer de lea Corta
Catalanes, en un minúscul piset,
junt al recinte de l'Exposició, Ma
nan Martínez, el que un dia fou
jugador seleccionas de l'equip de
Catalunya, veu transcórrer les ho
ras
i els dies en el repós cornplet
que ti ha de tornar la llibertat que
ara
té perduda. La seva multar
:'atén sollícitament, i tots els d'a
quella casa es desviuen per fer-li
el temps més passador i les horas
més curtes.
EN RINI HA PARLAT
casa

ofert la

i les primerse paraules han Wat
per a fer-nos palas el aeu agraiment
als esportius de la nostra terra.
—No trobo paraules—ens ha dit
amb les llágrimes ala ulls —per a
expressar el meu agralanent ala afi
ciónats natalans, als quala dec la vi
da. Sí, sort he tingut dele dinero
que m'han recollit ala bona arnici
que tinc a la nieva terra. Del con
trari, inspossibilitat de guanyar el pa
per a la meya muller, per als qua
tre fillets que fine i per a mi, a he
res daca ja no viuda=
L'escena és emocionan% 1 les pa
raules del dissortat Martínez ene
arriben al cor. Costa raolt de tren
car el silenci penós que segueix a
aquestes paraules seves.
L'ORIGEN DE LA SEVA
MALURA
ens
l'ha explicat Rini amb tota
mena de detallo.
—Fa cinc mazos —ens ha dit

aquel! plor de desespera
ció. En efecte, sobre el 'lit hi havia
mona una dona jove, formosa. Ala
seus peus, un heme pie de desespe
rad& Estava tan absort en el seu
dolor que fina que va sentir la rná
d'Holmes a l'espatlla no s'adori de
la nostra preséncia.
—Sou el senyor Stawton?—pre
guntá respectuosament el meu azule.
—Sí; perb arribeu massa tard.
Acaba de morir.
Ens havía pres per dos metges
cridats a consulta. De sobte es pre
senta el doctor Armstrong lívid.
—Haveu aconseguit el que volfeu
perb teniu sort que esteu en pre
sancia d'un cadáver 1 que jo sóc
ven
Holmes se li atanla per a explicar
Ileialment tota la seva intervenció
en l'afer i desfer els prejudicis que
tenia el protector del jugador de
que sortia

rugby.
Per

fi hora

i aclarir-ho tot,

va

poder explicar-se

nostre

corapany Xavier P tcanyol parlant ansia

en un partit cm vaig sentir cona
dolor estrany a l'espinada. L'en
demi als entrenaments, a l'hora de
fer gimnástica sueca, vaig sentir, en
doblegar el cos, un dolor agut que
cm privava de fer els exercicia arnb
Ilibertat• Vaig anar a veure un met
ge, el qual era recomaná vuit dies
de rapas absolut i banys de sol. Pas
saren
aquests dies i jo no hi vaig
conéixer res. Em faja el mateix mal
i aixb era va esvarar. Aleshores una
practicants bona amics meus, de la
Facultas de Medicina, cm van ins
peccionar. I foren elle ele que cm
feren adonar de la gravetat de la
meya leal& Des d'aleshores faig lit.
El que no ho ha passat no es pot
imaginar com és de terrible estar-se
meso s ajagut damunt unes fus
tes, acuse matalia ni coixi ni res.

que
un

EL

COMPORTAMENT DELS
SARAGOSSANS
ha metivat unes paraules del nos
tre intervivat, plenas de tristesa i de
contrarietat.
—No se rn'han portat gens bé.
Fina hi va haver qui va exposar-me
que el club no m'abonarla absolu
tatnent res del meu jornal. Com que
segons elle no es tractava de cap
accident del treball.
—?I no tenia cap quantitat re
collida, vosta?—hem fan
--a Qua volíeu que tingués si a mi
el futbol no m'ha produit mal res?
jugava al futbol des de l'any 1916.
Vaig ésser completament amateur
fina l'any zglan quan la fusió de la
Internacional i el Sana. Aleshores
vaig cornençar a cobrar. Quant? No
res, gairebé: vint duros cada mes.
Vaig estar només un any guanyant
cent duros.
•—Per qué va deixar el Sane?
—Hi vaig ésser dotze anys. L'any
r9245 va portar una canvis en aquest
club. Jo ola vais dir que estava de
cidit a delatar el futbol, que anab
el meu treball cm passaria, i els
vaig dernanar un benefici. El senyor
Guiad cm va contestar molt ama
blement que ti, i en la reunió que
van acordar-ho va constar en acta.
Tot d'un plegat, i senas dir-me res,
un día cm van
enviar la baixa a

En Rini

d'agrairnent per la prensa de Ca
talunya que escampava a gratis veus
la nostra desgracia.
—?La prensa aragonesa no va fer
res

en

aquest sentit?

—Poc, molt

poc. No en saben, i
més no hi posaven l'interés que
m'han deznostrat ele diaria de Ca
a

talunya.
LA LLISTA DE BENFACTORS
és interminable, segor.s En Rini.
El seu reconeixement será etern per
a
tots els esportius que cooperaren
directanaent o indirecta al festival de
benefici celebrat a Novetats. Igual
rnent par ale que contribuiren a la
subscripció. Per a Agustí Sancho,
l'excellent amic que ha fet la re
capta; per a josep SunyoI Garriga,
grades al qual s'ha taogut fez' el be
nefici; per a tots ele •asns futbolís
tica que deixaren de banda tetes
Ilurs rivalitats i s'ajuntaren per a
socórrer-lo a el!; per el senyor Plan
tada, que en ele viatges que ha fet
a Saragossa mentre ell hi ha estat
enllitat, no ha deixat en cap mo
ntera de visitar-lo i animar-lo.
S'HAN RECOLLIT
•

forces diners, i falta
partit que s'ha de jugar
entre

una

encara
a

un

Saragossa

sellecció catalana i

una

'Saragossa cm van fer dues
diografies, i rdasseguraren que
A

ra

te

nia Mal de Pott. Ara m'ha visitat
el doctor Castells, que quan rn'hau
ra tret una nova radiografia emetra
el seu diagnóstic. Ele metges de
Saragossa van cornermar dient-me
que amb dos mesos de fer 'lit cm
curarla ben bé. Després, aquesta
dos :Tiesos ja van ésser quatre. Més
tard vuit,
successivament un any,
dos anys, etc.
—a el doctor Castells ele ha
donat =aflora esperances?
—Ha dit que no podia assegurar
nos res fina que hagués vist la
ra
diografia que cm fará. Perb l'he vist
molt roa pessimista, i les seves pa
raules ens han animat a tots molt...
I en els ulls del nostre interlocu
to•, hi hem viat un raig d'aspe
ranga.

casa.

a Saragossa. Van tratspassar-me
del Patria al Real Saragossa, cense
que jo cobaés res per la fitxa. Tot
s'ho arreglaren ella. jo no cm preo
cupava de res. Nornés tenia rnoltes
ganes de jugar, moltes. El Múrcia
en: volia
i cm va oferir tres mil
paseases de traspás, persa ele com
promisos contrate m'impedien de
moure'm d'on era. Quan vaig posar
me al Ilit el Patria cm devia unes
quantítats. Ara ja m'ho ha liquidas
tot. En canvi, d'end que estic im
possibilitat no he cobrat res.

cap

Godofred Stawton un any enrera
s'havia enamorat bojament de la fi
lia de la seva dispesera i va casar
s'hi. La diferancia de posició, no
obstant, no pennetia que aquest nra.
trimoni es fés públio i menys que
arribés a oídas del seu oncle, Lord
Mount-james, que a ben segur que
l'hauria desheretat. El doctor, amic
inflas de Godofred i protector seu
l'havia ajudat en tot. La noia, al cap
DIES DE MISERIA
de poc va ésser atacada duna terri
i de por a la mora ha passat el
ble tisi i precisament en emprendre
dissortat futbolista en el seu tur
la maraca cap a Londres. és quan la
ment.
floja es trobava en greu estat. Go
—No teníem recursos— ha conti
doíred, sense trair-se no podía dei
nuas
i encara que la familia nos
xar d'anar a jugar el gran match. En
tra ens ajudava, no n'hi havia prou.
ernpitjorar la noia fou quan el seu A casa nieva no es podia ni
manjar.
pare ani a Londres a veure Godo
Eh s rneus dos fills petits, bessons,
fred i quan ell. ho abandona tos per
va
arribar un moment que ele va
córner al costat de la seva muller, haaer de criar tots dos la
meva
que E acabava d'arrencar !a mort.
dona, perque no teníem dinero per
Era tota una histbria sentimental
pagar la dida. Els tipa de plorar que
la que aquell any havia privat ala
ene hem fet tots plegats no tenen
rugbistes de C,ambridge d'etnportar
fi ni compte. A estones eran Ilagri
se'n l'anhelada victbria damunt els
mes de rabia i de pena, en acure la
seu tradicionals rivais d'Oxford.
dissort que es rabejava en nosaltres.
(Pea• l'adaptació, F. R.) AItres, les nostres !lagrimes eres!
—

•

XAVIER PICANYOL

A senyalar, pel seu especial inte.
ras, l'obra de l'arquitecte suis Alfred
Baeschlin, "El país base".
En una !larga excursió per terres
de BascOnia, l'arquitecte sub ha rea

litzat un acuradíssim análisi i un
estudi minuciós i suggestiu de l'ar
quitectura clássica del país base, tant
de la mar COM de la muntanya. En
el seu llibre —un magnífic volum
acuradíssim presenta, gráficatnent,
el resultat del seu estudi. I he
fa en
forma tal, que l'obra, que en principi
volia ésser, només, corn una simple
exposició de l'arquitectura basca, ha
—

aconseguit

tanta

d'amplitud

que

re

sulta un análisi suggestiu i detalla
díssim d'aquella arquitectura— estu
diada a fons .en tots els seus tipus
1 aspectes—, indispensable per a qui
vulgui conaixer-la d'una manera per.
fecta.
Sabem que el senyor Alfred Baes
chlin pensa fer una obra semblant
amb l'arquitectura catalana popular.
En felicitar-lo, esperem veure
aviat
acabada aquesta segona obra, d'un
interés especiálíssim des del punt
de vista técnic, i, encara més, en el
seu aspepte de divulgació.

aeunipanyants

seus

cap

masa,,

Tarragona.

a

Allí, a les set de la tarda, i
l'estatge de l'Ateneu, tingué

a

lloo el segon acta d'homenatge
ale campions interprovincials,
amb una altra conferéncia del
nostre amic SunYol, organitza
da pel Futbol Club Tarragona.
Sunyol descabdellá el terna
"Esport i ciutadania" d'una
manera admirable, i al
final va
reclamar rampliaci6 de l'arn
nistia per a tete el s perseguits
socials 1 polítics.
Fou aplaudit entusiástica
ment per la nombrosa assis
téncia, entre la qual hi havia
representacions de Reus i d'al
tres localitats.
Després, el nostre amic inau
guré unes depencléncies del Club

Gimnástic•
Quedé enoisat de coro foren
d'amables amb oil
els seus
acompanyants eta elements

ciuell Club.

figura esportíva de Deográcies Civit
Poca

eón els catalana que desconei
aquest nora, junt amb altres que
catan empresonats pel nomenat ?dicte
de Garraf. Molt s'está treballant per
aconseguir l'arranistia que ha de donar
la llibertat a aquests zninyons que han
sofert les dures penalitats que ele han
estat imposades per aquella qui abu
sant de la fiarla han atropellat
drets
i han mancat ale alts principie de jus
ticia, emparats per la impurtitat en els
seus actes, ja que ningú podia
gosar
a aixecar la veu contra allb que
elle

sentenciaven.
Avui encara hi eón a temps a repa
yart del mal causat, aquells que
poden fer-ho, restituint la Ilibertat
a aquells que porten el
flagell de sis
anys de ca.ptiveri. Veus de tot Ca
talunya s'alcen arnb un clam de lliber
tat per aquests germans nostres.
Ele esportius mollee vagades han es
tat críticats pela Lomea de iletres, que
diuen que la joventut amb la cabbria
de l'esport s'apartava de tot acta cul
tural i polític, i ara els que s'hauran do
nat compte que han estat ele esportius
(diguas LA RAMBIA) quin: han do
nat el primer crit a ?emanar aquesta
aninistia que tete desitgem,
rar

Esportivament

"El País Base"

els
xaren

La
xec

d'aragonesa.
—Gracias a aquestea quantitats
ha aeguit Rini—, cm podré guarir.

d'alla a Saragossa?
—Si, de seguida vaig pasear a ju
gar a l'Eapanyol, i d'aquest club

el programa projec
tat, ahir al rnatí el nostre amio
Josep Sunyol, president de la
Federació Catalana de Futbol,
visité els esportius de Ba,laguer
aprofitant la visita per a inau
gurar el cerote de conferéncies
organitzat pel Centre Excur
sionista Balaguerf, que presi,
deix En Pau Cabeceran.
El Teatro Principal, on tin
gué lloo la conferéncia, presen
tava un aspeote brillantíssim.
Irots els assistents palesaren
un gran entusiasme.
Ultra el senyor Sunyol, dis
sertit, també sobre temes es
portius, el nostre company Jo
sep A. Trabal.
De Balaguer, el president de
la Federaci6 Catalana de Fut
bol es traslladá a Llaida. Allí
visitá el cementiri civil, on di
positá unes flore damunt la
tomba d'Alfred Perenya. Hom
visité, després, el camp de la
Joventut Republicana, i 'al mig
dia tingué lloc el dinar Infla'
que el Club Lleida doné al pre
sident de la Federaci6, assis
tint-hi una nodridíssima repre
sentaci6 d'esportius lleidatans.
El president del Lleida de
maná al senyor Sunyol l'ajut
de la Federació per tal d'ende
gar l'esport Ileidatá, 1 un mern
bre de la Joventut Republicana
comunica el desig d'aquesta
entitat d'aixecar un bust d'Al
fred Perenya al camp d'esports
de la Joventut, i
la col
laboraoló que el senyor Sunyol
()ter', seguidament, com a pre
sident i com a particular.
Fou obsequiada amb flore la
senyora de Sunyol, 1 lacte aca
bé en mig de l'entusiasme ge
neral.
De. Lielda, él tenyor SunyoI

Seguint

catalans. al, ouals dec la vida"

a

Josep Sunyol, president de la Federació Catalan.a
de Futbol, a Balaguer, Lleida i Tarragona

poca

són els que
deuen conéhter aquest minyó de ca
bal! arrissat, alçada i tomplexió raga
'lar que amb la seva mirada franca us
atrau de seguida una simpatía envera
ell, quin norn és D. Civit Diem que
poca eón els que el deuen conéixer es
portivament, car ja aabem que l'atle
tisme, amb tot i ésser un deis esporta
més baile,
desconegut per la gran
mases del públic, i el] era un fervent

practicant

de

l'atletisme, ?'aquella

que

fressa van enfortint la raça.
Civit fou un notable marxador co
equipler noche, que moltes vegades
coopera al triomf dels colora que re
presentávern: el F. C. Barcelona.
Quan ele seus progressos eren mes
evidente i qui sap si la victbria algun
dia Ii hauria somrigut, ens fou arra
bassat aquest excellent cornpany.
Comença la seva activitat atlética
amb la participació en una volta. a
Barcelona de marxa l'any 1923, orga
nitzada pel Racing Club de Catalunya,
en Iluint
els colore del C. D. Eu
ropa, es classificá en el 23 lloc. Tres
meses ?ciprés aconseguia classificar
se en una volta a Badalona entre
els
minore especialistas de la marxa en
nové lloc. En aquesta prova portava
per primera vegada els colon blau
grana.
Després, sempre pel matefic
club, participá en diferente carreras,
Nillorant cada vegada la seva classi
sense

ficació,

fins

a

l'any

tre arxiu trohern la
rera

en

prova de

una

pica celebrada al
en

la

seva

classe

esplendor, ja
car-se

en

on al
darrera

1924,
seva

nos
car

preselecciS olím

camp de Les

Corte,

mosfra

el seu

es

en

aconseguí classiii
cinjue lloc, finint aquí la
que

vida atlética ensems que la seva
Ilibertat.
?Ha fet quelcom el cercle blau-gra,na per aquest seu associat i
defensce
seu? Que nosaltres sapiguem, no.
Encara que tar, podria mirar-se
d'organitzar un partit benafic a nbin
de D. Civit, els beneficie del qual po
drien fer-se extensius ale altres. em
presonats per la mateixa causa, ja que
es ?'esperar que tots eta esportius sen
se una sola
e.xcepció cooperarien a
aquest festival.
Quan no, brindem una idea a la Fe
deració Catalana d'Atletisme la qual
tazabé te el ?cure d'ajudar un atleta
afiliat ea el seu- si, i organitzar un
festival internacional d'atletisme a pro
fit deis de la causa de Garraf, a cele
brar a l'Estadi, al qual, per la seva im
portancia i el fi de la seva recaptació,,
no dubtem que cap catalá ja fos o no.
seva

•

esportiu deixaría d'assistir!
Creiem nosaltrea que la ternença de
manca de palia •tto ha d'existir,
ja que amb una bona propaganda es
pockla mig omplir l'estadi. Recordein
que en el festival contra ele hallarse,
amb tot i que la propaganda quasi fou
nula, l'afluencia de públic fou extrala

ordinaria, ja

que

unes

4o.000 perso

assistiren a aquell festival.
Celebrarlem l'acolliment d'aquesta
idea per part de la nostra Federació,
ja que per la part dele atletas rebriem
tots amb entusiasme l'anunci d'aquest
festival, i procurar fer ressaltar aques
ta festa que seria un motiu de joia per
a aquells que citan Iluny de nosaltres.
nes

Sabem que el Comité Provincial de
Barcelona té el projecte d'organitzar
una prova_ de marxa. ?Per qué
no
crear la Challenge "D. Civit"? Creiern
que fóra un homenatge sincer a aquell
que surtiere mira' per la propagació
l'atletisme i al qual centribniren ele
nostres millors marca.dors.
Esperem per part de les altes au
toritats que han volgut restablir la
normalitat, tornant les coses en eren
abans de la Dictadura, que es faran
resso del prec- demanant justicia, adraper tots els catalans, i tornar a
sayas
liare aguaste compatricis
nostres. Esperen aquesta llibertat per
civ.
a
poder eustranyer el volgut cornpany

lescat

G. GARCIA I
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,

esa linees a
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rambla
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De la premsa

"independent",

AQUELL DON MIGUEL DE UNAMUNO...

Un oblit

cal reparar

que

encara
realment repugnant I seria
dolorosament sorprenent, si no hi
estiguéssim habituats, aquest sin
ci de la premsa "independente.
Aquelles esperance— vagues, espe
rances
que el company Regás in
sinui la setmana passada, no s'han
confirmat. Certament, ni el company
Reges, ni nosaltres, ni ningú, no
s'ha sentit defraudas. No podían es
perar-ne altra cosa. Els qui s'ama
guen—per covardia o per mercan
allane o per totes dues coses a la
vegada sota la insípida denomina
no
poden
ció d'"independents"
obrar, lógicament, d'altra manera.
En tot moment han palesat un di
vorci absolut amb el poble.
En efecte, les pegines d'aquests
rctatius— cap d'ells escrit en Ilen
han restas emmudi
gua vernacla
des davant el clam popular d'am..
nistia! II aixó que, en aquesta- °ca
si& ea tracta de demanar, "només"
de demanarl
Una esquela mortueria, un anunce
subscripcions, mereixen d'a
unes
questa gent, raes atenció, mes afec
te, que la llibertat d'uns presos i
retorn d'une exiliats, que no co
pseteren anee delicte que "sentía"
Es

—

—

—

l'en ideal.
Aquests centenar& de llere cata
lanes maneados del pare, del maría
del fill o del germái no llene cc:en
mogut, gens nienica, els hoines'que
fan la premsa eindependent" Han
yestat indiferente 'davant elclama
d'un peble que demana justicia i es
conutouran i s'emocionaran i .vol
dran que el Doble es commogui
!'emocione el dia que una mínenla
part d'aquesta justicia, sigui feta.
!Caldrá
aleshores, aquesta
aremsa "independent"1 Ens parla
tan -d'unes *bondades" i ens exigi

liertown
Les

péndoles

del

general
Bis. tiostres a:mies fan mal jet de' no
llegir assiduament l diari deis puPins
de lareelona. "La Razón" és una de
les fuiles més periodistiques que 'han
llum.sota Montjuic, i no podría
ésser a/trame:1u fent-la com la fa gent
vist 1

experimentada. Per ex:triple, si l'orga
nització interior del canfrare no ha
canviat en aqueas darrers temps, figu
ren en el primer termo de la Redacció
dos campanys ben coneguts: latid
Clapera, antic redactor de El Progre
so, e
direcció, i JoseP Bru, antic
redactor de El Correo Catalán, a la
redaeeie en cap.- Primo de RiVera pa
gué realitear aquest miracle ds reunir
sota el seu signe patribtic vells adver
saris que ens recorden els temps i les
batusses dels "jóvenes bárbaros" del
amor. Lerroux i dele "requetés" de
don laumet. Con que vaig a retre ho
mendigo o la vibració PeriodisIica del
diari de la U. P., ens cal saludar-na
primor .les dues cardes Principal:, que
'per raen: de ven companyonatge
i de Iordials sentiments privats re
Presenten
a &os cardes semi

Pa.
Perb•aquesta ;nada

és la prosa
Wels directora el que cm delecta, saló
Odre males de collaboració espanta
Sóts un epitafi. Vepitafi que el
,letryor S., Gis deixd eacrit en l'Olbum
ge ks signatures de condal per la mort
í:le7 dictador, š que "La Razón", per
aquella magua de vibració periodistica
u? retrb, ha extractas
i buera en
~retes en un entrefilet. El pensa.
Inent del senyor Gis diu exactament:
no

El que hem fet amb

si gosen, que anem en collee
tivitat a besar uns peuse.
Francarnent, no ene pot venir de
nou
melosa
conducta.
Aquesta
premsa, és la mateixa que, en ternps
de la Dictadura. doblegava servil
ment l'espinada davant els
dietadors
i ara asomes en diu que fistics. Es
la mateixa que feia el joc als qui
volíen endogalar Catalunya i ara
ran,

vol fer creure que s'emociona
davant l'entrada de l'Oríeó Catalá a
l'Exposició. Es la mateixa que amb
el pretext de l'ordre, ha deixat de
banda, sempre, les legitimes aspira
cions deis obrers. Francament, no
cris
pot venir de nou aquesta con
ducta. Per que, dones, en parlem?
En parlera perque és deplorable
no volem dir vergonyós,
que aques
ta mena de premsa pugui dir el que
diu i pugui fer el que fa, i pugui
deixar de dlr i deixar de fer el que
no diu i el que no fa, pesque els
catalana, més encara, els catalanis
tes, volem. Es trist, peró és cert

Ha torna t a sortir l'espingarda del
senyor Iettamuno. Sembla talment alta.
Ningú, després de les seves paraules

que

encara

no

s'hagi

operas

una

aquest sentit. Les apa
rences
ens ferien creure que som
mesells. Diaris que passen en si
amb despectiva indiferencia,
un rnoviment com l'actual per l'am
nistia; diaris que no creuen que val
gui la pena d'un comentar', la "raz
zia" de llibres cetalans decretada
per un tal Ponsá, a l'Ajuntament;
diaris amb molt de papes, pese sen
en

se' anima, senee ideal!, que no se
gueixen altra política que la que
els dicta.el 'libre de calza, que hu
millen Barcelona i Catalunya amb
provincianisme- servil que fa fás
tic, existeixen per manca de digni
tat del poble que els compra. En
cara que no els Ilegeixi.
L. AYMAMI I BAUDINA

'Cuánto pesaban,
no nos

pesen,

perdemos

en

y Dios haga que
los dos *Péndulos" que
Espana con la muerte de

don Miguel."
pesantor de les pindoles del ge
neral es fria ostensible, sobrstot, en los
notes que facilitava a la premsa de
les, tres per am'unt de la matinada. El
tema hi era glossat amb una fretjíti!n
cip que suposava una outoscitisfacció
impressionant. El senyor Gis n'ha que.
dat tan conveneut, quo el record de les
Péndoles de don Miguel és el que
l'emociona mis eruut l'ex-dictador es.
tigué de tos ,presatt.
El inattlfest.:^del: 13 de setembra
feia allusió a un moviment de plisdeles
bel% acusa-des, i en determinada oeaad
de dificultats per al régint, el general
digné o es digné que deia que sen
camettlava

•

a

trabar

res.

Per()

com

Gis, que s'Id-afecta tan:,
fa .referincia .a aquesta ferro,

que el senyor
no

cal

creure

quo

que aquell

fou

que circularen

no
un

tenia consistlncia o
deis tants rumors

SOftie

fonament,

1:41

Sis cuy: 4 quatre mesas el país
com els rellotges de pa
ret, amb un mecen:ame tan primitas
com
i amb els elements ben a
la vista i a la banda de sota. El dia 28
de gen«, per& l'encarregat de la car
da s'oblidá de rentecntar el rellotge, i
les p?neloles famoses es quedaren pen
puf d'una manera lamentable.
Lo me/quina quo, segons declaració
inicial del constructor, tenia carric; Per
a tres meso:, haesee morcat ?'hora amb
major o menor exactitud durant sis
anys liaras, i a1x.3 és el que" resulta
mis extraardinari en aquesta histbria.
Para Jls comentaristes es divideixen
quan arriben al punt de decidir si
aquesta durada imPrevista es degué
prapiament a la pesanfor do les pd».
dales o bé a la longitud de la carda,
quo rePresenta la Pacibscia del país.
estat governat

f. F. PUIG

~ase

Preasamert aixe és la seva noblesa
i la seva eficácia. El pensament catalá
?ha situat de cara el reón per a arre
plegar-ne tots els seus plets i abo
car-los duna manera massiva damunt
d'un tros de terra. Damunt d'aquest
trosset de mapamundi petit, esquifi
det, si tant es vol, s'hi aguanten de
puntetes uns homes que porten un es
perit i un cor i poden donar un sentit
pie d'originalitat a aquests problemes.
La llengua catalana, oblidada de tot
quefer cultual, era conservada per un
'poble. Sobretot' pels més humils, me
nestrals, obrers, pagesos.- Com.un re
cord tantee, c'one una Ilántia inextingi
ale, la conservaven, malgrat els
homes saberuts, en cerca de més ex

10411>a,

1

una

exppealeta Alai la él_ negar/ti

~411»

Giménez, procedent del camp anar
quista, exilias per delictes. socials a
França, contragué una amistat entra
nyable (amistas que ara ha esdevin
gut tristament simbólica) amb el nos
tre admirable Martí Vilanova.
Per'
la unió d'aquests dos bornes un Iligam
entre les organitzacions obrares i els

talunya comença ara. Es un poble
jove que no ha conquistas un gros pres.
tigi entre les rnultituds internacionals.
Nous camina s'obren, peró. El món

idees i ele sentiments enlairats els eren
expressats amb el' seu Ilenguatge

humil tina aleshores. Comprenia i sen
tia da» seu el món, perque el món
parlava també en catalá.
D'aquesta eficácia cultural, d'aqueas
.selecció de l'esperit, en tenim pro
va palesa en comparar eis
periódics
obrers que es publiquen entre nos
altas. Un parell són escrits en llen
gua espanyolae set o vuit són en ca
talá. 'La profenditat d'idees, la juste
sa en la frase, la sinceritat en l'exprese

tedieencia

volgut perseguir

condemnar,

El clara
I la dictadura, poble, pedí
fet altra
títols
cal
amb
orgull:
els
unánime campiens ex-presidaris títolsCatade
tot

cosa

occitá és per a nosaltres una altra por
ta que
s'obre dios d'Europa i en el
cor mateix de
l'Europa; més encara
que l'Estas espanyol, arreconat per la
Geografía de la manera més triste,
per una profunda fatiga i un vell pes
simisme. El món occitá ens compren
ens anima i está
disposat a ésser
tambo el nostre introductor. Dintre
poc la publicació "Monografies
Mediques" (perdona, lector, que par
h duna obra que m'és tan estimada;
no tinc altre exemple escaient al meu
abast) sortirá regularment en francés
traduida directament del catalá. Una
empresa tolosenca dirigida pel doctor
Girard s'encarrega de fer-ho. Ensems
que una resposta a don Miguel de
Unamuno aqueas jet, esdeveniment
potser históric, contestará a les ve-as
esverades deis que, durant l'Exposició
del Llibre Catalá a Madrid, s'escrui

amics de Francesc Maciá s'estable La
intervenció precisa de
Genénez en
l'anotnenat complot catalá fou de "fa.
cilitar" a Macia la compra d'efpctius.
Tothom sap com acabá la temptativa
de Prats de Molió. Les simpaties que
arreo del neón despertá el nostre mo
viment obligaren el Govern francés
a, una reculada (un cha ja en parlarent
de tot aix6 i hom sabrá coses molt in
teressants). El Govern francés, des
prés de tenir-nos detinguts preventi
vament durant tres mesos, ens condem
ná a la pena mínima de 6o dies sota
l'acusació banal de
"port d'armes

de

xien que la Ciencia tambe tos escrita
en llengua
%asnada. Un altre cami
s'obre a la cultura catalana per a en
trar al sisón, no tindrem una
duana
única. S'eixampla el cercle d'ulls que
ens esguarden plena de curioseas.
La llengua catalana ha estat un acte
de fe i constáncia dels nostre poble
en emprar-la la intellectualitat ha estat
un acte de devoció i fidelitat a aquest
poble. Una i altres s'han sentit cota
penetrats un día en fer d'aquella 'len
gua de la intimitat quotidiana un
pregoner de coses espirituals. L'obra
ja roda nión enfora per toses les car
reteres i viaranys que se li presen
ten; i coro més forte sigui les retes
més s'eixamplaran i seran més pla.neres.

La tasca grossa, pede ha estas
que hem assolit Catatunya endins

la
re

bent-ne i portant-hš esperit, ensenyant
a
la nostra gent henal que la seva

lienga sabia dir alta pensaments.
crear bellesa i investigar aeritats.

prohibides.
Al cap d'un any del famós procés,
ja la pols recobria les cobertes
deis "dossiers" judicials, sabérem pela
diaria la detenció de Giménez per par
ticipacló en el complot Maciá.
La sorpresa fou tan inusitada que
no
tingueren temps de reaccionar.
Maca en aquell moment era a Amé
rica. El seu advocat, el tristament
famós Henri Torres, es desinteressá
totalment duna qüestió en la qual 'el
*en remen no hi podía guanyar llorers.
Ginienez eou rápidament jutjat en
una sala freda i solitária per un bu
rócrata sense escrúpols i condemnat a
un any de ves&
Quan llegírem el breu comunicas deis
diaris els Os ens espurnejaren de
rabia. Ens posárem en relació.directa
ansb el condemnat. Li pregárem que
fes opei. Maciá, des d'Arnericee en un
telegrama emocionat se solidaran to
talment amb Gimenez. Torres ofere
la seva defensa.
El día de la revisió del proces una
secreta esperarme bategava en el nos
ere pit. Torres no vingué ; hl etnia,
nn secretari... Fontbernat
i jo volde
rem Giménez
deis nostres consells
afectuosos. Fontbernat llegí a
quan

i

un

que

durare
no

crear nos

ha

que

Com un eco Ilunyá ens arriba a l'es
tranger d clan, unánime de la nostra
teira. Totjust sortida d'una situació

Tres

L'activitat del Club

Ben

Esportiu Cataltuwa
.

excepcional,

que

encara

segueix

en

moltee coses. Catalunya ha sentit la
necessitat de manifestar el voler que
pesassa damunt de totes les conscian
cies com un sagrat imperatiu.
Ili ha, sense dubte, moltes repara
citas a fer i !faltes injustícies a re
dreçar, peró res de tant pressant i
humanitari que donar la llibertat ale
empresontts per qüestions soclals i

i

RAMON FABREGAT

.

politieues.

•
.

.

Aquest deure de recordar els preso
eers Cataltinya l'ha sentit en el seo
grau misal i l'ha plasmat en una
nava Solidaritat, més lema, Inés am
ele que la Solidaritat que 'naviera co
negut, perqua la solidaritat d'ara hs
la de les consciencies commegudes per
un legitim anhel de justicia.
"Torneu-nos els nostres presos I" és
el clam unánime de tot un poble, 1
ageest crit ressona entre relees i actua
com a bálram guaridor de les ferides
ebertes pels anys de sofriments 1 en
cen una claror nava d'esperança, puix
que el sofriment és gran, creieu, quan
el eresoner veo davant seu una filtra
llama d'anys que se li etriporten la
vida.
Per aleó encara que aquest clam
tembé m'afecte res cm priva d'ajun
tarshi la meya veu, perque en real.
tat aquella que necessiten l'ajut mes
perereptori no són els presoners d'a
questa presó sense relees que és l'es
ttanger, sinó els que es troben dins la
Ens han de tornar els nostres
1 en els ternaran. Ens n'han tor
nat ja un: MIQUEL FERRER, l'en
trenyáble company ánima noble que
ha complert dia per dia una primera
condernna de quatre anys i que bé
mereja l'homenatée de tot Catalunya.
I separe aquest cor coratjós que
dIu JAIME COMTE, que he co
negur en les nits interminables de
"Jefatura", seré i impenetrable, mal
grat tots els "arguments" del cas. I
reurem
Iliure, també, aquest infant
En
amb arborament d'home fet,
FRANCESC FERRER, i tots els al
menys enyorats i
no
tres companys
estimats, PERELLO, JULIA, BA
DIA, CIVIT i GARRIGA.
Una testa, de "delinqüente" que no
ha són. que honoren la nostra tersa.
Hom no els ha pes perseguit 1 con
detnnat per un delicte que en el fons
pie
no existeix, sinó per alió que tots
gata eimbolitzaven. Amb ella e'ha
.

e

,

que tot

l'Espetera conscient sabrá ho
norar quan justicia sigui teta.
Anvers, inarm
lunya

Els esportius
per l'amnistia
Tercera !lista de "La Rambla"
C. D. Europa, F. C. Badalona, Cen
d'Esports d'Ulldecona, F. C. Llei
da, 178 firmes; F. C. Poal, F. C. Gui
znerá, 42 firmes; "La Villa de Guime
re." (Lleida), 84 firmes; Hotel Es
perase, de Tárrega, I.26 firmes; Ofici
nes de "Tramvies, S. A." 1 "Compa
nyia Gral. d'Auternuibus), 136 fir
mes; ()limpie Club d'Artesa de Segre,
694 firmes; Centre de Lectura (Valls),
174 firmes; P. S. Belalloch, 986 fir
tre

Alfred Mense, Joan Soberns,
Mage Sérrat, P. Tomas, Tomás Maja,
Joan 011er, C. Roca, S. Olivera, jo
sep Virgili, J. Tomás Boix, Joan Es
truch, Victbria Rebana, A. Macee,
S. Ragon. F. Loran, Jaume Golomi
nes, Josep Enrich, Joan Ayas, Feiiu
Cosiner, J. Carbonell, Rafel Foros,
Josep Serrat, Jaume Grinyó, Josep
Torres, Caixistes' de Barcelona, 380
firmes; "Publicació Treball", d'Es
pluga de Francolí, 365 firmes; depen
dents de la casa Cadellans i Armen
gol? 14 firmes; Tallers Gráfica Ar
Cratge, Jan
nau, 17 firmes; Penya
Bassaganyes, R. López, J. Tunidor,
B. Soler, A. Baila, N. Burniol, Do
manec Vidal, Joan Casamitjana, An
toni Vidal, Josep Tenyer, Elles Jou
rís, J. Domenech, Francesc Soolá, L.
Mas, V. Sada, A. Martínez, S. Díez,
Antoni Pallares, Esseve Joano, Artur
Peix, Francesc Bernedo, Francesc
Barnola, Joan Martí, Josep Reus, An
toni Rovellat, Manan jean, Jaume
Reguan, Joan Soler, Miguel Núnez,
Joen Aguilar, Francesc Capellá, J.
Martinez, Francesc Senchez, Sebastiá
Mir, D. Esteve, B. Terrassa, Eran
cese
Maurell, Manuel Arro, Juliá
Amados, Llorenç Mir, Josep Mores,
Lluís Rovellat, S. Caseta, C. Trilla,
mes;

Anunciant : Cada dia és
més alt el tiratge de LA
RAMBLA, el setmanari de
la máxima popularitat.

Recordeu-ho

telegrama de Adacii, š aran
enérgica i serena reclamé, per

diéncia el
una

ves

ell, Per a tots nosaltres, el. usateix
cástig.
irdnicament
El jutge respongué
(amb aquel! estil trágicament espiri
tual, tan celebras pels reperters judi
cials) a la crida sincera i humanitIria,
de Fontbernat. L'any de pretil. del
a

Giménez tau permutas per una cases
demna... a dos anea!
El resultat tau tan aclaparador per:
I
a nosaltres que ni podían parlar.
aquell dia d'hivern, al Boulevard Seis*.
Michel, horriblement sois, abandonate
per tothom, compta com urs deis días
més amarga de la nostra existencia
Pere no acaba paz acf el calvari
del nostre gerrná.
Condemnat per delicte cotnn, foz
consignas a Fresnes, la prestó més
horrible de Franca, regim
caputxa al cap (la cagoula), una vi
sita d'una parent cada ..mes, autoritza
ció de rebre i escriure una carta Mal
quinze diese.
Ara bé : Giménez vivía des de felgs
molt temps amb
senyoreta Arché.
La vida havia unit aquestes dues ata.
mes amb un amor que no necessitava
la sanció oficial del baffle ni del cae:
pellá! L'estas "laice francés, pero, nej
admeté la legitimitat d'aquesta unió de
la sang. La senyoreta Anché recorre
gué tardes interminables!, les avant
sales del ministeri de la Justicia, gen-se que la permissió d'una visita li tos(
concedida. L'intent de casar-se entre,
reixes per legalitzar -una sitnació 1220.
ral que tothom considerava adquirida
fracassá igualment.
La rnalaltia, l'albúmina, envaia len
tament el' coz anamic del .nostre ser
má Les seves lletres, escoltades entre
els sanglots de la seva dona, ens dejen
que no el veurlein mes, que alai no
sortiria de eliden glaçat de la ten
cella.
.

La gangrena el mutila d'una cama.
Els infertners de la pres&exigiren del
metge, que ni s'havia dignas diagnos
sin hos
ticar el malalt, el trasllat
pital de Lille. El día del sets transport
rúnica cama que li restava es despren
gué del coz ntoribund. Das dies ntés
tard el nostre germá morial
La senyoreta Arehé, -sola a París
pobre, abandonada, plora nono te
ratees que-en vida no pague ?asee el
sett

Catalana!

Pietat per ella.

JAUME
París,

agRAVITLLES

merc.

J. -AIGUADEle I MI/20

ostentar

Ees

10%

Giménez.

al món; cal tenir present
que la nova histeria cultural de Ca
encara

maimaisamamera,

sos

.0:41r-k-rolosn.

puat al gran públic. Em refereixo a
la mort dolorosa en una presó de
França del nostre germá de llibertat,

que senteressessin per les
coses catalanes i sobretot que
cone
guessin la seva llengua són comptats

—

pre

SI

nostres germana de Garraf i pels ger
mana
obrera presos no ens ha de ter
oblidar un cas que encara no ha tras

espirituals

sió deis segons contrasta amb el reto
rieisme amptiles, amb l'ús deis tbpics
rebregats i plebeus deis primera, quan
es
tracta d'autora catalans. Per ajes')
Catalur.ya, que ha cetinas a l'obrerisme
hornes denla potencia organitradora
notable, iniciativo com la deis Stndi
pandireent, l'haguessin bandejada
cats Ureics, que tau un cerní viciories
dempressin una altra. La vida cata
terres erilláe.no ha donas cap teorit-lana, peras el trastejar .quotidiá de la zant 'ni escriptor de válua.
seva gent,
les més intimes passions,
Potser se'ns retraerá com un etem
totes les bafarades congestives, tots
ple d'artificiositat 1 ineficácia de la
els tics nerviosos, tota la seva energía
riostra causa el fet de no 'ésser els
d'homes arnb sang i carn viva, adolo
periedics catalana els de mes gros ti
rida o eufórica, era expressat amb
rátge entre nosaltres. Es un punt ne
aquella Ilengua que havia esdevingen gre que cal aclarir. Si bé és veritat
plebea per renuncíament a altres em
que alguna deis periódica publicats en
preses espirituals.
cástellá a Barcelona s'envaneixen del
La tossuderia del poble pogué mes
nombre d'eixereplars que venen, no per
que els deliris de grandesa deis seus
aleó tenen una acció real sobre el
prohans. Ha estat un acte de lleial públic. No la tenen perque el nombre
tat al poble de democracia sincera
de lectors está en relació amb el de
no mai de plebeisme—el fet que els in
stibscriptors. La premsa catalana té
tellectuals, escriptors 1 científics aga
una superioritat com a portaveu d'i
feesin la prepla Ilengua i en lessin un
dees i de cultura, perqué els seus com
inetrument de cultura.
pradors són, en una, devots lectora.
L'éxit ha estat esplendorós. El con
Nolaltres hein 'les que la tosca
tacte ha donat per resultas un abriva
<dengue deixés d'ésser una' espingarda
ment de le ctlltura. El lligarn entre el
bona mimes per a un museu 1 que
sentit local i l'espera universal ha fet .eseevingués un instfument
d'asec i
que el saber popular geanyes en pro
defensa espiriten Sabretet ens ha
fundisat i en extensiée El poble s'ha
servit com a este' cultural per ficar
sentit emportat per la forme de la in
nos
Cataitins-a odias i enrolar-hl la
guara seta adonat lee les -riostra geet.'

veritable presó.

1

sí que la porta que teníem
oberta per a introduir al món la rios
tra producció
literária i científica ha
estas el castellá. Els nuclis de tafaners

polsoses i amb aquesta forte:- de
florit, creurá que a l'Eetat espanyol
halo passat cap esdeveniment notable
o que els seus
ciutadans n'hagin tres
d'aqueas cap conseqüencia assenyada.
En veritat don Mieuel de Unamuno
prepara el terreey per a la nova dic
tadura.
La intellectualitat catalana no vol
renunciar a la seva Ilengua. No pot
renunciar-hi; és la seva vitalitat i la
seva fosca avui, i no és un argutnent
prou cor eincent la seva petisa. difu
sie.

La resposta de Catalunya, el clan:
unánime per l'amnistia, per la torna
da deis exiliats, per l'alliberament deis

espingarda
Poser

tan

ens

reacció

una

Está a pttnt de signar-se el contrae
te del Frontó Principal_ l'alece per a
gimas del Club Esportiu Catalusnya.
Les immillorables condiciona, especial
ment de capacitas d'aquest locel, per
metran conjunts de 250 a 300 alum
nes. El Conseli de govern del Club
pensa inaugurar a primers d'abril les
classes d'homes i donar tot seguit una
gran amplitud a les d'infanta i de
noies. Donarem més endavant detalla
del nou local i de l'organització de
les secciona de gimnástica del Club

Esportiu Catalunya.

Podreu adquirir, de mo
ment, el segell pro-presos
a la casa Segimon Rovira,
Rambla de Catalunya, 62,
a LA RAMBLA, Via
Laietana, 48

reberen ,a Biscaia noti
cies de la forma en qué el Gavera ha
vía decida nomenar Diputacions 1
Aluntarnents, taigué !loe un canvi
tost

es

d'impressions entre personalitats
Sigues de gran relleu pertanyenta a les
dues branques del nacionalisme base,
el partit republicá I el partit jaumí.
De les reunions celebrades a tal
efecte i per damunt d'idearis opo,sats
1 de política de capelleta, en sortí l'a
cord de no acceptar eap cárree de Reial
Ordre.
Signaren el dacument am5 N'Igna
si de Rotaetxe
que és la primera
figura del nacionalismo base
altres
prohoms de la Cotnunió Nacionalista
Basca 1 dele partits Nacionalista Bas
ca, Republicá 1 'sumí.
I és que els esmentats prohoms no
poden donar lltrr conformitat a un
decret que anullava els dalers de 111bertat i democracia tan fondament ar
relata en el si del vell poSle eúskar.
Aquel:e acord es féu públic per tnit
já del document de referencia que no
copiaren ara per haver estat ja re
produit per alguna periódica de la rios
—

—

ra

que

no

espedalistes, enca
havien signas tal document

que eta

ni foren convocets

Joan Gispert, Jatune Gispert, Josep
Piella, Josep Surroca, Pese Mas, An
toni Argeles, F. Bonet, Blas Guardia,
J. Illana, Emili Junoy, Alfred VernIs,
Josep Palomera, Amadeu Anglada, S.
Roger, Josep Domenge, Joan Valdivia,
Joan Caselles, Amadeu Anglada Mar
tí, Josep Parerra, Marean Serra, Sa
durní Brillas, Joan Palme J. Baques,
Rafel Gaqardo, Josep Valdivia, Mar
tí Cerdá, Isídre Mir, Salvador Prats,
S. Giben, Pere Soldevila, Llorerm
Bertrand, 13. Serra, Antoni Moliner,
Salvador Argeles, Tomás. Estany, Jau
me Font, Pcre Costa, Francese Pnbill,
M. Casanoves, Josep Artiso, Alfons
Conill, Josep Andorra, Joan Andar
rá, Josep Bragulat, Caries Mitjá, Joa
quim Prat, Lluís Torres, J. Pujades,
J. Busquets, Joan Bulló, T. Loza, J.
Gracia, V. Mart;nez, J. Betriu, Fran
cese ieran, Joan Boix,
Josep Sabater,
Constantí Zenon, Antoni Serra, V.
Bestard, Eduard Maestre, V. Bosch,
F. Massana, Jaume Miret, Ignasi Cor
net, Patrici Pradera, Francesc Cas
Sella, Joan Sanç Alabau, Alfons Soler,
J. Vilaret, V. Gutiérrez, Alfons An
dreu, U. E. Hostafrancs, J. Humee
Josep Torrents, Francesc Bosch.

El segell pro- presos será
posat a la venda dimecres

vinent. Recordeu-ho,

Hl ha també un tal Atxa, a qui vol
dria que ningú no confongués amb el
plorat Josep Maria d'Atsca, tan unte da
Catalunya i dels catalana No. No- es
el nostre bon amic traspaseat
-cap
parent seu. Es tracta d'un tal Lludn
Atea que també havia pertangut al:
partit jaumí i que segons sembla féts
temps enrera la "gara-g-ara" a la U.
ara ha acceptat el cárrec
de regidor.:
I anem ara pel peix gros. Un pelle
que es porta l'oli.
I encara que Es
ben conegut a Catalunya, nosaltres fa-»rem que se'l conegui un xic més.
Es tracta d'En Mateas. No d'aquel'
famós doctor Mateas de Madrid, ta-1
pecialísta en el tractament de taalal-/
ties secretes i en la publicació de fati-1
cicles instructins, recreatius— 1deis.
xa'm encendre. No, no. Es En Josepi:
Maria Mateos, el "seleccionabor
cional", periodista esportiu i altres
sea. Aquest minyó, catalanbfob incan
sable—la catalanofóbia del qual meré"
una crónica sencera,—, fa alguna anyai'
quan la Comunió Nacionalista tutti
mes força, s'apropá al Sagrat
de Guernica i obrí el serró per si'
-

Arbre:

queia alguna

tra terea.

Afegim

casos

les reunions abans
esmentades, en compliment deis acorde
presos en el seu Congrés celebrat a
Madrid, anunciaren també que no ac
ceptarien cap arree, el nornenament
del (Mal no vingués del poble.
Ara bé, a Biscaia, excloent naciones
listes, republicana, jaumins 1 socealis
tes, la force polftista queda recluida a
un no-res de partit monárquic, la {or
la del qual no pot ésser més migrada.
I no esrnentem la "R. T. P.
o
1U. P.", si us sembla rnés exacte--,
perqua, francament, hi ha coses que
hom no pot prendre-se-les amb serie
a

—

tat.

Conseqüencia deis esmentats acords
i de la fermesa amb qua ?han dut a
la práctica, és que a cap Ajuntament
—començant pel de Bilbao
no s'ha
pogut completar el nombre de regi
dora.
Es ciar que hl ha bagut desertora.
La mala Ilavor arreu arrela. I a fi
i manera que els nostres compatricis
sápiguen qui s6n, farern llur presenta
ció.
Esmentein en primer lloc Ignasi
González Careaga Havia pertangut al
—

partit jaumí. Després, pede

es

Ilançá,

als braços de la Unió
Patribtica i fou diputat 1 ádhuc go
vernador civil de Logronyo.
Amb
aquest historial, quin dubte hl queda
referent a qua en quant se'l nomená
diputat va acceptar satisfetissim?
amorosament

ganga.

Inclós en la candidatura,
ta fou regidor. Ben tost, pera,

pagué cotnprenclee
ta

co

en

hola':

nacionalit-1,

que de
tenia pes res i que s'havia.

iingit addicte

a
un ideani per tal de
sortir endavant. En efecte, després, cU
seu "flirt" amb els monárquics i altra'
"gente bien" acabá per
pura eviiont i palas pesqué ningnxi
pogués posar en cliibte la gran quan-;
titat d'aptituds" que duia acumula«
el minyó.
Pel que als jatunins fa esment, sud
puc dir-vos la solució que el partit
donará a aqueixos dos casos. Cree,
pesó, que taran respectar la disciplina
partit i procediran com ho feren
en altra ocasió. Un deis més
qualifi
cats jaumins accepta un alt carree
sota el regim dictatorial. L'altre ag-.
ceptá la jefatura "provincial" de la
U. P. I arribeas _taren expulsats dd.

esdevenini

partit jatuní.
Pel que es refereix a En Josep Ma
ría Mateos, és possible que no es pren
gui tal acord. He tingut ocasió de par
lar amb alguna anaics nacionalistes de
categoria i veig que és opinió gairebé
general deixar-lo pasturar tot el que
vylgui i pugui.
1 és que el pobre senyor tan aviat
com tingué l'acta de regidor a t
but
saca no es preocul ni gens ni mica de
cobrir les formes. I, és ciar, de seguida
se li va veure el Ilautó...

EMILI

Bilbao.
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Aplicacions mordernes

1

El perfeccionament
Una, de !es qualitats més estima
des i dignes de tenir en compte en
adquirir un autoznóbil és sens dubte
la de la suspenaida Un motor de
marca acreditada, amb carrosseria
de línies fines 1 elegants i d'esté
tica inigualable, perdria el cinquan
ta per cent de la seva válua si no
anés accmpanyat d'un ben resolt
sistema de suspensió.
Es rnés: avui eh fabricants es
preocupen poseer més d'aquesta qua
Iitat que no pas de la part mecánica,
que
exceptuant lleugeres reodifi
cecial:1s -sembla estar ja resalta.
Adhuc hi ha cotxes (n'hem preves
un no fa gaires dice)
el sistema de
suspensió deis mutis está tan per
fecaionat, que perrnet velocitats de
6o 1 7o quilórnetres per hora en car
reteres o camina plena de soles pels
mula la raajor part de vehicles
fins els de traed() animal
han de
passar amb tota mena de precau
ciona. Perd cont que aguces& cotxes
no
stan a l'abast de tots els com

la suspensió

en

No obstant, un enginyer francés,
M. Menard, expert en matéria de
suspensió, din que pot provar avui
que la qüestió esmorteídors és ex
trernadament senzilla, i que per a
resoldre-la és necessari abans que
tot crear l'aparell que reuneixi a la
vegada les qualitats particulars deis
esmorteidors a fricció i les dele
hidráulics, posseint els seus avantat
ges i descartant els seus inconve
nients. Sembla que aquest senyor ho
ha realitzat afegint-hi noves quali

própies, completament resaltes
després de vuit anys d'ininterrom
tats

-

i

o

essent

...la

doncs,

AvInguda d'Alfons X111,

a.1

puts estudie. Aquest sistema-diu

d'aquestes

i en els de carreres. El confort
és tant remarcable sobre una carre
tera de paviment llis com sobre una
de mal engravada o com si es tracta
d'un cansí amb solas. El balanceja
ment lateral
o
en
el sentís de la
Un tunde nostre, molt afectas per
aquestes coses, ens n'ha mostrat un,
i del seu examen podem deduir-ne
que
almenys teóricament
sem
lila que ha de respondre a les ma
nifestacions que d ell fa el seu in
ventor. Ja que per manca de temps
no ens
és possible de presentar-lo
esquemáticament, en donarem una'
petisa idea. Eh braços, d'acer a res
sor-t, són elástics i bessons, combi
nata amb friccions cdniques que per
meten un funcionament precís i a
Ja manera d'una rbtula. El centratge
és realitzat elásticament en tots sen
tits. La fiexibilitat és d'un mixim
-

l'avantatge

de la seva perfecta per
mankncia en les grans velocitats.
Els esrnorteiclort hidráulica tenen
en
contra jseu la influéncia de la
.temperatura, la dificultat de reglas
ge en desgastar-se amb l'ús els seus
&gana, el pes excessiu i la lentitud
i la inércia d'aeció. En canvi, en les

tridictóries;

.I 1.1

tedri
portat

en

enginyers que ha
gin poisat el problema a fans, en
alstlitzar l'estudi práctic deis veriObles defectea 1 qualitats deis dr-

9 Di., 27

6

250

e.

rri

31

,

en

F. DE

Récord, 70'áoo quilo

a.

7 111., :9 5.,

JOAN

FLOTATS

4a s.,

2-50

,

quilémetres per hora.
Segon. Josep Gírona,

4`Rudge",

en

teiment

58'3oo quilómetres
A. FIGA

model

1930

per

hora.

Classe K. Autocicles x.roo e. e.
Prova lliure. X. X., "Salmson", en
37

s.

Classe J. Autocicles 73o c. e. Pro
"Aus
va turisme. Francesc Castelló,
tin", en 9 ma 51 a., 6-10.
Classe K. Autoeicles arao c. c. Pro
va turisme. Platino, "Fiat", en rx

Catalunya,

Esportivament la

V Carrera

en cos

ta de Montserrat ha obtingut un éxit
extraordinari, i l'ha destacat sobre els

temps obtinguts !seis corre:.
dors el brillantíssim de Ferran Aran
da, que ha assolit el titol de record
Man i ha. pulveritzat
l'anterior per
prop de 54 e.

127

adulas.

*

0

Fi

;

J. SANC HEZ_
•

Velódrern
nostre

*

*

STEYR

s.r~lxIklzeagrmu-4,2:=~~,..;.

sansenc

eón perjudicials

ciclisme,

()LIMPIE
La reunió d'ahir al Ve
16drom de Sana.
El
C. C. Sant Martí vencede la U. Ciclista

Bordeta
Una altra reunió mes. En din ajad
se'ns presenta un problema. Hem de
parlar ciar? Sí? Doncs la nostra opi
nió clara I terminant és que reunions
com
les que fine ara :l'han donat al

•

•

GARATGE EXCELSIOIR (Sucursal)
AUTOMOBILS HOTCHKISS
Des del prirner
s'admeten autos' a pupilatge a
preus reduits. Servei especial d'engreixat 1 cot?re a
don:11(3111 a conveniéncia del client. Preus convencionals. Al
s nolis
locals del carrer d'Arag6, número 178.
80141olteu detalla I places a GARATGE
EXOELSIOR,
Central: <Barrer de Casanova, número 62.

•

•

.ftta-tc'a,

:14.1-13c,r

Coçrera a laaliana; Guanya-Sant
Ilart1, per ,30 nutres.
Prpv 4ç ,velocitati Gasta, del Sobat
,

Martí, guanyl les duo provea.,
Persecum6
J'australiana:- Cogitura
el Sn!t ;Jaral-goa Assatnet.rea.
..11
ena ,p1r. eqqipsaa yeneeshara,
Sant _Martí, a volta 24.
Carrera individoal de- ,6o aregtes:
Mostajo, I, Punt. A una volts, paella,
punts; Aubalat, za;
7 punts; blanco, 4;--Garcil, 4; CM1S.1basosa,
Alzina, o. 4,•,tresa.volteda:
Borrull,
.

•

*

el
L'a

a.

Les altres provee del

ograma

:as

Garle Granvia

•ss

•;

CORTS, 484-Barcelona
Per distintes causes, en el moment
de la sortida deixaren de prendre-la:
N ;mero s. Josep M. Aixelá. "Monet
sa;;ISS:
"

g
E
E

Goyon".

Número a. A. Orovitg, "A. K. D.".
De les tres "Simón inscrites, la de
aao c. c. fou retirada abans de les
operacions de reconeixement i preein
tatge.

Anunciant: LA RAMBLA
ha aconseguit, en poques
setmanes, un altissim ti

A.

Casajuana

Dípufació,

279

-

Barcelona

ratge. Tingueu-ho present
en

el vostre pressupost
d'anuncis

40-

elsegilent ..resultsat:
Carrera d'eliminació: Yencedor,, Ble
nalga.
Carrera der \prirn-es: Gnanzadotk
Pastel, Hernh.nder, Molins, Plaza. Ro
bentós, Rabentós, Reig, Benages, ,Be
naren

.

..

.s

nages.

,

PERE ABELLA-MASDEU

Mai esticHotel
1 RESTAURANT
a preu flx 1 a la °asna.
Orquestra. Salons eapeebIls.
Bode, banqueta 1 feotas

Coberta

a as'«

II
agent exclusiu 'deis automelils
„

Nou model 1930

l'a

.,

6 cilindres 2 litres

E

so

Resultats de les, provea del
entre el C, S. Sant, Martí 1
_

En fer aquesta afirmació no deseo
neixern la seva importancia. La feria,
en primer lloc, sense ánirns de ferir
entusiasmes (per altra banda ben 'lba
bies) de cap deis elements que han
aportat Ilur =pereció a l'obra de re•vifament de renca eicalStasaPeró 44afecte que sentim pel cielfenue :tus
fa, die ,que miau ea ,veu d'una- naltiera,
tan ostensible ,que les societats (les
mies interessades
amtest torneig)
fan cas ornís deis esforlos quees realitzen, el més práctic és no fer-exhibieions que per les deistadeses esmen
tades han de resultar pabríssimes 1
áelhuc tocar el ridlcul.
Opinem, dona, que fóra altament
convenient suprimir aquestes reunions
is?lades, í en tot cas intercalar-les en
programes de més envergadura. Es
tern segun que tate lii guanyarem.

Deis 31 concursante inscrits deja*,
ren de presentar-se a les operacions de
reconeixement I pentge de vehicles
els següents:
Número 4. Mastegat, A. K. D.
Número ry. Josep Dedeu, "F. N."
Número 22. M. Massagué, "Nota
tan".

1930

Ariel inscrites

motos

5., 4-10.
55*

ti

2

2 PRIIYIE,RS PREMIS

Récord, ar'loo

M. Menard una solució práctica al
difícil problema del perfecte esmor

-

d;„

4",

7 ma 3 a.
Classe B. Sideears e. c.-Aveli Gar
riga, "X. X.", en 9 m., 16 s., 6-ro. Ré
cord, 52 quilómetres per hora.
Classe F. Sidecars 600 e. c.-A. C.,
"Ariel", en 8 in., is e., a-ro. Récord,

?amar" 95 I 97 TI. 31506
BARCELONA

d.

"

A. Garcia-R1cord a 62'800 km.

PRIMER i SF.GON

9 rn«, 9 5./ 4-10.

6_m.,

Categoria 250

classifiquen

Classe C. Motocicleta sao a c.Primer. Ferran Aranda, "Rudges".

-,oncesslonari
per 'a les
.provincles de Barcelona
1 Girona

g...

2-10.

Tercer. Carlee Lázaro, "B. S.
8 rn., 18 e.

en

VIZCAYA, S. L.

Rambla

es

a

s.

magnífics

constitutius de suspensions
deis estnorteidors,
altar* tret sis resultase> tan satis
factoria con* elle mateixos havien

Segon

Quart Joaquín Carrasco, "Royal
Eufield", en .3 ni., 33 $., 4-10.
Cinqué. A. Casanoves, "B. S. A.",

agaras

;particularment

-

2 motos Rudge ingentes

c.-

Segon. Manuel Alegre, "Norton",
en

SOTO1
el

Patinette

I

CristC•fol (needit), sobre
sidecar Ariel
Recordrnan
absolut a 58'500 km;

F. Aran.da Recordman abso
lut a 77'600 km.

i

metres per hora.

UTORINIBUS

demostrat el que val
Proveu

5.

motos

R DGE A

i 4-10.

Classe 3. Motoelcletes 3$n e. e.
Primer. Ignasí Faura, "Motosacoche»,

33

poes

s.

m., 7

rna

E

3

Classe quarta. Motocicletes 173 c. c.
Salvador Serra, "Simó", en so m., 41
s. i 8-so.
Classe simba. Motocicleta res c. c.
Primer. Miguel Sita& "Sim6", 13o
centírnetres cubica en 9 ni., 7 s., 8-so.
Segon. Enric López, "J. F. C.", en

-

petaca velocitats compleixen per
feetarnent el seu objectiu i ecinser
acett snolt la duavitat
Les teories f discaisions que s'han
da:5W sobre la suspensió d'autonsad
He han estat gairebé sempre con

coas

haurá

ene

llargada queda gairebé suprimit.

a

Tot seguís els cronometradors ofi
cials internacionals, senyors Mullan
Antonietti, establiren la següent clas
sificaci6:
Classe ttrcera. Motocicletes zoo c. c.
Francesc Parramón, "Lutettia", en
m.,

les

de

Primer. Antoni García, "Ariel", en
en., 39 $. Récord, 62'800 km. per
hora.
Segom juhi Fuster, "3. F. C.", en
8 ni., 37 5. 6-10.
Tercer. Antoni Solano, "B. S. As",

CAMIONS
A

=-=127-

n'35.

en

me

peces,

sembla,.

•

es

7

Teléfon 75477

cament

ei punt,
segons esteva
dona la sortida al primer
concursant. i seguidament, amb ele in
tervals praviament acordats, a tote els
altres presents, fent-lo el darrer a les

5

onze

A.

Veurem, dona, si tal

proporciona una suspensió a la ve
gada suau i estable, tant en les mar
xes de
passeig com en les de turis

A les

anunciat,

4-10.•Classe
Motocicleta

nova

oom

"SIMONIZ SERVICE"

parlar avui.
En matriz d'esmorteldors, cap
apare!l sha pogut realment impo
sat par la "'uva superioritat técnica
ni per les qualitats de rendíment.
N'hi ha de dile,* menes: a fricció i
bidrialies. En ele primera trobem
l'inconvenient de la duresa en les
Peifttg veloéltats, la impossibiíitat
d'un reglatge exacte i el desgast
relativament rápid. Tenen, en zanvi,
aneen

deixareu

La V carrera en costa de
Montserrat, del Reial Moto
Club de Catalunya

ro

5.1

a

d'etmorteldors;

sigui indefinida.

pintura del vostre ootxe és mate, amb

la

l'excepció, és

a

rada

SIMON1Z

•.,

la generalitat i no
per aix6 que
no en fem avui cap comentari, i ho
posee: solament de relleu per tal
de demostrar la preponderáncia del
confort en eh s vehicles a motor.
Una suppensió, per ben calculada
eme sigui, no será mai prou perfec
ta ni donara la máxima satisfacció
si *o és acompansada d'un bon jac
pa,

funcionant, i és sempre de
fácil control, puix que aguces pot
fer-se des de l'exterior per una es
cletxa que porta a propdsit. Com
que no hi ha cap peça que fregui
amb una altra, fa que la seva do
que está

1

posseidors d'automdbils,
el nostre desig adreçar

aquestes notes

presoner dintre l'esmorteidor, i s'ab
té sempre el millar resultas, tant en
estas de nou com quan ja fa temps

•

I'

--

pradora

rendlment, degut a la constitució es
pecial deis refrecs absolutament sen
se connexions amb
els dispositius
clássics. Aquests rossaments, que
són especialment progressius i si
lenciosos, responen perfectament a
les nombroses i complicades exigén
cíes del problema. L'esmorteIment
és rigorós, degut a la utilittació d'un
ressort molt perfeccionas, el qual és

1
té el gust 'de notificar a la seva distingilla
clien
tela que té exposada, al seu nou local d'expo
sició, una luxosa Lirnousine carrossada
per
WilloughbV, primera arribada a Espanya i exac
tament igual a la que posseeix per
al seu ús
personal el President deis Estats Units
Mr. Hoower

,_A.-vinguda d'Alfons XIII,
Teléfon, 76434

-

482

(Cantonada Travesía Carril)

samestiezegatimaeseassezegourra

81 "de març de 1930

la

ATLETISME

La volta

Castelló í A E.

La Nova Germanor n'ha fet, de la.
patita, Volta a Barcelona a
carrera ben important i po
utn
peu,
pule!. l'ha fet mereixedora de figu

'se"

cota

en

una

imprescindible,

cosa

caléridari

atlétic regional.

Els direétius d'aquesta entitat, du
tafia eh cine' anys que a'ha portat a
cap aqueata prova, han palesat,
d'una manera, inconfuaible, els seus
entusiasmes per l'esport de la car

rera aa peti i una suficiencia indis
cutible atina a organitzadors.
',I no -es: cregui que sigui cosa fia
da:portar a cap una manifestació

dmueses›categoria,

si

la vol ro
dajas de .tots aquella detalla séc
ales •1
que la facin
'digna de l'édnairació de Jothorn.
'En la carrera celebrada ahir tots
mi:resta' •détalls a qué ens volem re
ferir foran *tesos eruna manera

Tagamanent,

'

mala acusada. Solament d'aquesta
falsea fi:tu possible d'obtenir el jala
guer éxit: »sola, tant de concur
liada clan- d'espectadora 1 d'ordre
mtraite la narrara, malgrat que en el
,Ilec d'arribada l'entusiasme dele afi
poc la tasca
euicezzegats de prendre
a*

dais lutos
rentsada deis ~redora.
:Par Mea -motea eircumstincies
ral',felieltu tete eh s elesnents inte
grante de l'eatitat Nova Germanor,
.„

coirt. -un

que,

sol home,
la "seva"

tribuir ,a qtra

varen

con

carrera

no

alardes -,aqtiella popularitat

1 estima
s'ha fet creditora entre tots

.qué
eltrcortetiore,i esportius asnants d'a
a

qu'otea : sztanlestacions.
•

La 'carreraó la lluita entáulada en
els -saetea, fou una cosa super

tre

banFeleatemps que haviern estat
tiliassofiis duna trenada tan plena
no

-

deizeoUlents,,onocionants.

Z,is did/club:anta:1Se
Bib.-e/orza

del Tagamae
t,
i de l'Espanyol
vaSen llturar-se a una batalla del tot
entesa.iépica. Repassánt la puntua
eié,obtiegetda per aquestes tres enhóns es dorará compte tot se-

tít.,del?que,

dieta.
De idttide, Cauta& Hernández,
Fátté i'llteetres varen, fer qui sap

r

t

els, asfaltos per a desfer-se eh; uns
deis antes. Pero no fou possible.
Aquestsiquat're adune, eddb estils di
ferente, si. es vol, valen, poc més
e%snényk, el snateix. Un ?la guanyará
Mestres,-l'altre Castelló o l'Hernán
dez; etc.,- etc.'
El •train--elprat per aquests qua
tre:hornes-ava iraposar una desorien
tatif5 alar altres que•volent seguir el
ptimer•eicartlot, després acabaren la
diatincií arrib moles dificultats.
: Per la :Vía Laietana, el pas deis
cerradora va constituir una nota de
ceder plena de vida. El pendent va
influir encara parqué la velocitat deis
correclors s'intensifiques.
-aA l'acabarnent d'aquella avingu
da„Castelló, Hernindez i Mestres,
formen el ,primer escarnot seguits
a,poca.distintia de Farré, Casorran,
B.grriss,,Florenaa, Ferrer. Mesalles,
gaje, ;que fa bona tasca d'equip.
etc., etc.
•

'

.

Els equipa d'aquello trae clubs,
-foarnats,,;en, conjunt, de quin ze ho
a

_

mas, van aloa be a collocats i es fa
mea difícil de precisar quin d'ella

será-el Vencedor. L'Europa, en can
vi,f'no pót aspirar a res, en la classi
ficíció social, puia que solament
dolnpta amb un heme de classe, Far

re;:els

altres

deixen d'ésser sa
zones figures planes ?'entusiasme.
A' la Ronda de Sant Pau, Castelló,
que desde la sortida ha conduit el
tren, setlapre -fort, aostingut, ha ob
tiekut lleuier avantatge, seguit del
tau corripiny de club, Mestres, i.
raes•tazd'Hernández, del Barcelona.
Paró amiestaal carrer de Muntaner,
fent ,e1.- darrer esforç, ha aconseguit
fer,-se asilla el segon'lloc, deixant en
reaaaa, Isk e 4 t rp.s qua no ha tingut un
ci.ls.tetal.rnillors dies.
Els darreramoments de la carrera
hin
Els corredora,
•

,

eitat-fórMidables.

enceratjats,. ,pels
"supportere", que

respectius
antb bicicletas,
motos i aubta han seguit pas per pa<
la4seva marlia,, alan Ilatmat a un
sprint terrible pel narrar d'Ariban
adáll, per tal de guanyar llocs que
rfléit tard havien d'afavorir a Ilurs
.,

Poble Sec.

EL GRAN FESTIVAL ATLETIO

prova

•

seus

tots,

bona prova. Cert que el brillant
segon en els carnpionats de Barce
lona 1 Catalunya de Cross no ha
pogut repetir la classificació, paró
cal tenir en compte que hi ha pro
vea que s'adapten més que altres a
les condiciona físiques deis corre
dors. Segurament que a Mestres
una distáncia més 'larga o bé unes
nitres característiques l'haurien afa
vorit mes.
Ha tornat a reaparaixer Martí
Serra, de l'Espanyol. Dintre de tot,
ho va fer bastant bé.
Casorran i Florença, dos deis noul
valora arnb qué compta el F. C. Bar
celona, varen emportar-se els dos
primera llocs de la classificació de
juniors. Aquest fet remarca la seva
brillant actuació.
Cal aplaudir el vetará Cutié, no
per la sera classificació precisament,
sinó per la seva missió de portar
cap a l'arribada els corredora del
set: club.
Aplaudim, per no fer-nos inés

Ilargs,

a

tots:

organitzadors

~.•••••¦••¦•••¦

dra

per

la

gran

gentada

reunida.

Momants després

taaabnfecció

ll'irnanent,

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

49.
so.
st.
sz.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

To.
SL
12.

r3.
14,
1S.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
23.

26.
27.

28.
29.
30
31.
32.

En resum,

nior.
7r. Pujo!, Badalona, junior.
72. Sánchez, J. E. Pensament, de
butant.
73. Martínez, independent, debu

J. Florença, Barcelona, junior.
M. Boloix, Espanyol, senior.
M. Cutié, Espanyol, senior.
J. Borras, Espanyol. junior.
J. Mesalles, Barcelona, senior.
V. González,' Espanyol, senior.
E. Ferrer, Barcelona, senior.
J. Font, Tagamanent, senior.
J. Santalana, Tagamanent, íd.
V. Folch. Espanyol, junior.
J. Pablo, Tagamanent, senior.
J. Sors, Europa, senior.
J. Font, Espanyol, senior.
J. Vives, Barcelona, senior.
F. Cavaller. Barcelona, junior.
M. Vives, Espanyol, senior.
D. Ventura, Europa, junior.
J. Juvé,•J. E. Pensament, íd.
M. Mauro, Reus Ploms, íd.
R. Poy, C. E. Terrassa, íd.
R. Martí, Espanyol, junior.
J. Casadevall, U. E. Poble
Sec, senior.
C. Vinader, independent, senior.
M. Manuchs, Espanyol, junior.
E. Mur, Barcelona, junior.

27
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PER

Garrar de

"Eh exiliats de la
Dictadura"

tant.

Hetielos ací un Ilibre interesian
tíssim
mes que mai en aquest
moment- del nostre company Fran
cesc Madrid. Probablement "Els exi
liats de la Dictadura" és el millo'
reportatge que ha sortit de la plo
ma- sempre alerta-de l'ágil perla.
distacatalá.
En aquesteá notes breus- sanad
encarcaraments transcendentals ni

85. Pardenilla, Barcelona, debu-

-

tant.

Telefónica, ju
de

Bofill, Espanyol, junior.
89. Blanc, Barcelona, debutara.
90. Pino, Barcelona, junior.
gr. Sastre, Independent, debutant.
92. Jurado, Barcelona, debutant.
93. Casals, J. E. Pensament, de
88.

nior.

ren

97.

98.
99.

sor.
102.

103.
roa.
505.

/o6.
t07.
109.

butant.
Saleta, U. E. Poble Sec. de
butant.

Uno, Barcelona, junior.
Almendro, A. D. Telefónica,
junior.
Cassanyes, Barcelona, junior.
Ferrándiz, Barcelona, junior.
Xandri, Barcelona, debutant,
Garcia, Independent. debutant.
Duvé, Barcelona. junior.
May, Barcelona, debutant.
Goded, Europa, debutant.
Campi, Independent, debutant.
Xifra, Nova Germanor, junior.
R.

Classificació social

Tagamanent,

41 punts.

r.

A. E.

2.

F. C. Barcelona, 43 Punts.
R. C. D. Espanyol, 48 punts.

3.

2.

C. D. Europa, ro9 punts.
Classificació seniors
Marcan Castelló, Tagtmanent.
Josep Hernández, F. C. Bar
celona.
Mestres. A. E. Tagamanent.
Classificació juniors
Josep Casorran, Barcelona.
Jaume Florença, Barcelona.

3.

J. Borrás, Espanyol.

r.

Classificació debutaras
A. Musté, U. E. Poble Sec.

4.
t.
2.

3.

r.

sos

El badalotif Grífol
ha boxat aquesta set
mana a l'Iris contra
l'alavés
M ufi oz.
Aquest combat era
esperat arab interés
pele nostres aficio
nats, ja que hom l'ha
via vingut anunciant com a set *final
oficiosa del títol peninsular deis lleu
gers. La victaria va correspondre al
badaloni per abandonament del seu ad
versan i a la setena represa.
Aquest
triomf col-loca el vencedor en una po
sido immillorable amb vistes al títol.
El campió es-encara que sernbli
mentida-Lluís Rayo. L'argentí-extre

,‘,2)
441

sota el cel de París
freturo
de posar-se en camí-la tornada,

EL CAMPIONAT PENINSULAR
EL TERRASSA F. C. I LA
R. S. DE SANT SEBASTIA SON
FINALISTES EN VENCER EL
LLEVANT I EL R. MADRID
RESULTATS D'AHIR

R. Societat

-

R. Madrid,

2

a.

possibilitats úniques per a oferir, en
un moment donat, aquesta actualitat
en un
brillant reportatge, ágil i
europeu.-M.

rnig-fort

Llevant, equip jove i pie d'en
tusiasme, ene taus& bona impressió.
A Sant Sebastiá, la R. Societat es
tronca l'habitual concurrencia a les
finals de l'equip madrileny, i per tant
haurá d'enfrontar-se arnb el nostre
Terrassa F. C. per decidir el títol.
Cal confiar que l'equip agarena
fará el que calgui-un triomf menys
modest que el d'ahir
per portar a
Catalunya l'esmentat títol.
-

MARIUS VALYS

*

*

a

o

*

d'aquests resultats han
quedat classificats per a disputar
la final del Campionat d'enguany
En virtut

el nostre Terrassa F. C. i la R. So
cietat de Sant Sebastiá: l'encontre

jugará al camp d'aquests darrers,
el cita 13 d'abril vinent.
Ele dos partits semifinals es re
solgueren per la diferéncia mínima.
No obstant aixea els
terrassence
palesaren indiscutible superioritat
damunt els jugadors del Llevant,
els quals es veieren dominats en el
transcurs de gairebé tot el partit,
degut a aix6 hagueren d'emprar-se a
una defensa ben intensa, que impedí
poc encertats, a
als del Terrassa
mes, en el xut a porta-de marcar
més gols.
es

en

autocar

a

per

VIATGES CATALONIA
libia.

del

Centre,

37.

Tel.

23252.

Divendres Sant. Tren especial a
TARRAGONA. Setmana Santa i
Pasqua. Excursions coHectives a
MALLORCA, ALGER I COSTA
BRAVA 1 GAVARRES.
Demaneu programes detallan.

no

ene

ha meresort mal

confiança parqué poguessitn

bran,

La reunió de dimecres

l'Olympia

a

organitzader9

Ele
del Padece han

estadues
sean
&Maznes

o

donar-nos cap vetIS
da. Ara rolen ter 11
pm: 1 per a dimacrel
anuncien una a
la. Hl prendrk

boaark

Francesa Ros, que
el marsellea Tortosa, astA
púgil poc =agua ja que no s'ha nak
gut mal de Marsella. Així, donas, si.
combat que estava anunciat per al me
teix dia a Madrid, entre el graciene
el sen challenger Pena, no es fard
per ara. Es diu que an definitiva ha
estat fixat per al día 25 ?'abril, eascarii
que abatas de creure'ns-ho, esperma
per vetare si aquest combat s'arribará
a
fer. Tenim el pressentiment que
no es faci han de pasear :mitas
Á
ses.
part

contra

El número fort de la velluda de
derná passat a l'Olympia el constitueix
el combat que Josep Gironas lana
amb l'alema.ny Franz Duebbers. Aquest
púgil, desconegut a casa nostra„ ve
precedit a bona anoraertada. En rae=
tualitat és campió d'Alemanya deis
plomes i ha estat campió amateur ?'En
ropa del matehc pes. El seu récord ?s
també interessant i presenta la par
ticularitat de tarta una pila de victO
ries aconseguides en els rings de lora
de la seva patria.
Tot alaco creara que interessari els
nostres aficionats i que l'Olympla
s'omplirá. A mis, cal tenir en contp
te que dues setmanes sense vetllades al
"Nuevo Mundo" pesen moIt també...
•

QUENSBERRY
(Caricatures

Podreu adquirir, de

ment, el segell pro-presos
la casa Segimon Rovira,
Rambla de Catalunya, 62,
i a LA RAMBLA, Via
a

Laietana,

48

en

Tertúlia Catalana fa avittent a tot
bon catalá que enyori els exíliate i
presos catalans que essent aquest
l'últim abonament a les sessiona que
fins ara hem organitzat al Teatre Ca-.
talá Romea (i diem l'últim degut al
canvi d'empresa de l'esmentat tea

tre),

preguem,

deixi

una

d'assistir

vegada raes,

de calcular

'n-o

Acero
j‘

és
e 1

necessarl

evitar
s
El fi
l'extrem Ja el sa
bana Grela excessiu
t que es possessiona
sempre
non on
Inés
malato'
pot

principie.

o

ocasionar. La corta
delatora
es
marca
sempre
balx ven
Sra.
en
tot mament la
sor
recetó del bust per
Inttja de la nostra
cintura elkstlea FLE
Xlia. Creada per tne
! tltut Ortopidlo Se
"
bate I
Ce
.

La

marca

"á
ex

clusius. Models especials
a

BARCELONA

comptabilitat
v

,

7,

BARCE

Els rnilenars
del F. C. Barcelona

Posseeix dispositius
per

Alemany,

~00.•

usen

Brunsviga

gros

esser

LONA.

La Sumadora
di

que

aguaste& dual
representacions que manquen; la
una, dijous vinent, dia 3, no diven
dres, i l'altra, el dijous segiient,
dia ro, a les deu de la nit.
En la primera sessió es represen
tará la comadia en tres actea del
célebre escriptor Hartey Manneret,
traduida al eatalá per Francesa Ma
drid, "Baby, la Ventafocs núm. 32N-'
i després, el raonóleg del nostre es
timat dramaturg En Santiago Ros..
sinyol "La primera carta".
Esperen, que a aquestes sessions
no hi mancará ningú.
a

MantIngueu

:

máquines
de

Bofill)

Tertúlia Catalana
al Teatre Romea

Per
mo

de J. Boj. i

noda,

Els experts

con

siderar-lo presumpte vencedor d'a
quest conbat. En ca.nvi les perforaran
ces de Martínez d'Alfara erts el* pre
senten com un borne de veritable alas
se. I és logia, donas, que preveieasim
en dl el vencedor d'aquesta lluita.
No hem vist boxar Martínez d'Al
fara i per tant tot el que d'ell poguern
?ir ha d'ésser a base de referéncies.
Amb tot, creiem que no resistida una
comparació anda Mateo de la Osa, avui
per avui un deis millar' hornea que ha
donat el pugilisme peninsular. El basa
ha fet el seu debut a l'Havana 1h
sort no l'ha
pas acornpanyat, ja que
ha resultas batut per deaqualificad6.
Cal amantar, pare, que abans del cap
baix que rnotivá l'acabament de la
imita, Mateo de la Osa hacia pasa*
1c o. per espai de nou segons el san
adversari, un negra anomenat Malla

•Z=.0-

és la minor garantía per

a

mobles i prestatges d'acer

.

magnífica
,baurien'..

Gabiola
prou

no

organitzada
r

puntnació.

!El

TARRAGONA I POBLET

t.

lenciá, portava bastara d'avantatge enla

acobans

Adentre el base Ma
teo de la Osa és a
América diaposat a
guanyar fama i db
lars, a Valéncia ha
tingut lloc el combat
final per a decidir a
qui corresponia el t¦tol de carapió del pes mig-fort, que la
renúncia del basa deixit vacant. Aquest
combat l'han disputat el valenciá Mar
tínez d'Alfara i el basa Antoni Ga
biola. El resultat ha estat un triomf
del valencia, per desqualifieació del
seu adversari en vuit represes.
La victbria de Martínez l'espera
vem. Ene ha sorpras únicament en la
forma com ha estat aconseguida. Amb
tot, just es consignar que quan va pro
duir-se el deseallaç del comban el va

A Terrassa

retoe académic i de la

-

peninsular del

pes

Excursió

Terrassa F. C.-Llevant H. C.

feina minuciosa del novelista, aquest
reportatge de Francesc Madrid
modern i europeu-podria ésser una
nova escala,
d'illimitades possibili
tats, en el periodisme catalá, encara
excessivament local moltes aegades.
El cordial acolliment que han trobat
"Els exiliats de la Dictadura" din
clarament com el nostre rablic sap
valorar també, al marga de l'obra
del literat, l'obra breu, ágil i moder
níssima del periodista i del repórter.
Quan aquest rep6rter té, com té
Francesa Madrid, un sentit afinadís
sim de l'actualitat que passa i unes

El títol

A Sant Sebastiá

nou.

Lluny del

El combat de Munoz i Grífol va és
deis r és eraocionants que s'han
vist a casa nostra de u:oh temps anal.
Mufioz é3, gansa cap mena de dubte,
superior en boza pura a Grífol. Aquest
ha palesat en més d'una ocasió que tot
el aeu fort consisteix en el punch i la
facilitat assimilativa. Es per alza) que
ara ha guanyat a l'alavas. La lluita
entre aquesta dos homes es ?acidia per
pnntuació a favor de Munoz, peró les
minora facultats del badaloní obraren
el *tirada de fer-lo abandonar. Cal
esmentar que el vençut va canee a la
segona represa fora del ring, 1 que es
produí una asió en un genoll, lesió
que amb tota seguretat devia irfluir
poc o molt en el resultat del combat
A propósit d'aquest incident, cal cri
dar l'atando a la Federació Catalana
per permetre que es facin combata en
rings com el que hi baria dijous a
l'Iris, inadmissible per complet
Els altres combata de la reunió no
snereixen asid: comentad. El madri
leny Guillan Ruiz decepci,ná en &ter
batut per Riambau. Matamoros, un al
tre badalonf del qual hora eeperava
coses grans, va abandonar davant Gar
eia Lluch. El millar combat, després
del de Grífol i Munoz, va ésser el
que Iliuraren Montes 1 Alberni. Va
ésser fallat
ser

/IM¦ffilM

Munoz

-

la possible tornada, a la terra de la
qua( han estat bandejats. Maciá,
Gassol, Unamuno, Ortega i Gasset,
Blasco Ibánez, tota aquella penya
enyoradissa 1 optimista de "La Ro
tonda", adquireixen en el reportatge
de Madrid una fina qualitat -plena
de color- de cosa viva. L'agilitat,
volgudament desordenada i fugaç, de
l'esbós de cada f:gura i de cada
moment, dóna al conjunt un valor

una pila de temps que no ha
boxat en els nostres rings ni contra
cap boxador amb dret a disputar-li el
títol que ostenta. ?Es que la Federa
ció Espanyola de Boza no es dóna
vergonya, encara, de permetre que si
guin campions d'Espanya elements
con, Rayo i Ferrand, als quals no seis
ha vist pela nostres rings de temps
imrnemorial? ?Qué esperen els fede
ratius a seguir l'exemple tantas vega
des lloat de la I. B. U.?

meny fa

Grífol vencedor de

pretensions históriques,-palpitants
d'actualitat, hi ha tota la vivar del
moment, 1, encara, tota l'emoció
d'afanys d'aquells homes que espe

Puig, J. E. Pensament. ju

Ponl, C. E. Laietana, debutant.
96. Martínez, C. E. Laietana, de

31

Teltion 15781
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Carcassona, Barcelona, junior.
83. Guillen, Barcelona, debutant
84. Quinquina, Barcelona, debu

95.

1

I COMA
I PERE BRESCO
Santa Anna,

tant

94.

A

TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC
a preus
immillorables

82.

87.

al vinent dia

Atenció, installadors!

senior.

76. Nucas, independent, debutant.
77. Mestre, independent, debutant.
78. Gibert, Badalona, junior.
79. Ros, independent, debutant
80. Gadea, Barcelona, junior.
Sr. Navarro, C. E. Egara, debu

D.

veritable éxit

perspectiva rrer

1

Rovira, Barcelona, junior.
Blanchart, A. D. Telefónica,

nior.
F. del Pozo, Espanyol,
butant.

un

en

Retro<

tant.

Casassa, A.

del

Europa 1 de l'Espanyol.

butant.

M. Castelló. A. E. Tagatna
nent, senior, 22' 37" 2.
2.
J. Hernández, F. C. Barcelona.
senior.
3. M. Mestres, Tagarnanent. id.
4. L. Ferré, C. D. Europa, íd.
5. M. Serra, Espanyól, íd.
6. J. Mengot. Tagamanent, id.
7. J. Casorran, Barcelona, junior,
9.

'

86.

d'Atletisme

dre de les provee que es dispu
taran en el seu gran festival
anual, que tindrá Iloc el dia 27
d'abril vinent, a la tarda, i .que
será el següent:
100 m. eliminatóries.
Salt d'alçária.
800 m. llisos.
Llançarnent del dise.
80 su. tanques.
3.000 m. llisos.
100 m. final.
3.000 m. marra, atlética.
4 X 1 00 reemplaçaments.
Salt de perxa.
Llançament de la javelina.
4 x loo reemplaçaments,
L'éxit del festival es pot do
nar per descomptat, ja que
ultra la nodrida representació
local s'ha rebut la inscripció
del F. G. Badalona, cornposta
de Culf, Oliver, (l'Irgues ger
Inane, Mateu, Consegal, Serio!
Llord. La del Club Gimnástio,
de Tarragona, integrat per LIO
reng, Olivella, Bru, Oliver, An
gel, Requesens 1 d'altres. Tam
bé šs cosa ja segura la inscrip
ció del F. C. Barcelona, que no
rnés manca concretar els noma,
molt probables les del C. D.

J. Rodríguez, Espanyol, junior.
S. Minyana, Europa, junior.
A. Musté, Poble Sec, debutant.
J. Bolbena, Europa, junior.
A. Smandia, Europa, debutant.
F. Estalles, Badalona, junior.
J. Camps, Egara, debutant.
B. Font, Barcelona, junior.
L. Canal, Europa, debutant.
Ll. Ponce, Barcelona, debutant.
J. Miguel, Barcelona, junior.
J. Canet, Tagatnanent, senior.
R. Grau, Tagamanent, junior.
LI. Arnillas, Espanyol, debut.
B. Carrasco, Pensament, junior.
J. Lleonard, independent, senior
M. Torres, Espanyol, junior.
A. Santés, Egara, debutant.
B. Ponce, Barcelona, junior.
I. Mestres, Egara, junior.
J. Colín, Barcelona, debutant.
N. Cavaller, Barcelona, íd.
A. Vallas, Barcelona, íd.

63. Jimferrer, junior, (Barcelona).
64. García, U. E. Poble See, de
butant.
65. Sánchez, Badalona, junior.
66. Martínez, Barcelona, junior.
67. Gibert, Badalona, junior.
68. Recasens, Barcelona, junior.
69. Quesada, Tagamanent, junior.
70. Aliana, J. E. Pensarnent, ju

74.
75.

Secció

La noticia que Pri
Camera está mig
decidit a deixar la
boxa ha sorprés. Ara
que al gegant italiá
els negocis pugilís
tics li marxen tan bé,
ara que no s'ha con
firmat cl rumor que les comissions
americanas volien interdir els taus
combata amb "paquets", ara que
Dempsey ha dit formalment que tor
nará al ring a n'altar amb Camera,
ara que ja havia signat un combat amb
un home de categoria, Primo
Camera
anuncia que deixa la boxa.
Causes? Un contracta cinematográ
fic que ji fa la casa Metro, per a in
terpretar el papar d'Hércules en una
peHícula, per la qual cosa percebria
150.000 dólars. La quantitat és temp
tadora de debo, i si Camera té en
compte que els seus innombrables ma
nagers no se fi emportaran el 66 per
cent deis guanys, com li fan ara amb
la boxa, creiem que fará un gran pen
sament decidint-se pel film. A la mi
llar, tot el que li manca per arribar a
ésaer un boa pugilista, ho té de tem
perament artístic, i potser en el cine
ma :conseguirá arribar a llocs elevas:,
que en la bona té absoluta:izas vedats.
Encara que el mes probable és que
de confirmar-se aquest contracta Pri
mo Cunera no deixi els guama. A la
casa cinematográfica que el contraed
Ii interessará que l'italiá no perdi la
popularitat. I en aquest cas el gegant
de Ve.nécia haurá de fer corri l'alemany
Schmeling, que ha ingressat tambe al
cinema, 1 tense retirar-se de la boxa
filma amb Olga Tchekovra una pel
lícula que portará per sisal "L'amor
en el ring",
mo

C, N. Reus "Plorns" ha donat
a coneixer definitivament l'or

59.
6o. S. Blai, Europa, junior.
61. Arús, Telefenica, senior.
63. Ursola, Espanyol, debutanf.

1.

sorollosos

s'ha procedit a
de l'ordre ?'arribada i
inisuclaalificació social. Aquesta ens
,lória a Conabter la victoria del Ta
sobre, el Barcelona, amb
dos planta de diferancia, victaria
lrld,
i rtierescuda, que no
'obtingut seguratnent, al
ananá, áquesta vegada, si els clubs
,

38.

CLASSIFICACIO GENERAL

8.

La

?Camera,
cinematográfic?

en

han : astil rébuts amb
hi

corre

MURPHY

Nó:va Caminar (Bar Esquerra),
qiie'

i

dora i clubs, cençuts i vencedora.

fer l'en
n'ida ala meta, situada, corn la sor
tRÚ, •cliCaUt l'estatge social de la

ajdaudirneras

so

una

_

ettitts.
"'tia carredors,

realitzada pela corredora,

bretot pela primen classificats, pel
tren imposat ipel braó amb qué
varen defensar, com tots els altres,
náturalment, els colon del seu club.
Castelló, que aquesta temparada
s'ha hagut de contentar amb la con
quista de segons i tercera llocs,
aquesta vegada ha volgut palesar,
amb éxit, que continua essent el ma
teix de setnpre: un bou corredor. Va
aorta amb la seva després d'haver
se llaneat a la Iluita a:1lb una acti
tud d'heroi
Hernández, que ha tornat a recu
perar la saya brillant forma, rnalgrat
que va prendre la sortida amb un
fort dolor a la boca, resistí fina al
darrer extretn el contacte amb el
vencedor i sapigué recuperar, traSs
tard, el aegon lloc, que hacia per

A REUS

A. Badia, Tagamanent, junior.
F. Clemente, Espanyol, senior.
J. Abelló, Terrassa, senior.
36. T. Llopis, Barcelona, senior.

48.

Cal fer estnent, abans de tancar
aquests cornentaris, de la brillart

DEL DA 27 D'ABRIL VINENT

34.
35.
37.

Panorámica setmanal
actor

33.

47.
*5*

no

'

.

seguit en la classifica.ció
haguessin pogut presentar-se com
pleta.
En la classificació de juniors ha
obtingut el F. C. Barcelona els dos
primera llocs, grácies a la brillant
carrera realitzada pela
seus
repre
sentants Casorran i Florença.
També ha obtingut el club blau
grana el primer lloc en la classifi
cació social de corredors debutants.
El primer corredor d'aquesta cate
gorja que va entrar a la meta fou
A. Musté, de la Unió Esportiva del

dut raomentániaraent.
Dintre de tot, Mestres executá

•

,

,

Claseificació social neófita
F. C Barcelona.

vencedors absoluts

que !'han

se

d'prnamentació

'aionsts•.dtaeultés

s.

B O X A.

-

--

el

J. Camps, C. E. Egara.
L. Canal, C. D. Europa.

Corredor. insarns: 198
Corredora aorta? 184.
Arribats:

azorran i Musté, primera de juruiors i debutants, respectivament
Una
formidable lluita entre el Tagamanent, l'Espanyol i el Badalona

rar,

3.

2,

Barcelona de "Nova Germano?'

a

rambla

GUILLAMET

MADRID

Es convida i prega als senyors
socis del F. C. Barcelona perta
nyents al quart milenar, que assis
teixin a la reunió que per a donar
los compte deis acorde de la darrera
assemblea del Club. se celebrará en
el Casal deis Esports, Ronda de la
Universitat, i, dimecres vinent,, ?la
2, a les den de la nit.

'10

81

rambla

ié marl :de 1930

-

HOLLYWOOD OBSCITIK

El drama que la

pantalla

no

projectara niiI
Virgili

per P. Ventura i
tnyors

'111‘1Z

homo tiende
i les droguel
tenlen
Iset

etament
a-lao hi ha

literata*
aiall

Çn

gorra

mas trietatnent de.
ele paradisoe mua.
f
dir Riehard, apesaras.
ru

que

—va

Edmund U:me,

que

'atrofias

a

un

e

-da

Wei

liiIITel—p-tendre-11

bet.

d'aquelle

1 abano que la po
guessin agafar novament ja els ha
via mossegat
Segons Herdering conti, Mies Ru
bella Ii havia demanat una injeccia
de morfina, dient-li que piala molt.
Ehl va dir que aquella iajecció no

•

tiasa

tots

era

momenta per donar una cede
d& amb la erra perauman ama

necessaria, pul:

Pel que ell (el doctor) podia capir,
la seva cliente usava I abusava dele
estupefaente, la qual cosa ell igno
raya, 1 aquell atas provenia ?'una
maese !larga abstenció en el seu
Jeise va dirait
—?Corn š postable que tal teas
aablem que Miss Rubias prenia mor

que :lo la troba

Aquella ordre
ring s'aturés.

fer que Herde

va

—Entreu I ventu —va dIr Jesse—.
Herdering entra 1 s'atansi. Sou el
poca -vergonya més gran dele Es
teta Units. RIchard, aquest home

<e

aa

—Rea

i ti

no

vos

com

el

Avui en aquest local s'estrena la
prochic.ció "Picadilly", editada per
la B. I. P. i interpretada per Ana
May Wong, Gilda Grey i Jámesson
liornas. L'altra estrena és una pro
ducció First interpretada per Ed
mund Lowe i Corinne Griffith, pre
sentada per les Luxen. Verdaguerv,

ao que

dieu,

retracten, puc denunciar
calumniador.

us

a

(Acabara)

COLISSUM
"El desfile del amor"-

mine OOLIMAIIIN fM,Y111

30t11

la in&
•

ta

gibe.
Afma, tiente-1

40.

Comentan: Una bona actua

gunteu-tl-ho.

ció de Lon Chaney, perfecta
!nent 'Round« pei simpátio
J'altea Mana)? I Ja gentil Phil
lis Mayor.

—Hett estat ben amable—va da
la» Cultores laica— en acceptar la

aostra invitada,. Perdoneu que la
ineva dona s'hagi absentat, pera d'un
itinpe ertiCi esta force delicada.

AqUesta produoció és un ho"
mentase ala ferroviaria, pera
en un aspecte nou A per demés

—lierdering la porta bé?— vaig
preguntar jo amb aornegueria.
--Certanietit —va .dir carregat de
hora le--, encara no el veu ja

sentimental.
Una vegada y/As ene plau ad
mirar el treball d Chaney, que
demostra com els bons actora
poden reeixir fina i tot, en un
papes' cenes poseibilitats aoa
rents de valor dram,atica

Semalit que esti bona. Es ben cert
cale
fe fa rairacieta Alma, d'una

temporada enea esti desconegada;
aftetuosa i pacífica com era, ara
té un earketer tan aviat xiroi coro
malhumorat... pera, qué °corre?
va dila aentint a les
habitacions supe
rior* un escandol formidable; i diri.
aint-se cap
l'escala, va excusar
se: —Perdonen-me.

tan

presenta
Jualfola glacial

"

Pla

isrotagonistes: Ftobert

(rota ene
taló, i tots

cer, Wolneim 1 Lenor Uirlc.

atansarens a la porta del
veiérem coro Alma, amb
vestit esquincat i seguida d'Her
dering i duce cambreres, laaixava gai
cebé a tornballons, amla un aepecte•
de boja que contrastava amb l'ele
gant 1 pensativa dona que feia poca
anoments en, havia deixat, Jesse,
al costat meta va dirame:

lerar-se

Argutnent: Completament es
quimal. Com tota la pellicula.
Interpretació: Sembla que els
artiates hagin, fet aquel! treball
2 estanca perdudes.
Sonorltzació: Detestable.
Comentan: Ens dol haver de
djr que malgrat 1 esser ja en
el bo de la primavera, grácies
al Vívid argument cl'aquesta
"La Última orden",

EMIL JANNINOS
de les millors pellicules del gran actor

una

alemany, prohibida
~oh
va

per

la

censura

2111121Y

tan malament Ella aleshores

va

Insistir, i ell va negar que portés
cap injectable. En, buscar-ne ella
un
i no trobar-ne cap, va agafar
furiosa un ganivet i l'amenaça. La
cambrera que esteva present, prová
de prendre-l'hi i fou lleugerament
felida. Veient la sang del bree de la
noia, Alma es detingué un moment,

2229101111112111221211

fina i cocaina, vós, el seu metge,
ho ignoréssiu? Aiicó és cosa que es
coneja al primer cop de vista, i en
aquest cas, coro en d'altres, heu
cuidat massa els dolor* deis cliente.
Us estaria bé —va continuar mentre
pujaven l'escala acompanyant a Miss
Rubens —que un dia se us trobés
complicat en dos casos d'ús de dro
gues

producció ens
freds, corgelats.

hem
quedat
Aix6 demostra
que es va fer el títol després
d'haver vist la pellícula 1 no

sabent qué posar-hl.
No
marca

da un éxit per aquesta
ni molt menys. Aconse

Ilern, dones, aquesta producció
per 11 asan programada

a

illa

l'as

El millor, 'de• la pellícula és
passatgera intervenció d'Al
Brendel. Per tant, té molt poca
cosa de bo.
la

prohibides.

—No

TIVOLII
‘111V--

Anna May Won
Jameson Thoreas
amb la producció B. I. P. Sonó-le-a

PICCADILLY
"WIMelle==2.1112:C=CP

Instintivament jo vaig dir.li:
—Treieu-la del domini d'Herde.
ring.

REDENCION
amb

Corinne Griffin*
Lowe

Producció Gran Luxor Verdagr SONORA
-

sense

estudiant.

data havien marxat, dos o tres inti
mes amigues d'Alma esperaVen
ea.
bar coro seguia per a acorniadar-se.
Cortez -esteva completament atuit,
i molt trist va dir-me:
—Perdonin els bona arnics de l'a
cena que han hagut de
presenciar.
Certament que jo ignorava aquest
costum de la meya esposa. Cree
que s'ha de traslladar a un sanatori,
on jo aniré retirant-me dele
estudie
fins que ella hagi recobrat la per
duda salut...

Olida Gray

(First National) Programa

sou vós qui per a fer-me re
convencions, puix que no sou ni met
ge ni jutge.
—Perb us conec d'anys i uš ettic

Desaparegueren. Richard baisca al
cap d'una estona, per6 la festa' havia
perdut tota l'alegria. AIgund convi

A V 1LT I

Edmond

Joyo. Compton.

i

Interpretació: Regulaa.
Direcció:John Fora.
Comentad: Una PrcidueelaOri

complement

i

Va mirar-me amb ulls interroga
clors, i en ells vaig Ilegir-hi que com
partía els meus temor&
Els convidats sanaren acomiadant,
i jo, pretextant esperar a Jesse Ja
mes, vaig quedar-me. Per fi varen
venir dues infermeres, i Herdering
baixi l'escalinata ripidarnent, saluda
a Cortez i tot just estava al
cancell
que la ven harmoniosa pero impe
rativa de Jesse va deturar-jo,
'

•--Doctor. Esperen.

----

rawkww

i
1

/

"

Avul, tarda, sessio
e a 8, repetint-se
Nit, a les deu

la qual l'estrella, vulgo, George
O'Brien DO té cap paper impor-.
tant, i preobsement p
ell va
el públie.mtveure la pallícula,
puix finé avui les Fox d'aques
ta temporada no terina gratis
attactius per al públle. Georges,
pera, ee'ns mostra malt u p!.o
pasit porqué lles SeVCS admira
dores es corsecjain d'admitaCtó.
Ea el que guanya sempre, fine
que l'amor. i la aoluntat del
germanet petit acaba amb les
seves petuláncies i fanfarrona
de s.

continua

de

I unes artistes molt belles. Un
escenari pie (le gent i cap es
cena que
destaqui i en s emo
ciona Georges un artista que
tan grane interpretaclons ha
fet per la mateixa casa Fox,
s'hauria de tenir cura de seleca
cionar-li argumenta en les se
ves

qualitata

es

clestaquessin.

Es una 'lástima aquesta visible
decadbncia !del material de la
Fox Film,
PARAMOUNT FILM;
"

presenta
Una farsa parialen

Protagonistes: Adolph

"

Men

jou, Ratera' Carver, Margarett

Livingstone.
Argument:

Una comédia amb
ribete de 'vodevil. Molt discreta,
en

conjunt.

Interpretaeid:

Bona.

Comentan: En aquest& pro
duccid trobem un Menjou en.
vellit. El maquillatge és detes
table. Pera amb tot conserva la
gracia iraníes, tan peculiar en
eh l

que amb el seu elegant
port fa que la simpatia d'aquest
artista, malgrat de no tractar
se d'una gran interpretad&
en
tretingul el públic.
Margaret i Caterinne, gene
Iíssimes.
L'ambient de frivolitat és la
nota
predorninant d'aquesta

producció 'Paran-sauna

el programa.

en
punt:
Sonora Paramount
(Tarda: 602.
Nít: to'o3)

argument petit

res: un

ARICIA

Revista

BRUN.
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-

LA BARCA DE NOg
Dibuixos sonors animats.
(Tarda: 4 i 6'r3.
Nit: to'ui)
EL DESFILE DEL AMOR
Opereta cinematográfica Para
-

mount, per MAURICE CHE
VALIER i J. MACDONALD.

(Tarda: 4'16

i

BASTONS
Vegeu els assortits i

preus

a

la fábrica

BACARDI

PASSATGE
Rambla Plaça Relal
-

6'29. Nit: to'eo)

..¦¦wo~~.”(IIOWOIM~~~hg.•

Restaurant RIERA
Passeig de Grácia, 100

CINEMA PARIS
AvInguda Portal

de

l'Angel,

11

1

AQUESTA NIT,
ESTRENA

•

de

la

a

les

grandiosa

producció

La mina incendiada
per

Teléfon 75075

13

Teléfon 14544
Orquestrina V. Granados

Douglas Fairbanks (junior)
1 Jobyna Ralston.

i_

114+.+119.44444+4+114414.11~4

EL PREFERIT DELS
GOURMETS
S alon s propis
per

a

tifus Metro

protagonístee

Argument: El gastat de les
Académica Militara 1 nava!al

Intal,

FOX FILM

—

"El

William Janney, Helen Chandlea

roa.

s'apropava—,pre

PEMINA

21 audaz

Interpretado: Encertadissl

dii-irtriulail,

—Ara sí que heu conegut a Her
&ring. Vegeu la seva obre*
Alma cridava:
me'n vol done, ho th&nVb1
'donar, tot per no comprometre's...
ja... Ja... 1 esclafia en una rialla
lisie va posar-me la pell de gallina.
Veient que Richard, el doctor i les
cambreres no eren prou per contenir
la Paria d'aquella dona, aparentment
tan frágil, Jesse va ajudar-los, i el
príncep hindú, igual que doe o tres
alts personatges rnée, laatansaren
per tal d'oferir ele seta serveis; ales
llores Alma, d'una revolada, va alli
deis que la subjectaven, I

presenta
gana'
Protagoniates: George 013rIen
--Ai

4

Idea Interessant,

que aqueas

HISPANO VOX PILIS

1

-

prosental
1. Hombrea de hierro
Ppotagonistes: Lon Chaney,
PhIllis Ilaver I James Murpay.
,Argurnent: Coméclla dramb.-

aaCont ét que él metal d'Alma?
ell és 1 qul aquesta pobre
altia deu 1 vial terrible Que la do

•-1 Rlehard ho tapa.?
,a,-.1fome— va dir per

Continua l'éxit d'aquesta bellísel.
producció Paramount, 1 l'admi
t'acido que la marea, el director i ele
protagonistes han naerescut del vol
tee pablic és per denlas alga,
ma

erderittg.

Pelean

Herdering va perdre
va respondre:
—Ningú pot proveí

pretada per Jada Uulhall t Dorothy
/vIackail, formen l'interessant progra

color, pera

dólar'?

de

d1r,

abaolut Per t•
alanest estampas ai saeta
en

AVIJI vEULEII....
TIVOLI
"Picadilly", "Redención"

•d'u Ana 1 paeaara

val*

elusitéb

cinquanta

o

cent

•••

•

'arslreas acostar-riel.

Ired,

canvi de

a

211131~11~111111111~11~1~

sises~aweememsemeemaramemeameznerareseneatiesseamossamendies

ta eornenear d'enragnar; jeme I lo
....!Qué

opi

tre

plibrom
-ACtri

és l'únic responsable de restat de la
vostra esposa. Us prego que doneu
l'ordre de detenció.
Herdering contesta amb l'urc que
ti era peculiar:
—?No sabeu que no es pot detenir
un tnetge sial coro així? Titic ma
lalts que m'esperen, no puc entre
tenir-me més.
—?Malalts o pobres viciosos que
esperen la vostra cocaina o el vos

banquets

Servei per co
berts i a carta

Recepció diária d'ostres

Piropeador"Goldwyn que

té per

Joan Crawford 1

a

a

William Haines és aquesta produc
ció que avul a'estrena a lalegant
cinema del pesetas' de GrIciá.
KURSAAL 1 CATALIJNYA
"Esto

ee

el

Cielo." 1 "La hija del
mar"

Una producció deis Artistes Al
apelas interpretada pel simaátic Ji
mée Hall i la formosa Vilma Barda,'
és "Esto es el Cielo", que junt arnb
It produceió Piast presentada per la
Verdeguee "Le hija del mar", inter

ma

que avui

s'estrena

e.zt

distingas local*.
CAPITOL

"El

1

LIDO

aquests

CINEMA

pan nuestro de cada die"i "A caza de dote"

Una producció Fox
intcr,
pretada psi simpatic Charles Farrea
i Mary Duncan de quelcom esperat'
amb interas pel ptbIio bareelona
i
mes encara si aqueeta producció és
dirigida pel gran Ifurnau, qua temes
simpatice i admiradora té ocian a
talent directin. Esperen, done*, que
l'estrena d'aqueas& produacha 'será
un
ata L'altra pe14fcttl
4i una

Paramount Interpretada per
Charles
Rogetil I Mary Brian, el títol de la
qual és "A cara de dote".
CINEMA PARIS
"14 izaba incendiada" 1"El

del pensionado"
'Una realittació de Regina! Barker
interpretada per Jobina kalston i
Douglas Fairbanks junior és "La
mina incendiada", producció que junt
atilb "El diablillo del pensionado",
Interpretada per Kate de Nagy
pertariyent a les tesclusives Gag
mont s'estrena avui en aquest popu
lar local.
En s ocuparein d'aquesteá estrenes
en la vinent pagina de cinema.
-~111.11.41~1.411,1~

rrsporr
I EA DONA
Cordettant el
de Jiménez Asua
a l'Ateneu Barcelonis

parlament

Jiménez Azúa, presti
giós intefiectual madrileny que ho
nora la tribuna del nostre Ateneu
Barcelonés, entre les maltea coses
intereesants que va expressar, en
parlar de les dones va cometre una
sensible injusticia, que li hem de

No

tetes

les dones

d'angel

que el

retreure.

sofrir 1

Efectivament marca tres tempi en
les dones: la d'ahir, la d'avui i la de
demá. Per a la dona d'ahlr tingué
paraules d'excusa, desig d'oblidar la
seva inconsciéncia
per la imprepa
raci6...; per a la de demá, totes les
esperances, tots ele elogis per a la
joventut que emplena les aulas
d'universitats, escoles, tallers, oflei
nes en aprenentatge de vida. I per a
la d'avui, tot el blasme, tota la cen'sura, atribuint-li massa superficiali
tat, fent-la gairebé responsable de la
buidor de les llars, declarant-la ád
huc guise dret per a usar deis cabals

calçasses, a
adulacione, a

qué disposi...,

Jo penso que
aix6 que diu aquest dignissim cate
drátic s'avé a un sol estament, per6
de

etc.

hi ha cap dret per a fer-ne gene
ralització. Estem d'acord en qué una
bona part de les dones ?'ara no tenen
consciéncia del que eón i del que han
de fer al món, i que acceptant, com
si aixé> fos el que ha d'ésser, el paper
dé comparsa en el matrimoni, en el
passeig, en ele divertiments... en
tots ele actas de la vida, si vida és
no tenir aspiracions, ni idees, ni espe
rit de franca revolta quan cal, ni
vergonya les més de les vegades.
Pero a part d'aquestes dones, no
veu el senyor Jiménez Asúa les que
treballem del matí al v-espre, estu
diera tots ele moments que el tre
ball ens permet, que llegim a les
hoces que les altres domen o es
diverteixen, que lluitem aferrissada
ment per corregir les própies tnisé
des í ajudem a evitar les de les al.
tres, que lluitem més soles que no
aniran mai les que ene segueixen,
car
les nostres mares són la dona
d'ahir que ell excusa i no censura,
no dubti el senyor
Jiménez Asúa
no

que

som

despenerrt

rnoltes, moltíssimes, que
per a la nostra formaci6

els diners que

hem guanyat, per
dir-ho bíblicarnent, arnb la suor del
nostre front. Penso que en el
mag
nífic parlament del visitant insigne
hi cabia aquesta
excepció, i que com
jo ha pensaren moltes abres
dones
que

ens

l'escoltaren. Per aixé Ii ho faig
constar„

so-tri-c-iTabaise§.

encara- (pie
hagi de cabell d'ir
gel, i preciaament el no ésser-ne ene
colloca en un pla d'inferioritat exter.
na aparent, peró que existeix i
pesa,
perqué en realitat as !'borne el que
encara no está avesat a
qué la dona
penal í es permeti d'opinar pel set:
compte, i gasi naarkilestar-s'hi moltes
vegadee en justa oposició. Prefereix
en la majoria d'ocasione el
joc de la
carabaesa, i inée si ée la del cabell

cala,
casos

de

tiranitza,

que el fa

vegades el torna un
la companyonia sense
l'afecte

cense

ardite de

l'opinió lleial, peró en alguns
oposada, que pot oferir-li una

a

dona, una veritable dona d'asentí.
?Creu el senyor Jiménez Asúa que
tras ele hornee tenen la
ració i el seu esperit?

seva

prepa

I ja he dit tot el que havia de
dir per a no deixar en peu el que
tenen d'injustes les paraules del _se
nyor Jiménez Asila.

ENRIQUETA SECULI
Derna, dia primer d'abril, sortirl
el primer número del Butlletí- Por
tantveu del Club Femení i d'Esports,
que es repartirá gratuitament a totes
les associades. Totes les que desitgin
tenir-lo immediatament poden passar
a recollir.lo a les
oficines.
•

L'excursió

a

que

*

'z

s'havia

per al dia 6 d'abril ha

•

anunciat

hagut d'ajor

nar-se, tota vegada que en aquesta
data hi haurá un festival al matí par
a la inauguració
oficial de l'atietis
me. En aquest festival hi
tenen entra
da totes les famílies de les sácies,
per?) cal que entrin amb elles, Ultra
/a manifestació atlé+ica hi haurá un
parla de tennis i un altre de basket
ball.
*

*

Van activant-se els preparatius
dos grane concerts que organitza el
Club Femení. El local on se celebra
ran és
la Sala Mozart, i les dates
seran el 24 1 31 de maig. Hom comí,ta ja amb la cooperació de les dis
tingides artistes Concepció Callao,
Pilar Rufi i Maria Carratalá .A més,
sembla que s'encarregara el 'caen
concert a l'Agrupació Choral de Mú
sica Antiga, la qual entitat assolira

just prestigi tot seguit que ha81
seva presentació
al postre
públic intelligent.
un

fet la

*

* *

Continua oberta la tvtiti-s-cripció cte
bona empréstit, i es prega a tots els
que vulguin ajudar la tasca del Çlub

stue

no

déiXin

a'adraiirir4t_e.

31 de març de 1930
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31 de mal-1 de

La prernsa, en donar-ne b noti
cia, ho fan amb I conseghent
1n
dignació; hm sabia que ;a Dicta
dura a' havia ab raonat hlrba ram ent
contra eh hornea i contra
els béri's
ciutadans; hom sabia que les idees
liavien estat perseguid, expoliades;
que la Ileialtat i la noblesa
deis sen
timents havia estat objecte de per

secuciona

de

tota

mena;

que

d'abusos, d'atropells i de fets
vergonyosos contra tot el nostre.
Pena mai el que ningú no podia
esperar-se és que per odi que se sen
tís contra una idea i contra les per
sones que la representessin. a'arri
bés, a l'extrem de la incivilita t. d'a
questa barbarie que representa
acar
nissar-se contra uns libres. con
tra 'una modestos
volurns, pel sol fet
d'ésser escrits en lengua catalana.
I un hom s'escruixeix encara
més
en
saber que aquest te t vemdálic va

TJn

ro›Lre

recordar:

a

EL SENY01 PONSA

?Que s'ha fet de la collecció petrográfica del Museu
Martorell,
ésser pres per gent que tenen rapa
ver fet
destruir, entre altre; obres
reina i fins els modals
d'ésser
alienes a les publicades per l'Ajun
humans, pero que en el ions llur tament, els volums de la
Fundació
ánima és encara la del "chimpan
Bernat Metge i les coReccions de
cé" prisnitiu, sensc ofensa per a la
"La Revista", de J. M. López-Picó
raga simiesca.
que allí es guardaven.
El qualificatiu que es mereix l'ato
?Quina fou la causa que despertá
tor
i millor dit, els autors— d'un
aquel malefici sobre els indefensos
acte
semblant 'Jauría d'ésser tan
textos catalana? Sembla trobar-se
fort, que per forma ens repugnaria
el fet que en un festival als alumnes
a
rosaltres mateixos haver-lo d'es
del'Escola de Bosc del Parc de
criure; perd en emprar-lo, certa
Montjuic els foren distribuits al
ment, no hi hauria pas
guna exempiars de. les Biblioteques
Destruir el libre és odiós pel
Ambulants, editats per la Comissió
fet en si, pecó fer.lo destruir per
de Cultura deis Ajuntarnents
popu
que preciaament estés redactat en
lars.
catalia és cosa que pasa de meso
Per a escarment i per tal d'evitar
va, que no pot deixar-se sense escar
que el fet es reproduís, fou quan rs
ment, i de la qual han, está obligat
dona l'ordre vandálica. Pel que es
a
exigir-ne la depuració de les res
dedueix, la destrucció tingué diles
ponsabilitats.
etapes: la primera, d'estripar els pe
L'afany destructor és que va li
tits fascicles i sobretot els de pro
mitar-se els lflbrts i fascicles edi
paganda de la tasca cultural dels
tata per la Comissió de Cultura?
anteriors Ajuntaments.
biés tard,
Res d'ajar& Va estendre's a totes
peró, l'ordre es generalitzá i va es
les publicacions de la casa, escrites
tendre's en absolut a totes les pu
en Dengue materna, com els anuaris
blicacions, entre les quals hi havía
estadística.
edicions documentals, com el de
I la fria arriba a l'extrem d'ha
"Lee Constitucions Escolars de

per

aquest MOLTS DIES DES
PRES d'haver incomúnitat David
Rey a la Preso de Barcelona; sinó
CONDEMNATS PER ATRACA.
MENT, PER ROBATORI A MA
ARMADA, a causa de llur fitxa
policíaca de militants obrera.
Guiot i Climent, per exemple, te
lijen a favor seu la dealaració del
seu
patró, el qua! responia que
havien treballat el dia del fet, i ho
dernostrava amb ele teus Ilibres; la
declaració dele seus companys de
treball. completament aliens a tota
actuació política; la declaració, en
fi,
del propietari del bar on
menjaven.
Tanmateix. el Consell de Guerra de
-la Dictadura els va condemnar. i en
cara són a presldi. Cal
també allibe
rar-los, i, a més, rentarlos de l'estig
ma amb qué els marca
la Dictadura

LLISTA D'EMPRESONATS
-

La Comissió pro Amnistia vol fer
coneixer al país els homes per als
guata reclama justicia. No basta, al
stni entendre, demanar
abstructament
amnistia i Ilibertat. La gent coneix
nornés uns quanta noma
els pro
—

cessats

de

ta—, per()

Garraf, Massacs, "El Poe
no

sap

res

deis Iluitadors

anónima, com.batuts potser amb mes
acarnissament, per tal com ningú no
els defensa, en la majoria deis casos.
A tal fi ha demanat ala partits, a les
organitzacions, a les famílies deis
perseguits i en general a tot el po

ble

—

i

reitera

aquesta
xer

ara,

petició—,

tosa els

rasos

delictes polítics

o

resultas de

seva

la

públicament,.

que li facin conéi_
de perseguits per

socials. Un primer
crida

ha

estat

poder confeccionar una lista
for
losarnent incompleta, és ciar, peró
tanmateix
expressiva
d'empreso
—

—

nats. de processats i

d'exiliats. En
total, uns quanta centenars— hem
d;t:
UNS
QUANTS CENTE
NARS
de perseguits... Hl man
quen, certamcnt, molts noms: d'a
grarls andalusos, de detinguts go; er
natius, de socialistes, dc republicans,
de persones el delicte de les quals
suposant que existeixi
no
és ex
—

—

plicitament polític, etc. Malgrat tot.
i sense perjudici d'anar completant
successívament aquesta 1-ciado de
perseguits, la Comissió considera
oportú de publicar les llistes provi
sóries, i de fer conéixer així al poble
la lista d'honor deis seus defen
SOrS.

Durant la Dictadura han estat de
tinguts presidenta del Consell, mi
nistres de la Corona. senadors, dipu

tats,

batlies, regidors, directors de
periódica, publicista, advocats, Inet
ges, catedrátics, industrials, obrers,
homes, dones, i, en general, persones
de tots els estaments. Tots els pro
cediments arbitraris han estat em
prats contra elesuMoltes han acahat
,ja del tot Iltir calvari, i no han d'és

recordades ara per a exigir la
llibertat ni per a evitar lea conse
qüencies deis procediments que hom
seguí. Només cal retenir llurs casos
per a exigir responsabilitats en
hora
oportuna. D'altres, en canvi, necessi
ten mesures reparadores per acabar
el sofriment i per estar a cobert de
contingencies doloroses Són aque
Iles totes les que reivindiquem. Peró
hi ha una categoria de ciutadans la
repressió contra els quals ha estat
particularment indigna. Llur cas me
ser

On han anat a parar?-- ene
pre
gunta el denunciant d'aquesta
nova
gesta--. No hem pogut
esbrinar
ho. Peró si per ala
modestos !libres
no hi llagué un bri
de pietat, és Len
lógic de creure que les
pedres se
ríen trossejades de la
mateixa nai

sarnent

capítol

reix

ordre

a

Talment

aquells estudiants ma
drilenys que faren acusats d'haver
pres els rellotges als policies
durant
una
batussa
?imaginen la baixesa,
delatada fa pocs dies per "El Sol"?—,
ells foren acusats d'haver comes
atracaments i altres dclictes condem
'rabies

con,

contra tota

justicia. No ja

raó i

acusats,

contra

corn

els

tota
nos.

amics Emill Granier i Antoni
Taixonera, d'haver posat el primer
de maig passat uns explosius que
esclataren HORES DESPRES d'ha
ver-los detingut; ni, com David Rey,
acusats i condemnats d'haver trames
amenaces anónimes al capita general
clestituit, senyor Barrera, zebudes
tres

sar

establint
confusions arnb perseguits polítics.
I roe:runa, ultra la revisió
deis pro
cessos d'aquesta mena, la de les
altres causes seguides
per delictes
comuns
imaginaria contra militants
obrers.

CONDEMNATS

PER DELICTES
COMUNS
E LS
PROPESSOS
DELS QUALS CAL REVISAR
Antoni Devesa.
Dionís Eroles (tinencia lexplo

slus).

Hilani Esteban.
Enric Cuma
ts Vitall er.

PRESONERS POLITICS

Rió de

causa.

Miguel

Badal i Capen, condemnat
pel suposat complot de Garraf.
A. Barco, detingut a les
previno
militara de Madrid.

Josep Batlle, detingut
pressió de

sense

ex.

causa.

Josep Beses, ídem ídem.
Josep Blanco, per atemptat contra
agents de l'aun:wat.
Adolf Bueso i García, per saposa
da filler-lela d'?xplosius.
Emití Calderon, detingut sense

expressió de

causa.

Urbá Cafiardo, processaa pel su
posat complot del Pont de
Vallecas,
a
Madrid.
Deogracies Clan N'Ove. red, con
deinnat del euposat
:111)10: 1:0 Gar
e

raf.

J. Clascá, per suposada
tinéncia
d'explosius.
Jautne Comte i Canyelles, eón
demnat pel sunosat complot de
naarraf i per trencamcrt de pena.
Innocenci Domingo, per la vaga
general de Saragossa.

DE LA SARDANA
r

BaS

Joan Ellas Saturnino, tondemnat

libres editats en
acordat
"archivar

ejemplares

tructora

era

aquesta

ren

Josep Garriga i Aleu. ídem ídem
Fijes García Segura. per explosiu

injuriats

mediaci6 I la dels

tament

el diz d'avui tan jus
els intelectuals de
justa recompensa ner ha.
en

homenatgeu

Catalanya

en

tingut l'alt
tar de l'ultratge
ver

que

os

els

reten

Catalunya,

vostres

per trencament de rigna.

d'enea

Nicasi López. detingut sense
pressió de causa.
Cantil Martínez, ídem ídem.
Doménec Massacs, condemnat

ex

per

temptat contra el general Primo
e
Rivera.
Pere
Maten. condemnat per
a temptat contra el
senyor Dato.
Cebria Mero, processat pei su
a

osat
a

complot del Pont

de

Vallecas,

Madrid.

Josep Mesasanc, pela fets de la
aserna del atine, «le Saragossa.
Antoni Murt, detingut sense ex.
ressió de

causa.

Llufs Nicolau, per atemptat
tr a el senyor Dato.

Miquel Palau, detingut
ressió de

sense

con

ex

causa.

M. Petaca, processat pel suposat
co mplot del Pont
de Vallecas, a Ma
dr id.
Marcellí Perelló i Domingo, con
de mnat pel suposat compot de Gar
ca f.
Antoni Rodríguez Sans, detingut

expressió de causa.
Joan Saurido, pela fets de la ca
se rna del Carme, de
Saragossa.
Rafael Torres Escartin, per atetnp.
tat contra el cardenal Soldevila.
Josep Trigo, detingut sense ex

associem amb
festa de confraternitat
castellans i
que

sou

litat,

en

companys

qual nosaltres ens
l'esperanea que aquesta
al

catalans,

que celebren

coas

a

cavallers

del saber i de !a comprensini
endavant tots junta sabreu'

comprendre els proletaris que lluiten
Per tnitil de llurs Sindlcats per a
llur millorament intelectual, moral i
económic. i que estern disposats a do
nar el nostre ajut a qui amb més
liberalitat i eslora cívic
es decideixin a
voler incorporar Es
panya i Catalunya ala pobles on no
són possibles eclipsis de ra6 com el
sofert per tots els hispans durant

i enllá de

intelectual;

l'Ebre,

que un nom
bre considerable d'obrers i obreres de
Barcelona, en mig del rodar de les

maquines, amb la suor al front i esbu
fegant, pugnem per sortir de la con
dició de massa explotada i escarnida
i poder incorporar-nos a una societat
on
regni la igualtat eiutadana, en la
qual no sigui menester simular la seva
missió per a no veure's aixafat per les
ubres plenes de fang d'algun irres

ponsable ignorant.
Senyors: per a acabar la riostra sa
lutació us desitgem que us sigui grata

—

23 mate

rei3o.•

se nse

asió de causa.
osep Antoni Vázquez, pels
fets
de la caserna del Carme, de Saras oasa.
pre

Anunciant: LA RAMBLA
ha aconseguit, en poques

setmanes, un altíssim tiratge. Tingueu-ho present
en

el vostre pressupost

_

.d'anuncis

de donar-se pressa

a

cm-

Un alta-e:
EL SENYOR BARRIE

tre

agraiment

Peró si ja descomptávem l'escomesa
de l'"A B C", hem de confessar que
no la imaginar-cm
tan grossera i tan
inhábil, Tal vegada ens deixávem
suggestionar per ratea veus volanderes que han circulat
repetidament per
Barcelona, veus segous les quals el
segon marqués de Loca de Tena no
alimentava una
fóbia tan important
com el seu pare contra l'esperit catalá.
Tal 'regada cris deixavem impressionar
per un suposat projecte de fundació a
Barcelona. d'un diari germá.
l'"A
B C" madrileny i
suposávem amb
lógica elemental que aquesta expectativa d'interessos posaria una sordina a
les intemperáncies tradicionals de la
casa...
Reconeguem el nostre error.
"A B C" ha reverdit els seus Ilorers

1

a

la

d'antany.

El

seu

atac

desempolsa

els

minora tópics del re.pertori unitarista i
els nodreix amb una bilis magnífica
que sembla procedir del gran fetge del
senyor La Cierva i Pefiafiel.
I de qué ens acusa l'"A B C"?
De tantea coses! En primer lloc, el
misteriós órgan del conservadorisme

espanyol, que grácies a una franquicia
encara inexplicable va poder
escomela Dictadura

en hores que els alreduits al silenci, nena els
intellectuals d'aquí i d'allí del
pecat de republicanisme. No se n'adomi, o millor dit no vol adonar-se, que

tre

tres diaria

a
un

eren

invitació nostra va adreçar-se no
grup d'intellectuals confeccionat

?watt

tots els que

signar,

esticabot ha
les esmernes
conseqüencia inevitable, un tort a la
monarquia. Aquest oop no ha estat ber
Inspirat; el fil misteriós que religa la
leva redaeció
amb "els cima on
fcrja el llamp", no ha funciaaat
En loe de suggerir una competencia
en el terrenv de la comprensió ; de la
generositat, en lloc de dictar un ara
de on les dretes del régim asegures
ah que elles també tenen soluciona
admirables per a Catalunya 1 que no
7.rmetran que les esquerrcs anlidinás
'iques monopolitzin la nostra simpa
ta. ara sembla talment que el geni
tutelar dels marquesos de Luna de
Tena els hagi recomanat de desenga
nyar-nos enterament: "amb riosattres
res a fer".
I bé: ja ho sabfend, Per& tris Ea
complagut molt de veure ratifica
amb violencia:totes les nostres apren
sions. Poden guardar la seva "cons
prensió", que tal vegada ens faria mes
nosa que servei. No
tinguin por que
els "passem la safata" per demanar la
seva adhesió al nostre clam d'atrtnistia,
No demanem caritat, sinó justicia.
seo
a

e

CARLES

a

sin6 exactament i exclusiva
varen

volícur. ocupar-nos. El
fet sin servei irnmens

SOLDEVILA

ja

a

eaprici,
a

ti

Pera no era precisathent de les
titucions, sinó de l'"A B C." de qui

rambla

en

de la tirania, el manifest de
impatia a la riostra llengua i a la nosra cultura. Si entre aquests hi havia
més hornea d'esquerra que no homes
de dreta, ?qua vol que hi fem? Si, per
acabar-ho d'adobar, els bornes de dreta
ue figuraven en
la lista han cregut
illor de restar a casa que no de veir a Catalunya a afirmar amb llur
reséncia que la solució deis nostres
roblemes no era única, ?quina culpa
i tenim?
En tot caz no SOITI nosalires, eta
in vitants, el s que hem resultat tendenosos. Han estat els fets. Es un fet
le els bornes d'idees avançades, com
luís Araquistain, com Ferran de los
íos, com el doctor Marafión, s'han
ostrat rnolt més comprensius i simtics que el senyor Lacierva. Es un
tre fet que les institucions
actuals
s al present moment históric no sois
han ofert cap esperança estimable
Per a les nostres reivindicacions, sinó
e en moments solemnes
i no gaire
itunyans han tingut la implacable habi
emps

l'estada a la ciutat que Cervantes
anomeni arxiu de cortesía tot espe
rant que perduri en vosaltres l'esperit
de civisme i comprensibilitat per tal de
poder festejar tots junts en dia no
Ilunya el triomf de la civilitat a tots
els pobles hispans.
Per la Unió Local de Sindicats i
Associacions Obreres de Barcelona.
El president, Antoni Munoz. El se
cretari, Josep Murtra.

Ciutat,

cosa

trezperar que la visite dels inlitat de retreure la memória
tellectuals castellana a Barcelona, in
de relip V i de proclamar-se
vitats pels intellectuals catalans, no
disposades a
repetirr a seva gesta.
seria comentada d'una manera unánime
Ara fan córrer que les altures Inn
per la prema
su
msidrilenya. Ja abans de
canviat de parer. No és impossible, i
ooneixer el caient deis actea de contto ho diem percaté ens
fraternitat Iti havia en algunes redacvingur al pto.
sament aquella sentencia
cions dinptomes de contrarietat o de
castellana':
"de sabios es, mudar de
protesta. L'abséncia d'un horne tan
consejo",
sinó percaté ja tenim experiencia de la
significat i eminent com Azorín, per
versatilitat deis corrents superiora de
ala qui viuen en la
inthnitat de
l'atmosfera política. Tanta versatilitat
vida periodística, tenia tot l'aíre dona
que a penes els ilusos comeacen
cortada que ja feia sospitar le
creure en
un
canvi determimo, j3
coirtesa de "A B C". No és pas t eapanten
eta simptomes d'una. nova
merani de supon:- que el ntargitell de
ruda. Srálgun observador *m'en: pof
Leca de Testa o el seu Esperit Sa
presumir d'havet vlst la fiars d'una
vare n Indicar a l'ilustre
escriptor alad'aqUestes bonances, no n'hi ha cap
cantí la conveniencia que s'abstingués
que pugui haver-ne copsat un sol fruit
de venir atnb els altres sígnants del
manifest en defensa de la llengua catantnatejx, ja som massa g
talana a recollir el testimoni del nosper viure de flora 1 violes.

Just és l'homenatge que se os tri
buta, aenyors intelectual& castellans,
que tinguéreu la clara vis:6 i la com
prensibilitat de saber veure que s'hu
falliera tot un poble en alló que li era

de

Y

Ira

el més sagrat de la nostra terra els
usurpadora que fins fa pele tjngué
rem
la desgracia de patir en ele po
ders.

ge

BERNADES

L'A B C" fa un flac serveí
monarquía

valor cívic de pr. tes
que cometeren catm a

Inés sagrat, tal com Ecu humillada
Catalanya amb l'ultratge inferit en
la sera Ilengtui, per l'absurd criteri de
la unitat estatal, absurd comes presi
sament en el moment que la lletres
i el pensainent catala sortien del seu
ruralisme i el folldorisme per a in
corporar-se al pensament d'universa
lització que en el món internacional
del pensament pugna, treballa i estu
dia per a inculcar a les gents del
voler per a una vida de veritable civi
litat i veritable justicia social.
Comprenent, dones, l'abast de l'ac
ció ebria de vosaltres, aenyors
lectuals castellans, just és l'hornenat

VICENTS

la

*

pastifar de blanc aquelies inscripcions; peró com que ahtl tot aques-

tres

aquests anys passats.
Saben, dones, senyors

•

ser

vos

companys de Comissió per tal de
fer arribar la nostra salutació respee
tuosa
més elevada
als intellectuaIs

a

En pujar els dictadora municipala, que vivien sota el "knut" de
Barrera 1 Milans del Bosch, va és-

inteliectuals castellana, aprofi
rastra

fet

cultura.

del donant.

nom

d'ascendencia catalanista, torn el del
Doctor Martí i Julia, posen/ per
exemple; esborrant tot el que deia
"caitalá", com el de Corta Cataba.
nes
(deixat Corta), Gibries Catala

ge ala
tem la

condemna

patristeoni espiritual i cultural.
Datrant el Museu Martorell, els
Ajuntainents de la ciutat, amb la
cooperaci6 de molts patriotes cata
lasas, bavia inatallat un notable Museu petrográfic,
o;;
crin
reunides
pedrea procedents de diferents contrades
Catalunya. Cada pedra
portava una ineeripció en Ilengua
catalana, on mét a més de la qualitat, procedencia, etc., figurava el

estat

els

1

seva

que s'llan

I rae acaben aquí encara els greuges oh» s'hats fet contra el nostre

*

Joan García Oliva. detingut sense
expressió de causa.
Joan Garc'a Valencia. ídem ídem
Josep Gardefias Gardeflas, pe
atemptat a l'autorítat.
Anastasi Gilarte, a presons mili
tars de Madrid.
Gómez, processat pel supoSa t
complot del Pont de Vallecas, a Ma
drid.
X. Gómez Ponce. detingut sense
expressió de causa.
M. Hernández. processat pel su
posat complot del Pont de Vallecas
a
Madrid.
Jaume Julia i Pedro!, condemnat
pel suposat complot de Garraf i
-

*

Recordem els insulta ala nostres
sentiments de catalans amb la reto
lacio de noma, canviant tots els

'Volgut doctor Aiguader:
Assabentats que vós pertanyeu a la
Comissió organitzadora de l'homenat

Garraf.

tls

lana.

bastes de

Julia Fernández Revert, detingut
sense
expressió de causa.
Francesc Ferrer i Torrents, co n
demnat pel suposat complot d e

saber

recordem el denigrant especta
ele d'haver fet arrencar les plagues
del carrer en llar inacripció cata

Díu així:

l'explosió del carrer de Toledo,
Barcelona.
Francesc Elizalde, a les presona
militars de Madrid.
Aureli Fernández. proceisat pel
auposat complot del Pont de Val' e.
cas. a Madrid.

cal

vota

rie;

Altrament, en l'acta d'una reunió
de la Comissió Permanent
del dia 2
de desembre de 5144 consta que a la

de

vilesa;

que

cercat

insults

aquests

jans
de tot el rastre que
pogués trair la personalitat de Catalunya, per la seva
i per
la seva Iletagua.

solament els llibres
Per la batula
capitanejada pels Ponsá i pels Bar
catalana

casa.

per

persones

*

Nn han

•

estat

S'havia

d'aquests que vivint a Cata
lunytt (alguns d'ells fins hi han nas
cut, peró els repudien totes les per
sones decents) infetiren aquest in
stan a la nostra llengua.

I be: hom demana ?qui fou l'au
tor de l'ordre vergonyant:
Castillo?,
Ponsá...? ?Qué hi fa que sigui qual
sevol deis dos, si tots dos, tots
64,
estaven animats del mateix esperit?
Cali& expurgar tot el tul de cata
lanitat que podia respirar-se a la

que han

per tots els mit-

noma

polositat que ells exigien.
*

cuantos

00111

y

guinea !oren les

realitzada amb l'escru
*

s'havia

(deixat Glóries), etc., donant el
?0 Felip II al carrer de Catalunya, tanta altres casos similars.

catala,
unos

5*

La ciutat, alhora que una
repa.
ratio a aquests fcts
vandálics, exa
geix que no quedin sense

tea

que fueran "destrui
dos" los restantes!...". Cal saber

cionaria, equiparant-los a la condi
cid d'esclans, anessin destruint sena*
repos. Qui sap si de tant en tant els
edils anaven a espiar s: la tasca des

i atemptat.

vulgars

del senyor Salas Antón,
sobre el que havia de fer-se dels

Durant prop de tres meso', dos
funcionaria varen estar estripant i
fent malbé. Horn no va fiar-se de
les cases que compren paper vell
i fins anuncien que "s'inutilitza
da
vant del venedor". Van
temer que
així i tot la deatrucció pogués
duce
evitada, 1 preferiren que dos fun

Catalunya.

en

delinqüents

demanda

as

a

pessetee.

drilenys

són

sa
si algú,
indelicadament i injurio
santera, la consideres capal de
defen

venia

es

Per creure-la fortament inte
ressant, eras p 'cm de publicar la
salutació d'honeenatge que. la
Uttió Local de Sindicato Obrera
elsvid ea nostre contpany /aura
Aiguader i Miró pe r tal que /a
fes arribar als intellectuals ma

primer lloc siguin culpables
deis delictes comuna que hom
els
imputa. La Cornissió se sentiría ofe

NO VAN

que

les inscripcions" en lIengua catalana?

castellans que

esmen.

tats

per delictes

comuns QUE
COMETRE, QUE SON
INCAPAÇOS DE COMETRE.
estat

que

pagines, profu

113
i

deis
obrers als intellec
tuals castellans

própiament perseguits per Hut ideal
polític, tan legítint i lícit comí tots
els a:tres. El sol fet que la
Comisiío
reivindiqui, indistintament, els mis i
els nitres, fará desaparéixer tota
sos
pita, possible encara, que els

part.
Ens referim als militants obrers.
No solarnent han estat
perseguits
per llurs ideals polítics, sinó que ho
han

alfalétic —, la deis

de

illustrat

nera,

que ostentava

I Lhomenatge

fallida.
Pubiiquem en primer lloc els noma
humila d'aquests hornea ofesos en
llur bon nom. Després
sempre per

Joan Baptista Acher, "El
Poeta",
condemnat per l'explosió del carrer
de Toledo, de Bareelona.
Sadurní Aranzáez. processat pel
suposat complot del Pont de
Va
llecas, a Madrid.
X. Ategui, detingut sense exprea

TRIOMF

Barcelona",

—

els perseguits de la Dictadura

IIL—Llista d'exiliats)

isorda

--

PRESENTA
de procesaats.

DE LA

DURANT TRES MESOS HOM VA ESTAR E
STRIPANT LLIBRES ESCRTTS EN CATALA.
QUI FOU L'AUTOR?
UN ACORD DE LA
PERMANENT DE LA DICTADURA QUE
NO PERMET DE FER
DIST1NCIONS

LA COMISSIÓ PRO-AMNISTIA

(Seguiran: II.—Llista

hoin decidí
arren'allá on les havia
les nostrea
coses,
de la vista de!

blic.

els

"soutent urs" de guant blanc havien
trobat en eis representants de :a
Dictadura uns magnífics aliats per
als seus negocis bruta.
Sablem que en aquests sis anys
d cnviliment
s'havien contés tota
mena

EL VANDAL SME DELS

1930

Esport

I

únicament?

No: ciutálania, cultura

1

Llegiu-la!‘
Subscriviu-vos-hi!

s

3

Anunciant: LA RAMBLA
ha aconseguit, en pagues

setmanes, un altíssim ti
ratge, Tingueu-ho present
en

el vostre pressupost
d'anuncis

Ii

•

el 'de marg de 1930
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rambla
-

No
ut

dit
km pa

hern

erque
—

no

tot

—

el que

ejdria

ríeme caleta,

deis ano.
nicizats
Sindicats
..littres. I caldria
dir-ne mólt. Molt.
el digníssint obre
desentPalleguj anuna
es

no

velada d'aquesta Pseudo-organitsacró
incorefessable, la SeVd actuació será
perillas* i
"Melón",

pariantveus de

el

germans

dissort

en

!'etilos

—

A
—

dels soi-disant .5'indicats que
el senyor Ramo,* Sales, pre.
sident tumbé de l'encara "Centro de
Dependientes del Comercio y de la

qua;

jiu

es

—

de que

siendo objeto los trabajadores de
parte de los elementos

llamado Sindicato Libre.

y

tennos a

citar

un

sat,

en

Al obrero albanil

Antonio Perella,
que trabaja en la obra sita en la calle
de Padilla (entre Cortes y Diputa
ción), se le Presentó, durante el día
18, en la obra en que trabaja un india'
viduo que le entregó una hoja del Sin
dicato Libre. Al darse cuenta Pere
!la, recita:o la hoja. Entonces el re
presentante del Libre le ordenó se
diera preso. Y como Perella se nega
ra, recibió .unos insultos del del Libre
que se presentó de nuevo acompanado
de tres individuos más, y pistola en
mano, la emprendieron a golpes en
contra del empleado municipal José
Mateo, Por haber, como Perella, re
chazado las dichas hojas. A conse
cuencia de los golpes recibidos, el su
sodicho obrero municipal se personó
del distrito a que le
en el dispensario
practicaran una cura, y allí presentó la
correspdiente denuncia.
Existen varios testigos que presen
ciaron el hecho, entre los que figura»
el arquitecto-director de la obra y el
ProPietario de la misma.
Creemos, seriar presidente del Con
sejo do ministros, que hay que poner
coto a esto y desarmar a los del Libre,
si se desea de verdad la tranquilidad
del país. Nosoteos denunciamos el he
cho; ahora el Presidente del Consejo

en

Sseolaplas

de

Sabadell, pase

líalas

aovo

resuitsouto

obstects

que

el

en

imponer

be acordado

que meeoralere

libro

propiedad

de V4.

tal taba

Vd.

a

•

vigente

•

oso

expressiva, a !'origen
qui tingui tildes fines per

ra

ita atea

alai

Soltado*.

el

e

ante el

sede

y

-

nyola.

grabado,

Prov5n4141.

0€11.160

Cero:aleado del
que aslatlerOu

yile

en

número

en

préassto

actual
Caes

•

;Mg crafirmad
nioa
;a•
Lcs ComPan,yies ferro.
vidries s'hi han adherí! en forma in
directa, concedint un ao per roo de

Ta3Tsso y

•

esiperior eLl de 20.
republiosaaa.
detenido e: puedo clec

idea&

Indo

'Carmela

ea

ocuy

sus

es loa cuales habla

septiembre

de

del

celebré,

se

•dultar•

Inehylduos conocidos por

y Sabadell, por

que

lo

•

rebaixa en els preus del bitllet a tras
els que vagin a Madrid per a assis
tir-hi.

público
Consideroado r,ue por loe cargos deaempelados
por V. y •
conocida sotitsolde no poleas 5
alegas
uperanots sobre lae prosecuciones legales exigidas
pare le eeiebreeién de actos públicos de lee que se
As preces-nano en absoluto en boto ocasión;

Yaoaltades

!loador efectiva

intoorgener

su

en

Doto

mie*!

*temo.

Ministro de

Sr

Pagos

de

dos el

tuvo

Indudablemente caracter

Lo

de

del

Nosaltres gosariern
güera iniciativa oís

aterir la se
partas Polítics
que Serien llur centre a Madrid: !Per
qué no arganitzen un aCle Públic de
significació diferirla u opasada a ron-.
tenor, i aixi el: que !si vulguits assis
tir, fingint que es dirigeixen a retire,
podrien utilitsar resmentacla rebaixa?

Sé acordado, en upo do las facoultades ene se OCM
riere •1 vigente Eatatuto Proeincial,LapOlier a v.
multa de 1.000 peseta*, que deborrol tuscer efectiva
Calo en papel de Pago* al Estado
es el plazo de Use

Cobertizo:46e

consignación

previa

7

La

lesol

e

otro oastssreourso

Use

Mi te

Dio•

gura*

.1nanelegia

interponer

o

•

119

va.

alabo*

dice

de

lesd

de abril

•D

otro

Exano .S7 .W.Lnistro
550

all)

y

de

caso

le

recurso

yapo: t.

ea_

de

la

qual

a

1411

inexpliçable

buit

a

iniciativa. Un buit que tant pot fer
pensar en una manca de vitalitat i
d'emoció con— i aixa és més trist
e» una rara inhibició d'aquest ~neta
link de solidaritat del poble colicúa.
Tanmateix, amb elis o sense ells, el
poble ha fet sentir novament la seva

Catalunya

i

BaS

S casal e in.
sib joia, el inoti

pro-amnistia

aent

'ciar,

a gran tren,
la Premsa bas
En la Prensa

a.

basca, amiga de Catalunya.
Dernanen ?'amnistío per als seus ger
mans
els gerntans que LA RAM
BLA anomenava la settnona passa
da —, pera demanen també l'amnistía
Per al: homes de Catalunya.
Senyalem, amb joia, aquest fet, que
per nosaltres és d'un doble motín de
satisfacci6, puix que les entrevistes
liberal

sostingudes reeentment pel nostre com
pany Sunyol amb caracteritzats ele
ments de Bascania iniciasen, potser,
aquest noble movintent de justicia.

exercint amb carácter

ha estat també
deis bornes que més mals records

diferents
tristement

famós C,oeeita Cotoner, del (mal
és

cara

presirlent

Bosch.
El senyor

en

el senyor Milans del

Ninet, ultra

presentado del Municipi gis escons
consistorials, es creuen en el deure de
fer-vos avineta la necessitat que en
?'obra revisora de la funesta actuado
municipal, sortosament passada, no !si
monqui l'espera i la comprensio en
Mirada de les coses que fans estintem
els catalans.
En la seguretat, dones, que vós i eLr
campana,: d'identica ideología, i no
dubtern que l'Ajunsament en pie, no
fareu traíció <zis nobles ideals de Ca

talunya,
com

a

sus

coses

permetens recomo flor-vos
primordials:

Primera: Estudiar /a manera de re
construir /a piala de la Mancomuni
tat, destruida Pels edils caiguts, i tor
nar al seu lloc la placa que u donava
•

no*.

Segona: Refalar

catea els

en

car.

Llobregat,
adreeat al it o u
A junte:mera aque.st
noble document,
el l 'wad% perque

tats en procediments política i social!,
i especialment ,en delictes attomenats

re-ins

&sosos
oble

del

m'In

del

Pral de
ha estat

prou exPressiu en
necessario una glossa:
en fati
"Senyor alcalde:

contra la

integritat de

la

Garra!, perqué

anys d'ominosa Dictadura pels que in
dignament pretenien ostentar la re

tres que

en

de la 441Lliga"?
Una anécdota

-

mesas

patria, i,

no

és

just,

quan

tius

que

encara

s'ignoren.

avui

mateix fou obligat

a

mo

Alai

mal-vendre pre

cipitadament un important comer/ d'ar
meria i articles d'esport que, ultra la
seva indústria, tenia establert a la dita

,Serenitat...
Cal
demanar-la tothora
als

nostres

amics.

La canapanya pro

imnistia,

especial
tindrá més
valor com Inés es
sgui tota adhesió.. Els estu
diants que divendres pes»! valen fer
ment,

targes de toles passades es dei
un excés
de sel. El
governador fa molt bé en dir que evi

signar

xaren

enclur per

les coaccions d'aquest ordre
coaccions materials i coaccions mo
rals
.11(és que fer-nos mal, afavo.
ralx encara la nostra causa. Les sig
?satures crinfants, d'analfabets, les ob
fingudes per compromis o per 'orla,
les series de signatures repetiales d'una
tnateixa persona
recursos tots moll
emprats pel rigins en homenatge de
diversa mena,
no
ens
interessen.
N'ornes les aportacions espontanies al
nostre plebiscit compten, davant deis
ansics i deis enemics. Pensem que iota
la forea del nostre desig ve del san
caracter espontani i de l'auténtica vi
bració popular que enclou.
tare)

—

a

sunieris i sancions angics
patei.ren set de tornar

a

la

El

don

Santiago —,

no

perdreu

cosa...

En efecte. La

censura

en

aquells

senyor Alba.

Várem parlar, peree de dis ersos as.
sumptes. Jo tantejava el nostre
lustre interlocutor intentant portar
la conversa vera les coses de Cata

a

veure

Santiago una mica contagiats
per aquella versió, corrent a casa
nostra segons la qual aquest poli
tic espanyol era un acarnissat enemic
de les coseS catalanes. Era lógic,
l'interviu amb
pel que feia a les
cenes reserves
eventuals declaraciona que el nostre
intervivat pogués fer.nos sobre Cata.
a

lunya.
Don Santiago ens rebé cordialissi
mament, i ens manifest1 de seguida
que estara disposat a conversar ami
calment atnb nosaltres, peró que,
sentint-ho molt, no li seria possible
de fer-nos declaracions polítiques.
—Com que el que us dina tampoc
uš seria possible de fer-ho públic—

no,

Pecte
na.
tres

virtuts,

substituir el

moments apretava de valent, i, se
guint la sera norma a partir del Cop

don

me-

seis,

1103-

problema
mordae

-

lunya, esperant aquella reacció que
respongués a la fama d'anticatalá que
tenia a casa nostra. Aquesta reacció
no es produí mal,
ni contestant les
nostres indicaciona, ni després, par
lant francament del problema catará
er els termes que podran veure els
nostres lectors.

Defugint

de igual
Dopboltoe

de

qua:

ciutat i

i

0

cia,

en

e

Sánchez Guerra

a

Valén

virtut d'una denúncia vil i mal
la

liara i havent de fer-se fonedís du
rant une quants dice per no ésser no
varnent empresonat.
No cal dir que el senyor Ninet hau
rá

quedas

molt hábilment de fer de

claracions politiquea sobre la situa
ció d'Espanya en aquella moments.
i menys encara s'obre la seva posició
personal, don Santiago cris digué:
—El gran problema polític d'Es
panya está en rnans de la joventut.
Vosaltres, els joves, son els que
teniu la veritable clan del problema.
S'imposa una gran labor d'educació
política de les noves generacions per
a aeonseguir "la densitat
cívica que
faci impossibles noves dictadures.
Don Santiago tocaya el voraviu

Caserta és

tindria
seu

si cifra
el mostrar

cosa
res

perso
A manca d'al
almersys la de
cont

antecessor

a

apolítica.

problema. La fi de la dictadura,
en
aquella moments arranjava
el vergonyant "pastel" de Tánger,
significava cap solució seriosa
no
i definitiva, fossin els que fossin ele
esdeveniments
que' provoquessin
aquella fi. Aixó ha havern vist ara,
clesprés de la caiguda del govern
dictatorial de Primo de Rivera. Sen
del

que

Una transiormació radical de la
Constitució i cense una transforma.
cióno menys radical del régitn,
els drets deis clutadans, les garan
tics fonamentals de la democracia
restaran a la merel: de qualsevol
se

altre

general

que

vulgui seguir

la

trista tradició deis generals -polí
tica del segle dinové. 1 adhuc adme
tent les transformacions radicals del
réghn i de la Constitució, no veiem
l'esdevenidor polític de l'Estat espa
nyol sense l'ombra d'un possible
cap d'Estat. El remei, més l'erg,
més lent, més complex, peró infi
nitament més segur, és aquest, apun
tat per don Santiago Alba: realit.
zar una tasca seriosa en pro de l'edu
caci6 política de les noves genera
cions que pugen.

Catalá: No podeu deixar
de contribuir

a

la subscrip

ció pro-presos catalans. Cal
reconstruir les Ilars que la

repressíó destrolit

un

nom

en:

camita

Per ambdues coses gosem a esterar
crell que s'adherira, com. 4 primera
mesura, a les demandes innombrables
d'amnistia. Eh, com a bou cristiá, té
el ?cure de fer-ho; nosaltres, com a
bons catalans, tenim el dret d'exigir
li-ho.

ires,

i

ja

esas

badal, el dignissits
dega deis advocats
barcelortins, va es
pura,

una

ve

gada, d'ingressar
la

Unió

les

no

se-ves

hauria tirat la cavalleria

al damunt, acusant-nos de

separatistes.

governador
tolerara, di**,

-oaccions ter la
campanya pro-am
nistia„ A tal fi va
sdvertir, fa Pocs
dies, el: estudiants
el: tran
que s'abstingum d'invitar
seünts a donar llur signatura. Esta bé.
Pera si no vol que !si hagi coacciona.
?per gua tolera les que hom fa en sen
tit invers? La Calarse Raposo, per
exemple, que. malgrat tal, es dires
tosa encara de la Normal de Mestres
ses, kauria d'ésser invitada oficial
~ni a no amenaçar les seves deixe
bles que signen, i dsmostren, en fer.
ho, llar sensibilitat

1

I.'itta;

a

Patria

tica.
No s'esveri, pera, el lector. EH no
va tenír are ni pctrt en aquest afer. La
cosa va venir de qué, quo» va ésser
confina! a Tantarite de Litera, es va
captar la simpatía general de tot el
poble. Un detall ella en donará la pro.
va. Malgrat de tractor-se d'un poble
en qué
raigua escasseja d'una manera
terri",le, cada metí que don Raimon
la
solía anar a resglésia a cercar
seva muller i la seva filia, es troirava
amb el cansí regat completament, gra
Parlant deis estralls política i es
pirituals que produeix la ineducació
política de les masses populars, don
Santiago va contar-nos la següent
anécdota, atribuida a Portugal, peró
que és perfectament aplicable a
tres pobies que han estat més o
menys lligats amb la cultura his.
pánica.
—Conten que en una d'aquestes
freqüents revoluciona que solee pro
duir-se a Portugal—va començar
dient el senyor Alba—un cert di;
varen trobar-se en un carrer de Lis
boa une quanti soldats que estaven
destacats en aquella zona. A entra
da de fose varen passar nos paisana
per aquell índret. Un d'aquests dar
rers
s'atansá misteriosarnent ala
soldats i els pregunta en veu ba.ixa:
aVosaltres amb qui ançu, amb la
"revoluçao", o amb el govern? Ele
soldats es miraren els une ale altres
amb una cara de gran estranyesa.
Aleshores urs d'ells exclama, cándí.
dament: —Amb qui anem nosaltres?
Mira, aquests, quines preguntes.
;Nosaltres anem amb el sergent
Ferreira!
Várem seguir parlant de diverses
coses molt interessants fins que cris
decidírem a preguntar al senyor
Alba:
--aSeguia de Parí§ estant l'obra
de redreçament espiritual amb qué
Catalunya respon a les envestides
de la dictadura?
—Si, amb !mea d'interéli— cris
cantestá el nostre illustre interlo.
cutor. Veíg amb plaer els esforços
deis catalans en pro de la seva cultu

parla

es

ciid i tothom
contad.

4

C3-

senyor cresidets$
Consell, o aneó Pregunten-leo • mea
tal Criarte Raposo, directora de la
Normal de Meseros" entusiasta re
collidora de signatura, os Capees deis
eoto-homenatges del difunt dictador,
i que ara es val de tots sis mitjans
per o impedir que les males que temen
-

del

desgracia d'estar
puguin adherir-a
la

les seves ordres

a

a

PeliCió general

la

d'anutistia.
L'altre dio, tina deistbla de la Nor
va damnar
per t'Ufanar. La
Carme Raposo Ii va dir que anés a la
cabina, pera que es guardé: ben bi de
parlar en catald. La noia va complir
Yarda`, Pero cose que lo Directora va
sentir que (leía a la tela interlocutora
que parlava en castella ptrqué la ki
obligaven, la va fa sortir vio:Infa
h,ad,que
mad de la cabina i
d'alió se'es recordaria.
mal

"treta aquella tranquillitat no sigui
inrosrompirds, Mar acuesta dona
ocupa un cárrec un sic ~esa impor
tant.

1-44

Continuo»,
(píe

,71.15

es

Mi, al:

113.

lablissusge penal.,
t'ir Mutes d'exCePdá
d'una es

: 1
!40cepkii5
,k•

•-•.•

precisa

no

favorable
per als perseguits socioi i polítics.
un
L'aire dio complirors gen deure
ment

—

—

de denunciar
deure car, certonettet
públicanwent í donar alome casos
vergonyosos. Aquesta setmano, "De
!oville" he pogut publicar a diversos
diaris que set detinguts, entre elle "El
Poeta", han fet la vaga de la fans
duran! den dies, al Penal del -pues°,
a causa dels ma/s tractes que han so
fert. També afegeis que actualtnent
hi ha detinguts en caes de cbstig, i
set d'altres sotmesos a 'brocé: que re
clamen rauxili d'un advocat.
El sastre particular amic «ratone
Conste, que fa estada per segon cap en
aquell establiment, escrisri, fa pqes
dies, a un seu ccnnpany dient-li que per
ara estd
bé.
(Sempre atara millar,
naturalment, que a la peerá de Bar
celona.) Podem estar tranotils, dones,
de moment, quant al Seta cas «meren
Pera el: altres presoners que sofrei
xen són
tan dignes crajut com el I. a
més, si els detinguts polítics i social:
d'allí sofreixen mal: tractes, squi en:
garanteix que derna no Aunara de so
frir-los el nastre aneje?
que,
La missió del: escarcellers
paradoxalment, estudien abans d'en
trar en el ca: i parlen sovint de Con
cepció Penal
es guardar ele detin.
guts, no turmentar-los. Per dignitat
d'ells mateixos, dones, Per hionanitat,
!‚Sr justicia, cal evitar els mole tras
tes al: presoncrs, sobretat si aquats
son llames d'idees.
—

—

—

minyona

La
d'uns

v

s

l'ex-aspirant
nonge

En Raimon d'A

a

d'ara,

horas

El

Saludem-lo, dones, com a tal, i tspe
rem, entre una expectació justificada,
les serte: obres. Aire), tanmateix, no
llevara cap mica d'energia a possibles
futures disconformitats.
Ens han dit que e/ general nomenat és
cristid fervent, i que el seu gran de
sig és fer-se simpatic al nostre poble.

tar

a

hauriem pos cscapat de

no

descansat.

Setnbla que

B

d'espanyols.
Aquesta sí que és bona. Si llagues
sim fet ala que a sil Ii sembla bé,

el

estem segur: que,

policia envaí i escorcolla el
domicili ?'el seryor Ninet, i causá el
sobresalt consegilent ale seus fatni
vada,

C" és
difícil decanten
tar, tanniateix. Ara
fa el bot parqué,
amb motín de la
.inguda recent deis
intelleCtUOIS coste.
llans a- casa usara, din que sempre
s'ha parlat montés d'intellectuals caste
llans i no ha esta! emprat cap vegada
L'"A

legant que com a individu contrari en
açuell régim, no podia tenir un negoci
d'aquella índole i que de no acatar el
menat, se'l perjudicada arnb una in
cautació fundada en qualsevol motiu.
També la nit segiíent a l'entrada
del senyor

a

--

di! s praident
Cansen
ki
I
tranquillitat eek

nl

r

ordre Ii fou tramesa al

—

seltz

d'Estat, calia esperar que no seria
gaire amable amb la personalitat del

doees, que anéssim

empresonat durant dotze dies per

a

patria."

gran

-zzvS\V^)-‘-

dnar

del fisc han

bla ésser propasit del Govern portar
la tau als esperits. que contintiin so:-

afegí

Confessem q.ey

vingut
d'expoliacia als
industrials de la veina ciutat, seguint
les ordres deis directius de la desapa
reguda U. P. sabadelleaeo els socis
de la qual en varen és,er eximits.
A més, el eenyor Ninet, junt amb
diversos clemente polítics, va Caser
investigadora

Inés, de la revisió del proeés di! de

felicitar-vos pel
vostre enlairament al cana de primer
magistrat del postre estima; poble,
oprimí! i vexat durana els llargs sis

a

a

els

elli• el

multes

les

rerso que no tenen nont encara, i si
n'hi ha asnas que ho sigui e» castella.
posi la correspo
que, de monten!,
nda placa en catara.
Tercera: Instar del Govern una
ampliaci5 de ramnictia rerentment
concedida, fent-la extensiva al: encar

Signat per

El satasignants,

qual

econórniques on exerceix
cárrecs, contra l'actuació del

ven.

c

quella ciutat,

guarda de l'época dictatorial.
Es ven que l'ex-governador senyor
Milans del Bosch el tenia de cua d'ull
per les campanyes que ha vingut fent
el senyor Ninet des de la Premsa
de les diverses entitats industrials i

la

Cos:a

!D
qul fan referéncia les comunica
cions que repreduim, n'ha sofert d'al
tres, per la persecució sistemática que

el

alzada

la nublo

bu,

Les cornosticacions que reproduitn
fan referencia al conegut industrial de
Sabadell senyor Jaume Ninet Vallhon
rat, ex-tinent d'alcalde republica' d'a
un

—

s'hagi fet

la

es

•

Wiel'

de

Gobernar:1án,dentro

ystrole acreiatgraciá»

--,

Sr.

intervin amb Don Sant ag.o Alba

Ara creiem arribat aquest rnoment
a unes manifesta
cions de don Santiago Alba. La figu
ra
política d'aquest ex ministre
liberal está cridada a jugar un paper
;de• primer pla més aviat del que la
jaent petisa dintre la
política cepa

14

8.M.

nifSa

la

oorrespondiett• Papel

el

en

t4m13 Ileso

danyee a*

porte

escoltar
hauria pogut sentir un Mili unánime
i, encara, ton advertiment.
D'una cosa. d'una sok; cosa, s'ha de
doldre LA RAMBLA. I és que en
determinats diaris catalans
mas
concretament: en dos diaris catalana

—

Pel que respecta

de

ralleis qua el dis la

do

• VI*

.

pot deixar d'ésser atesa !'el seu
destinatari. Correspondencia breu, pe

stots els condemnats, sense escepció,
Per delictes polltics i socias.
Ens plan
extraordinariament
consignar-ho aixi. En la demanda pels

a l'araba, peró ea
Perávem que, arab el temps, podien
arribar a tenir un interés palpitant.

da

die no

lee

de

estatuto

peestas.qtuo deberol

de aso

sola voluntat en ex
sola fraternitat en el do
la !ola, adreeava al cap del

P

vine condemnats

imagen

rio

Y.

no

En /a vitita que
1 1I0Slre company
Sunyal
i
10.015
Garriga ha f e t,
lquests dies, al se
Maluquer i
ita d o t, illustre
President de la Diputació de Barcelo
oa
á erts plata de fer-ho present al:
oquest assenya
andes d'Acción"
a al nostre cornpany el Jet d'hav?r-se
interessat, en la sena digna demanda
d'amnistia al cap del Goverts per

més de dos anys, i tingué lloc
en una sala de l'Hotel Claridge's, de
París.
Va presentar-me a l'ex- ministre
espanyol el meu estimat amic i com
PanY Joan Casanoves i Maristany.
Feia poc que Carlea Esplá m'havia
presentat a Blasco Ibaffez i a Eduard
Ortega Gasset. Entenia que en
aquells moments,
creient, com
la. fi de la dictadura molt
tnés próxima del que fou en realitat,
el contacte directe amb aquests exi
liats !Ilustres pocha reportar un bé
a l'ideal de llibertat que ha guiat els
nostres passos d'ençá, que hem tingut
consciéncia de la riostra responsa
bilitat de ciutadans.
Sabían de bell antuvi que fossin
les que fossin les possibilitats perio
dístiques d'aquestes entrevistes, fóra
inútil que intentéssim donar.les a la
Iturn pública,
tnajoria tren inter

aAlotsó

ano

utoritiateid que
liceelird el
Go
•-n, .s'ha organit
t, a Madrid, un

produc•

ee

—

pot tolerar, en
els seus carrers, la presencia descara
da del Pistolerisme amp patera. Avui
és una Provocació. Doma pot ésser el
il atetnptat, la cacera de l'horra, que
taqui de sang fraterna, aura vegaria,
els carrers de la eiutat.
El Gopern civil de Barceldna i el
rninistre de l Governació tinten la pa
ran/a.

catatá

•

revista

le

nitorlor

tara

gira

—

no

llegenda

go

que

que

Per d'aquí a Pes
i s., aprofiiant

111S

véo

del parte

Resultando

tono

de Madrid. Cor
Mies paraules

Correspondencia breu
Amnistía!
Llibertat!
que degué arribar, al
palau madrileny, antb una premiosa
so/emnitat justiciera. Correspondencia
breu, ratificadora deis centenars de
milers de sigruatures que les dones i
els !tomes d'aquest poble han estant
pat damunt les fulles pro-connistia, que

—

Una

Delegado

ea. el

Dremoiiirrsabe.oei

de

IlcusTssidusI1JV. III»

lata

palabra."

—

~estala

del Distrito

loe libros que

14114

en

La ciutat

Geisool

Setssoula

donar-los entenent
sric equivocas.

BARCELONA'

90BIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE

1,141

nulo

cor

Goverm

efecte, denunciar i bandejar
d'Iota regada aquests prócediments i
aquests !tomes (?). Cal que si, con&
s'afirma, existeix el propbsit de vin
dicar la sobirania popular
rúnica
sobirania possible
s'echa' immedia
tamént.

oportunament,

Cinc saques de

correus

vibrado,

en

caso concreto

lor i

la

Colegio

respondencia breu
que aquest poble de Catalunya, que ha
demostrat, amb un gest unaninte i allí
cenador, que és, quan cal. un sol cos
pressió,

Cal,

el:

PROVINCIA DE BARCELONA

la visita o

bermativo

del nostre antic
"ernadó, d e la

respondencia sortiren, divendres pos

edif icante.

tiene

ea

—

Barceloncc por
Le

GOBEINO CIVIL ot

un

Ce:él:ova

A

ton:

ciuladania

rema,

LA RAMBLA.

,

del

•

SECRETARIA GENERAL

a
rammuninnnemrammon

"PARA EL GENERAL BEREN.
GUER PRESIDENTE DEL CON
Nos di.
SEJO DÉ MINISTROS,
rigintos públicamente a usted para
van

át,

aconseguit, el dio
8, per la iniciati-

Industria":

provocaciones

ven

senyalar reza
éxit emocionant

de

prcaussse

las

patrici

be

ens

anunciarlo

que hi !savia establert,
va se n'escapava cap veí.
Dones, bé. Un bon dio es va pre
sentar a la fonda tina comissió d'ati
que en diuen fasces vives. Pertanya
a la
U.
i, amb sota la ingenuits
de qué cren capaços, aliaren a olería
com
a Praia d'honzenatge, la
pre
sidencia d'honor del centre pupí local.
Li va costar qui-sap a l'Ilustro

CieS a un
i del qual

—

ha trames aquesta nota.
;riostra escandalosa de les aci

c. N. T.,

podien jer-se,

no

de cap manera, excepcions ni MI«.
sions. Si pecaren, el pecat de tots fou
en
nani
d'un ideal i d'una bandera.
Llus Ilars desolades son, en aquesta
hora, una sola llar que no Pot fer dis
tincions
que no ha de fer-ne
entre els que falten. El digne senyor
Maluqutr i Viladot no podio dentellar
per als uns la gracia que era negado
als alises. Són
seves paraules.
1
velen fer-les constar.

de

a

la

de
ca

S'u

barce/onina, senyor
Afila i Camps, va
ensenyor

plar

Un tal senyar
el domi
Mallos
cili del qual no do

e.vern

serinarutri Mirador que Pu
blicava aquella célebre fotografía en
la qual se'l podía admirar amb la ves
tidura de la canongia, a les minyones
del seu seetrei.
Sembla que a aquestes el: va estro
ayer extraordinariament la fotoarafia.
—Es que se'n burlen
va aclarir
la minyona del: mina.

—

del

a
fi que no
prenguin Per
vcdents fácil:
va tener la pensada

110M

eras

—

original

de

vern, el 28

trametre al cap del

craquest

mes,

una

Go

tarja

—

—De qui es burlen? Del senyo
rett / ara/ No Pot !‚as ésser!

Pe! que

es

ven, el comte del .Mont

passejar per casa seva amb
aquel! aíre de Perdona-vides que adop
ta davana les xitslades que el públic ti
dedica.
seny

es

deu

ra, i tinc la

impressió que la joven
tut catalana actual forma una gene
ració selecta, treballadora i culta,
que hauria de servir d'estímul a totes
les regions d'Espanya.
—Enteneu el catalá?
—Molt bé—ens din somrient
No solament conec el catalá, sinó
que conec la literatura catalana. Us
explicaré un fet de la meya vida
parlamentária que us provará de qui
na manera corlee la llengua de Gui
merá i de mossén Jacint Verdaguer.
En certa ocasió, al Senat, vaig haver
de citar uns textos catalana que jo
anava traduint
directament al cas
sella amb tanta facilitat i rapidesa
que alguns amics meus no arribaven
a creure que no portés
la traducció
escrita. I de la meya simpatía per
la 'lengua catalana— afegeix el se.
ny-or Alba— se'n pladen trobar ,pro.
ves contundents al Diari de Sessions
del Congrés.
—Recordeu algun fet?—pregun
tem.

—Tinc present--ens respon,--que
roor vaig defensar una queixa
sobre la prohibida d'usar el catalá
en eis
telegrames. Atol) la mateixa
fe que ho hauria fet un diputat regio
nalista vaig defensar els drets de la
'lengua catalana.
—Tot aixó és molt agradable
d'escoltar
contestem, realment sa
tisfets—, i ha de plaure molt els
en

compatriotes.
—Si, sí afegí el senyor Alba—,
ja podeu dir-ho. M'interessa des
truir la falsa llegenda que alguna
meus

—

Dolítics

catalans havien bastit

en

diferent de

tate: les aires. En lloc de
demanar, con tothom, amnistia i Iii
bertat, !'honre va &manar a 13~
guer aquesta sola cosa: "Horca".
El dret de petició no té limitacions.
I no costa pas molt de satisfer toth•rn.
Caldra nomás que Iderstegutr Jaral
per a nosaltres una amnistía completa,
í per a aquest senyor Fo forea.

meu
presentant-me c.om un
enemic de Catalunya_ C,otn a diputat
i com a ministre, sempre que havia
tingut ocasíó de provar el rama afee..
te per la vostra regió ho havia fet
amb entusiasme. El decret sobre el
Port Frane de Barcelona, el de Pro
tecció de la Indústria Nacional, en
són testimonis eloqiients.
I el senyor Alba, tot allargant-noj
afectuosament la má, ens digué pet
acabar:
—Seria, al rneu criteri, un error
lamentable pretendre considerar la
Catalunya d'avui amb la mateixa
mentalitat d'uns quanta anys enrera,
d'igual manera que eIs problemea de
la post-guerra no poden éaser re
solts arnb els mateixos métodes que
podien aplicar-se abans de tata.
Els nostres lectora hauran ende
vinat que les aliusions als autors de
la Ilegenda que ens presentava un
Alba antioatalá anaven contra la
Lliga. El senyor Alba no s'amaga
pas de dic-ho en el curs de la inte
ressant conversa que va sostenir anab
nosaltres, durant la qual va parlar
nos
també de les concomitáncies
d'alguna prohoras de la Lliga amb
el general Primo de Rivera a l'hora
del cop d'Estat. Eral limitem, natu
ralment, a donar una vertió objetiva
de la part de la conversa, que creiem
oportuna de publicar en aquests mo
menta per tal de recordar les parau
les de l'Alba spbre Catalunya en uns
moments en qué té una gran actua
litat l'atansament espiritual entre
Madrid i Barcelona.
DOMENEC DE BELLMUNT.

contra

Brillants

XOCOLATES

Tots tantanys

qualitats

«1111

J. ROCA
Namibia Bel Centre, 33

PaseatC0 Baeardí,

2

d'esports

setmanarl

PIGURES

Jaume Boix
Tasteu les
noves

1l

creacions:

Núm. 9 Fondant, marca cavall-incli,
Preu: Pessetes 1'10 el paquet
-

Ametlla,

per

a

menjar

cru

Preu: 0'80 ptes. paquet

1 d'actualltats

DEL PROCES

Per la revisió inmediata de la

FIGURES DEL PROCES

IIMM111111—"":"7IMIN

de Garra

causa

absoluta cate el pretes regicidi s'arri
bes a realitzar?
Es

Codi penal
salut, mana, en
el seu article 547, castigar el delicte
raalgrat que els mitjans empre's per
a realitzar-lo el fessin
impossible. Se
gons aquest criteri, caldea castigar
que el

ventas

1928,

de

nou

curant-se en

amb la

pena corresponent a la temp
tativa d'homicidi.
com
m'advertia
sagagment rielastre advocat catalá se
—

Anguera

nsor

—

aquelles pobres

do

supersticioses deis pobles de Cata
lunya i de Castella que claven aunya
lades a un simbólic cos de cera, creient
feri. 'aixi el cos real de l'ésser odiat.
Es tracta, con] veieu, ?"una estupi
desa mes del Codi penal de la Dicta
ne3

Jaume Ccmte i Canyelles,

supo
cap, segons la policia, del pret1:3
complot de Garraf, condemnat a ca.
dena perpetua.
sat

dura,
servir per fer experiencies
sius

Balbontín és
defensors deis proces

la

del
tests ds Garraf davant el Con
sell Suprem de Guerra i Mari
na, a Madrid. Es també secre
fati de l'Ateneu de Madrid i pu
blicista notable. (Temps cnrera
va

fer,

alguns amics,

una

que pen

tan

Talavera,

sois sotmetent-se estrictament

a

fets

gons consta

la

tunear un régim tiránic
tirania fou, sense dubte, la dicta
dura sostinguda per Primo de Rivera
amb l'ajut ?ele seus collaboradors—,
tots els actes realitzats en aquest sen
tit pels acusats de Garraf estan justi
ficats a la bestreta davant els princi
pis eterns del ?set natural, ja que no
davant la interpretació farisaica de les
Beis escrites.
Dintre una d.emocrácia perfecta, la
més mínima violéncia és un crim, peró
en un
t'égira tiránic totes les viollr.cies populars, per excessives çue sem
són en realitat virtuts redempto
•

0.

ment

un

acte

preparatori pe?que

En fi,

no

Sentat aquest Principi fonamental de

eina,

encara

visible, profusió de guárdies ci
vils en els encontorns, i, sobretot, inter
venció directa de l'agent policíac Ta
lavera, scom negar la impossibilitat

Garriga,

i

autor del

com

instructor Cristóbal Fernández Val
dés, el 2 de jume del mateix any, es
siega a lliurar-los sota pretextos cap
ciosos. El jutge militar protesta en
ofici dirigit a la Sin erioritat amb data
4 de juny, i aleshores la policia fin
geix respectar el jutge i forja un do
cument fals en el qual afirma
ma
teixa data
que, des de llavors, els
detinguts estan a la disposició del jut
ge a la Presó
quan la veri

i
a

—

sateix

—

tat és que els acusats continuaren ala

l'execució del susit delicte.
?Com pot exp'icar-se una sentencia
tan arbitraria i tan injusta? Simple
ment: rnitjançant la comissió d'un se
gua de veritables activitats processals,
la simple enumeració de les quals ul
trapassa els límits d'un article perio
dístic. Em lirnitariç a senyalar els més
ces

policia

calabossos de la

en

fins al 9 de

juny.
La policia, no
desentenent-se e

contenta

amb macó i

absolut del

jutge,

acaraments pel seu compte,
practica escorcolls, amaga actes, ocul
ta al jutge els detinguts segons el seu
caprici i conveniencia, i ho fa tot coro
si el jutge militar d'instrucció fos tea

prepara

importants.
En 25 de desembre de 1925 la tira
nia de Primo de Rivera dicta un reial
decret amb la finalitat concreta de sot

mena

de confident subaltern.

Entre els detinguts de l'estació de
Garraf figura un tal Josep Talavera
Rius, que és alliberat immediatament.
Com que després se sap que és policia,
no tornen a preguntar per eh. Es dic
ta
l'ante de processament en acabar
el sumani per tal que els processats
no puguin defensar-se. No es
practi

a
la jurisdicció de Guerra el
procés de Garraf. A part de la mona
3sanbe ealidun anb tDm inr sestsonas
reial decret, cal advertir que ni tan
sois no es complí en els seus mateixos
termes, perque, segons aquests,
ju
risdicció de Guerra podia intervenir en

metre

quen

de Garra f únicament des del
dia 26 de desembre de 1925, en qué el
reial decret esmentat es publica a la
"Gaceta", per la qual laó haurien d'es
ser anonades totes les actuacions mili
la

greu per als

El Jutge instructor, tinent coronel
senyor Fernández Valdés, en el
Consell de Guerra

reix descrit en antes pel Govern Ci
vil de Barcelora i per la Jefatura de
Policía, en dues formes totalment di

indispensables,

diligencies

tals

la del reconeixement per part deis
processats deis objectes que la policia
digné haver trobat a les Costes de
Garraf. Es dóna la circumstáncia
agravant que l'artefacte explotable apa

causa

com

•

Roig, per discutir els argu
del Fiscal en forma que
aquest
no
considera prou submisa, i apli
cada també al que subscriu (que to
cents

ments

ferents.

ge

autora ?"un de
gran de temptati
anys

perjudici

as/lb

Vet ací, a l'atzar, algunes altres de
les innombrables irregularitats come
sea en aquest procés: La policia deté
el 31 de maig
1925, a l'estació de
Garraf, diversos deis encartats en
aquesta causa, i demanar-los-Iii el jut

a

com

féu,

es

processats.

delicte, amb l'ate
neant d'ésser major de setze anys i
menor de divuit, i aquesta mateixa pe
na per a Badia i Civit, com a cómpli

que els processats ha

i molt

Garraf, igualment podien

al camp de

cap

ficultats materials i morals que s'opo
saven a l'execticio del suposat projec
te: escassedat d'eines, terreny abrupte

la intenció de
apareix, i amb ella

l'acte d'execució, quan el portador del
revólver apunta amb ell la seva víc
tima. Dones bé: l'artefacte i els pa
quets de materies explosives trobats

•

sense

guessin prossegeit llur pretesa acció
delictiva, aquesta hauria estat impos
sible, i per tant no sancionable. La
materia explosiva era mal preparada,
segons l'informe
de la Mestrança
de Artilleria, per la qual cosa i.o era
possible que s'inflames sota l'acció
d'un corrent electric, sistema d'explo
sió atribuit al propósit deis proces
sats.
Quant a l'artefacte explotable,
no
pogué esclatar ni aplicant-li al
Camp de la Bota dos cartutxos de di
namita. Si afegim a aix6 les mil di

revela per ell mateix

lictiva; aquesta

—

no

*

licte de regicidi en
va; reclusió temporal de dotze
un dia per a Francesc Ferrer,

se

a--

acostar-se l'instant crític de l'acció po
sitiva, se sentiren incapaços de vessar
sang innocent.

en

geixen tinánimement el actes prepara
toris deis actes d'execució, per tal coin
els darrers revelen per ells mateixos
la intenció delictiva, sense necessitat
d'explorar la intenció de l'agent, men
tre que els primers, separats de la in
tenció de qui els realitza, són en .ells
mateixos inexpressius i poden ésser
innocents en absolut. L'exemple de
Pessina és clássic : el fet de dur un
revólver a la butxaca pot ésser sola

intenció de

antes

Julia

perque aquells minyons somiadors, ins
pi -ats en una generosa idealitat, en

designats
ratoris", els quals no són legalment
penables. Els tractadistes, i l'article
tercer del Codi penal de 1870, distin

Sostinc,
,161( que si els proces
al& 4. Garraf obraren moguts per la

en

tars verificades en aquest procés amb
anterioritat a aquella data, la qual cosa

Els processats de Garraf, la suposa
actuació delictiva del s quals aca
ben, de veure esvaida, foren condem
nats, com ja saben, i estan sofrint en
l'actualitat les penes més dures. Re
clusió perpetua per a Comte, Perelló,

amb la sola intenció de Hangar a tar
els residus del seu projecte abandonat,

técnica penalista són
amb el nom d'"actes prepa

que

precisarnent

anaven

*

article.

,

com

*

exempt de tota pena. El
foren detinguts a l'estació

cas

que

con-

re

per
que estudii serenament el
procés, és que aquesta suposada temp
tativa fou seguida de desistiment vo
en

i tot

queda, en aqttesta com.
parança, el menys intelligent deis dic
tadcrs que registra la laistória.)

de Garraf els principals encartats del
procés, per mitjá de l'agent policiac

mesquina legislació de l'ordre jurídic
establert. Es tracta aquí simplement
de

(Imagineu

tothoin

dia

sent

per la raó

ar

ribat, realment, a la temptativa de
gicidi. Alió que no ofereix dubte
a

figurava ni
penal de 1870,

siGerant-lo en els seus moments pit
jors, no és ni pot ésser mai tan estult
ccin el
més genial deis dictadors.

altra

cidi.
Peró suposem que hom llagues

luntari,

teta explosiva—mal fabricada, segons
reconeix la própia sentencia coindem
natória—, no constitueix delicte. ni

Ara Os ha tramés el següent
artick • favor deis seus defen
sal:. En fer-nos !'honor de pu
blicar-lo, esperem que el farem
;creditor, una vegada més, a l'a
firoinsent deis homes liberals, i
:sobretot a ragraiment de Cata
lunya.—LA RAMBLA.

I

doctrina, imaginen

cia de la via del tren, en les immedia
cions de la foradada de Garraf, an
tub de ferro doll i uns paquets de tna

•cord.)

una

de cometre un delicte, ni molt
menys el propósit d'executar un regi

cada.
El fet d'haver aparegut, amb arree
als processats susdits. a força distan

de combat: «Post-guer
ra", que va deixar un bell re

a

ició

saré deis actes atribuits ais processats
de Garraf en la causa que, a tal fi,
els fou segtdda, en circumstáncies ver
gonyoses per a tota consciencia deli

.revista

,

meya

per

finalitat qualsevulla. Aquells senyals
no revelen per ells mateixos la inten

El fiscal militar, tinent coronel .-c
nyor Garcia Camarassa, en el Con
sell de Guerro

laóttio

com

i Corrents, que en ésser detin
gut tenia 17 anys, defensat a Ma
drid, davant el Consell Suprem de
Guerra i Marina, per l'advocat José
Antonio Balbontín, autor del pre

no

el Codi

en

promulgas democráticament,
se. e'lla que el
poble, fins

declaració
ésser alliberats de

en

l'urpa policíaca—,

719,

d'explo

despoblat—segons

en

deis processats

naturalmem,

que,

podia figurar

L'estudiant catalá Francesc Fer
rer

tes

les meves penes siguin com
aquesta!), per haver realitzat l'acte
"antipatriotic" d'exhumar, en la de

Tot és portat amb una arbitrarie
violenta. Les proves més raona

tat

bici proposades pels defensors són
refusades perque sí. No se sent la
veu asserenada de la raó, sinó sola
ment els brams de la ferocitat dic
tatorial.

fensa de l'estudiant catalá Francese
Ferrer i Torrents el record histórie
d'aquells estudiants de Cuba afuse
llats, sota la coacció deis "volunta
rios" o patrioters de la illa, per una
suposada profanació de la tombd
d'un espanyol indigne anomena't
Gonzalo Castafión, afusellarnent que

Encara queda el més greu: els
processats, en veure's alliberats del
feude policíac, declaren que han es
tat
maltractats pela policies, els
quals els arrencaren així declara
cions que no responien a la veritat
de l'esdevingut. Els processats no
divaguen sobre aquest punt: senya
len concretament, com a culpables
de les violencies i amenaces referi
des, els policies Tejido, Ancho i Ode
na. Dones, bé: no es fa res per acla
rir aquest punt, sobre el qual pe
saya l'ombra sinistra del cas recent
d'Osa de la Vega.

origina,

com era just, la sublevad,
unánime i la independencia total d
Cuba.
*

Per
te

a

*

*

amor
la justicia, per respec
Catalunya, per la dignitat
d'Espanya, e'imposa la revi
a

rna

teixa
sió del procés de Garraf.
Ha d'ésser promoguda, donada

l'especialitat

del

cas,

per reial

de

cret del

Consell de ministres, que
esperem aconseguir, entre mil raons
més, perque si el Govern Berenguer
ens
negués la possibilitat de cor
regir un deis atropellaments més
greus de la passada dictadura, do
naría, en fer-ho, un argument ter
rible als que suposen —injustifica
clament al meu entendre— que el

En fi: el Consell Suprem de Guer
i Marina, després de refusar la
recusació que formulárem els defen
sois contra el general Vallespinosa,
pertanyent al Directori primitiu, i
d'embolcallar les sessions de la vis
ta en el silenci més absolut, con
firma en tots els seus punts la sen
tencia del Consell de guerra ordi
nari de Barcelona, amb una Ileu
afegidura: la sanció de no actuar•
professionalment durant sis meses
davant els tribunals militars, in:posa
da a l'advocat madrileny-senyor Vi-ra

Berenguer

govern
res

en

no

es

distingeix

fonamental de la tirania de

Primo.

José Antonio Balbontín
•
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Josep Suny-ol
Glória Soler de Sunyol
Josep Ildefons Sunyol Soler
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Maria Pina i Pi
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Salieres
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davant l'enemic cai

una

una

bandera; vol aplegar en
partidaris 'dispersos i assa

nova

cscomesa.

I

encara

la

2'—

del

Anicet

2'—

verns,

2'—

acólit interessadament fidel del dic

Marcel Dalinau

2'—

tador,

Josep
Jacint

Escarrá

2.—

Bosch

2.—

Portell
Rauric

2.—

5'—

d'haver estat

un

que

no

el eaigut. Per sort no tothain
está colpit «amnesia, i l'opinió no
permetra que carreguin el mort al'
tunnt

•

more

,

les Corts discutissin l'expedient Pi
casso:
les Corts "foren dissoltes

(aviat
i

fati

n'hi

no

ha)

"providencial" destruí
En aquell afer, peró,

incendi

un

anys que

set

la paperassa.

i

caldrá repetir-ho
ho oblidi. que Pri

de Rivera
instrumente Prengué

Puig
Campa Olivet
Josep 13atllosera
Josep Pau

mo

F.

no

era

més que
la

un

dictadura.

per propi impuls, sinó
i no per a salvar-se bit, sigó per

alts,

i de molt

que el

Total
la

658'75
subscripció )
.

I

salvar

uns

a

altres. Calia evitar que

cal

no

l'instrument de la dictadura. No l'en
volem pas absoldre. Ni ell ni cap
deis altres instruments. Declarem,

pero,

que ni el temps- ni cap altra

CATALA

pot fer-nos oblidar els res-a'
ponsables majors de la dictadura,
aquells que, si restessin impunits,
una
altra vegada que convingués a
Ilurs interessos, ens en servirien ttna
altra de molt més aspra encara.
cosa

no

Dimeces vinent, dia a d'abfd, se.
posats a la venda a la redacc16
de "La Rambla", Via Laietana, 49,
i a la impremta de Segimon Rovira,
Rambla de Catalunya, 6a, els segelia
Pro-presos catalana, d'acord amb
aquest facsímil:
ran

L. NICOLAU D'OLWER

REPUBLICANS?..i

menava.

I pel que fa a Catalunya, tots sa
bem el niu de l'hostilitat on era.
I on és. No ens enganyaran paran

falscs ni prornetences falague
Adhuc si res de positiu no ve
nia, tot i prenent-ho a cornpte, no
ho bescanviariem ni per l'adhesió
ni per Fobia.
El fet que Primo de Rivera hagi
les

res.

mort

no

justificaría

claréssim

net

de

pas que el de
•

culpa;

primera edicto, a
20 segells,
que anirem ampliant en relació amb
la demanda. En la próxima edició•
N'hem

encara'

peró, no justifica que totes
hagin de centrar-se ?,a
munt d'ell. No volem ni pietat vi
venjança: volem només justicia.
Si alguna cosa ha passat
menys,

so

les culpes

desfcr, de presentar-se coro
aquella que poques setrnaaes
enrera actuáven 'd'enemics: irreconJa tothom sap que test'
de fer i

amics

,aixti

té per

fi

"interessos:'que

—?Voleu din,
arnb aixó

massa,

voleu din que e/ senyor
del noranta per cent de

Valles

ne

(per Grapa)

a

-

som pas deis que davant l'a di mort canten insineerament
les sev'es lloances. Quan els morts
versan

una

en

series de

empresonats i exiliats.
Recomanem als nostres amics de
fora de Barcelona que amb la ma
jor urgancia possible trametin els
seus encárrecs a la nostra Adminis
tració, per tal d'organítzar arnb tota

n'ha fet un gra
republicana de la Lliga?

úriic defensar uns
imites "interessge--,

aquéllá malebeos. que eds en?arn-en.
Ja n'Id ha prou!

fet

céntims,

donarem una llista detallada de nous
llocs de venda deis esmentats se
gells, per a major comoditat del pú
blic.
No dubtem que el poble catalá
voldrá ajudar-nos, amb tot el seu
esfors, en aquesta temptativa de mi
norar en el possible la situació—en
alguna desesperada —deis germana

aquests darrers anys és d'haver-se
roduit una consciencia pública. que
ja no pe meta de jugar impune
ment ami) el noble i amb els bornes.
Ja tothose n'está cansat d'aquest joc

No

no

parlar deis
admetem, peda
és que els morts, com els absents,
sempre tinguin tota la culpa. Primo
de Rivera, més que dictador, fou
El que

el dictador no hi estava encartat.
No era l'interes propi, sinó d'altres

.

Tothorn sap.
perque ningú,

Eusebi

oberta

després

els l'avis al dictador, voleo presen
tar-se com les seves víctirnes i des
viar tetes les responsabilitats da

2'._

Ramon Canet
E, Albert i Galter
Miguel Guillamet
Cebra Cabús

(Continúa

que

preveiem, malgrat deis
antecedents, és la posició cínica deis.
que, havent creat i mantingut la dic
tadura en profit.propi, després d'ha
versen
desempallegat, també en
profit propi, quan la mort ha dos
El

2.—

Miguel Pallac
Joan Oliveres
_loan Corones
joan Aupi
Joaquim Gelí

governamental de tots els go

ara, per tal de fer-s'ho obli
dar deis incautes, renega d'ell i de
la seva obra tres vegades cada día;
Tot aix6 ho proveiem.
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Juli Pararols
Jaumc Miravitfies
Josep Viusa
Josep Gironell
Alfons Trigo
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nista del régim vençut que, fent del
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Francesc Quijada

josep Casals
J. M. B. i R

previstes.

ret

Caries Varela

Josep

Ptes.

ben

gut, epileg cavalleresco-sentiinental,
que s'adiu molt amb la mena de
farsa de capa i espasa que ha estat
la dictadura.. I també la de raerlo

ren es:

Primera llista de LA RAMBLA

Davant les despulles, tibies en
cara, de Primo de Rivera s'han pro
dult reaccions diverses. Upes eren

segueixen manant,

monta.

2'—
e_

Producte net del que varen
recaptar les senyoretes del
Club Femenj i d'Esports en
la venda dé flors i al tea
tre Novetats el dia de la
fundó "Pro Rini
325'50
Crup de "ramblistes" fioue
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proa!
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