Segueixen guanyant els equips catalans
•
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UN PARTIT DE COMTAT

Vicenç

Fiera

acabar la primera volta í diumenge
vinent es juga el partít Madrid-Espanyol
Ahír

va

El
La jornada d'ahir era esperada
amb gran exceptació. En t.'. pro
grama, figuraven dos partits que
podien tenir gran tran,scendén
eta: Athlétic de Bilbao-Madrid i
Betis-Espanyol. Els resultats d'a
quests partits podien fer variar
d'una manera sensible la situació
dels primer., classificats. Ni havia
interés per veure qué tarja l'Ath
létic davant del Madrid i l'Espa
nyol, mancat de Soler, davant del
Betis. Hi lixivia la possibilitat
d'un cantil de lider i aixó sol
constituia el granet de picant de
la jornada.
Peró... l'Espanyol, sense Soler,
també va guanyar. I l'Athlétic va
tornar a perdre
ara ja no té
grácia guanyar a San Mames
davant del Madrid. Aquest resul
tat 1 la Metería del Barcelona a
Les Carts, fa acabar la primera
volta del torneig cense canvi de
líder. L'Espanyol serva el punt
d'avantatge que tenia damunt el
Madrid E el Barcelona ha aconse
guit igualar la puntuació de
l'Ath'étic en el tercer lloc.
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Detinitivanient. •ieene Mera s'e
comiadará del públic catea el cha 2
de febrer. Elitamtis jugador del "Bar
celona". que a tretze anys ingres
sava al "Centre d'E.sports de Sara".
passant de l'Infantil al primer equip
1 que a dinos: anys ja era 1 ternacie
Mi. abandona are la práctica del sea

—

esport predilecte, després d'haver pas
eejat trionafalment el seu nora per
sol Europa, durant una serie d'anys
d'exits consecutius.
Fiera no és, encara,

un jugador ca
Possiblement, podre' aeser un
gran element a qualsevol equip du
r-ant algun temps. Rescinda, peró,
sea contracte ami) el "Barcelona", el
club pel qual en elige semure amb

ducat.

Diumenge

l'equip Maíz-grana

vinent,

comença

ment de la segona volta, es pre
senta sensacionalissima. El Bar
celona, a Les Corts, contra el

maximum d'entusiasme, Fiera dóne
per acabada la seva carrer futbolís
tica. La decisió de la Junta Directiva
del Barcelona prescindint, duna ma
nera fulminant, del seu concurs, pot
e no és el final que la histeria fut
bolística i els meras de Piera meres
rien. Peró, en ti, ell ho aecepta amb
reaignació i no poderle per tant, ter-hl
més que el!. El públie del "Barcelo
na", el piiblic catalá tot, sabrá de
mostrar-ti., el die 2 de febrer. la seva
simpatia ben guanyada.

Jugará

Campionat de I,hea

Donóstia:

l'Athlétic,

a

Sevilla,

contra el Betis... ço que vol di,*

E3acla!ona

vencedor al

que el Barcelona pot passar, tot
soZ, a tercer bloc.
Peró hl ha, encara, un altre
partit més sensacional: Madrid
Espanyol. El Madrid, amb 15
punts; l'Espanyol, amb 16. Hi ha

donas, evidentment, una possibi
litat, molt accentuada, que e. co
mençament de la segona volta
s'assenyali pel canvi de /idea I
si alsó no pasea, si l'Espanyol
guanya, aleshores l'equip de Can
Rabia haurá donat un pes fpr
midable, tan formidable, que ja
podrem gairebé donar-lo com a
vencedor del torneig.
Ara, dones, comença l'interés
—el gran interés—del carnpionat
de raiga, fins ara bastant afor
tunat per als nostres equips.
*

*

•

A la tercera divisió (grup cm
integrat per equips cata
lans) el Badalona s'ha classificat
en priiner lloc 1 prendrá para per
tant, a les eliminatóries entre
els vencedors dels catres grups.
L'equip badaloni s'ha refet del
paper poc brillant Jet en el cam
pionat de Catalunya 1 tot fa es
perançar que en les lluites que té
en
perspectiva sabrá mantenir
dianament el nom del futbol ca
talé.

qué,

A Les Corts

El Barcelona tricmta del Ra
cin0 :per quatre gols a cap

contra

seiecció espanyola. L-Atbletie"
de Bilbao cedeix els seus jugador% Ci
laureen 1 Iraragorri: SeEspanyol" ate
teritaa a Soler, Prat 1 Bosta% eer ju
gar aquest partit: sembta que el "'Ma
drid" cedIra a Zamora, Chlaco, Quin
coces i Sarnitier. 1 el "Donastla". Mar

una

«e.

enea.

Com es pot veur,. tot marea bé.
la d'esperar un gran éxit.
Aixi. sincerament, ho desitgem.

Classificació actual
CLASSIFICIACIO ACTUAL

aespanyol

9

aladrld
aaroelona
reehletic
Betis

9
9

7
7
4

2
1
4

9

6

0

3
3
2
2

2

Arenas

9
9
9
9

Racing

9

2

1

-eleves

9

2

0

.1
..•

Oviedo

9

5

Clorunya

9

5

Irtm

9

5

Gajon

9

4

9

4

9

4

9

4

9

AthlétM
efúrcia
Sevilla
Osasuna
Celta
Castelló

9

9

1
2

1

018
130
1 21
3 25
4 15
5 24
5 15
6 17
6 16
7 14

:lees

615
815
11 12
12 12
25 8
23 7
21 6
18 3
24 5
19 4

3
4
2

2
1
0
2
2
1
1
1
0
0

2 27 16 12
3 23 23 11
4 29 18 10
3 33 23 10
3 14 19 10
4 16 22
4 17 18 9
5 26 24
9
5 22 24 8
7 12 33 4

Sabadell
Palafrugell
Sana

alart1nenc4.—
Júpiter
1

10
10
10
10
10
10

7

1

4

4

5
3
2
2

1
4
2

2
2
4
3
6

2

6

are

Rainon
Si un
de donar

25 12 15
24 15 12
19 20 11
11 14 10
13 25 6
10 11 6

en

1-2.
2-1.

Donóstia-Arenas,

ValenclaiAlavas. -5-2.
Athletle-Madaid, •11-2.•
SÉGONA DIVISIO

l

2-0.

Cortuayadevilla,
Murcía-gelta,

1

3-1.

astelló, 1-2.
rting, 2-0.

Oaasun

Athlétic

DeportivalCastella,

juga
0-2.

5-0.

1-0.

Gaup sisé
rcu1es-1.le5,Yre.„ 6-0.
Grup seté

GimniestYe-Cleça,

2-1.

de les

jurat qualificador hagues
premi a aquell deis dos

un

justicia.

--e,

seves

-

"RACING"

posielons clásedques

agafaran moral i, amb el temas,
possible que arribin a jugar be,
a
fer aquell futbol que tan plaens
hom gairebé nomes
ens era i que
pcdia fruir al camp -de Les Corts.
Es qüestió, dones. de paciencia. I si
ran,
es

n'hem de tenir en tantes i tantes
coses de la vida cmotidiana, per qué
no n'hem de tenir esperant que l'e
quip del Barcelona es faci? No fei
ho and seria injusticia imperdona
ble.
Estem parlant. es ciar, deis equips
com a tals equipa, és a dir, del eon

Bé. Ja hem "despatxat" el cas So
ló.. Anem ara al cas Arocha. que
també és tot un cas... Es coneix que
per Arocha la falta de Solá era me
reixedora de quelcom mas que el
"penalty" dictat per l'erbitre. Calla
un escarment
que no perjudiques
solament l'equip, sinó, millor, a
Sola, en la seva persona volem din.
I apralite una ocasió en qué aole
sorti. netament, a recollír un cen
tre d'Helguera per entrar-li amb vio
lencla extraordinaria, sense mirar
ni interesar-se per la pilota, enviant
lo díntre de la porteria. Es recolli
a
Solá lesienat, 1 Arocha. satisfet,
pogué donar-se el gust d'haver
jat" un company. Aquest. amics. fou
el comportarnent d'Arocha. tot un
internacional... Confessem que en
aquest punt del partit, várem
pantar-nos eeriosament, perqué en el
camp danternacionals. n'hi havien
alguns altres. I si haguessin pres pa
tró d'Arocha, qué
hauria pogut
passar? Imagineu-vos que Oscar 'rie
gues volgut "venjar" a Solá en la
persona d'Aleche. 1 després Goibu
ru a Arocha en la d'Oscar, i que el
mal exemple dele internacionals 'ha
gués encomanat ala que encara no

'

res

va

jugaven

era

a

veure

quin

deis dos ho leía pitjor. Cosa verita
blement ben difícil... Hom assegu
raria que els jugadors d'ambdós
equips tenien les sabates foradades.
Varem perdre el compte de les pi
lotes que els passaven per dessota
sens.e tocar-les...
Tot i aixó. el Barcelona va gua
nyar per quatre gols a cap. Val mes
aixl. L'equip dluen que está format
per incoas joves que suara s'estan
fent...

GUanyant partits, s'anima

divisió

de la tercera

de Goiburu, i que el Racing
jugá gairebe tot el parat amb eeu
jugadors. puix ala començaments
Ibarra, en una caiguda, del tet ca
sual, tengue la desgracia de lesionar

ho són—ni probabiement ho :eran
mai—, on haunem anat a parar?
En fi, deixem-ho córrer, que e
som
pas nosaltrss els que hem (le
fer que tothom san un xic més...
esportivament. &ere tot quan hi ha
gran mejoría de públic eue
una
aplaudeix rabiosament el que un 'u
gador demostri que per ell .el regla
ment .degudament aplicat. és insu
ficient. I acabem aquests comenta
rle .potser excessivament Urge fent
constar que Ramon torná a sortir
a la segona part per jugar basta.nt
be, per cert; que Sola, lesionat a'al
guna
consideració. fou substituit
amb tot encert per Jáuregui. el nual
hagué, peró, d'encaixar un gol,

A

L'Espanyol

obra

la rnunyeca.
Ja hem dít que arbitrá amb t'or
ee encera el senyor Sanchiz Orde
na; afegim ara que arrenglerá sis
equips abd:

se

Rácing.—Sola (després Jáuregui).

Cebollas. Gurruthaga; Ibarra (des
prés Pérez), Oscar, Lansinoa; San
ta Loredo, Telete, Pérez i Cisco.
Barcelona.
Nogués; Rafe, Saló:
Marte Font, Pedrol; Helguera, Goi
buru, Arocha, Ramon i Panera.
PARDAL
--

SEVILLA

bat el

Betis, per

Estoig de 10 falles, Ptes. 3'50
Id. 5 fullee Pis. 1'75

gols

a

cap

i amb tres mitjos que tren tres
lleons mes a defensar el mere.
Segons els sevillans, va mereixer
guanyar el Betis, pero per a ven
cer s'han de ter gols i cal que els
contrincants eta deixin fer.
Els extrems Prat 1 Bosch actuaren
amb gran encert.
L'encontre fou ben arbitrat pel rna
drileny Escartín.
Al cap de 30 minuts, Garreta va
ter el primer gol de l'Espanyol. Un
minut més tard, el Betis empatava
per mitja de Rocasolano.
Al segon temps, Bosch escapa 1 fa
el segon gol. Amb aquest resultat
acaba el partit. Els equips foren:
Espanyol.
Florença, M'aten Pé
rez, Trabal, Loyola,
Cristia, Prat,
Edelmiro, Garreta, Redó i Bosch.
Betis.
Urquiaga, Arezo, Jesnsin,
Peral, Soladrero, Roberto, Timimi.
Rocasolano, Capillas, Lecue, i Enri
que.

A BILBAO

per Valle, que tingué ahir una tar
da molt millor que la anterior 5 in
teligentment ajudat per Gurrucha
ga, que convençut de la seva difi
cultat per a desembarazsar força,
va salvar lea sitiacions que por un
costat venien. amb l'encertada pas
sada al jugador company més apro

—

-

—

També el Madrid ha batut
l'Athletic
Bilbao, 23.—Feia temps que a Bil
bao no hi havía l'expectació quer
a
presenciar un partit de futbol
eom la que en eLs dies passats havia
desvelelat l'encontre de Lliga entre
madrilenys i athlétics. Les entrada-,
a bons preus.
es cotitzaren
I a l'ho
ra de comenear la lluita a San
Ma
mée, amb bona tarda de sal, enca
ra que freda, el pie
fou a vessar.
Pels volaras del camp es notava la
presencia, de crescut nombre d'am
tomóbils. Bona part d'ells de la ma
trícula de Madrid, entre els que ea
destacava un gran auto-ómnibus dele
aficionats de la Penya Marean.
A deseerrec de l'onze bilbaí i ha
que assenyalar que faltaven en el
seu equip elements tan valuosaa com
R,obert i Chirri, pera) aixó no és prou
per a justificar la desfeta. Fou
guda indubtablement a la inferiori
tat del conjunt davant la potencia
Wat del rival i a les fallades de
Castellanos, lligada; Muguerça i Pe•
trena en els mitjosi els tres que for
men
la tripleta central de la da
ventera.
En canvi, en el Madrid, quasi tots
es feren
mereixedors del aplauda
ment. Zamora fou el guardameta
excepcional de fama ben conquere
da. Ftealitzá teta la tarda paredes
excellents, pera. tingué unos :no
mente en el segon temps, quan la
seva porta esteva seriosament
do
quejada en qué el seu maravellós
estil va brillar amb lhun própia.
La parella de defenses madrilenya
Ciriac-Quíncoces, es mostrá ahir
inexpugnable com tantos nitres ve
gades, i en els mitjos Regueiro dona
un curs de com es den jugar al fue
bol en aquest punt. ben secundat

pat.
En general fou excellent la labor
de la davantera blanca. No obstant
la labor més meritoria, va correr a
carrec de la seva ala dreta, que es
mostra ahir excellentissima. Reguei
ro fou un conductor
de línia mag
nific i un interior de gran classe,
i Eugeni es mostra també molt cn
certat. així tambo com un bon con
traidor i un bon rematador hábil.
Ajud,a molt ala dos Olivares. encara
que es mostra un xic embarullas
i va incurrir tontament en diver
ses faltes. Hilara amb magnífica ve
luntat, treballa també molt. Es des
taca per la seva obra, sobre tot en
el joc retrassat. Va cobrir el -eu
'loe i fou al mateix temps un quart

mig.

En canvi Olaso tingué pocs mo
mento de fortuna. Fou el pitjor
la davantera. Es veritat que li mar
cava Cilaurren, que fou ahir el mi
flor deis mitjos bilbains, pero gens
encertat en moure's i no sabé treu
re proflt
de la banca actuació del
blanc-roig Castellanos. En conse
(Muela l'actuado de l'ala esquema
d'atac madrilenya resulta molt ul
terior a la de la dreta.
El Madrid superá ahir tarda en
tot a l'Athlétic de Bilbao. Aix1
qualitat de futbol com en velocitat
i habilitat. El que més admiraren
eis aficionate locals fou la serenitat
amb qué els madrilenys dese.nrotlla
ren
la seva defensa. Mai perderen
la serenitat i sense eentinuitat crac
ticaren la seva táctica. Vingueren
a
defensar-se i a atacar amb 5oe
bonic, de passades curtes i mal es
sortiren de la modalitat només quan
el seu albir i l'oportunitat els awn
sellava jugades de passa,da llarga.
Ni tan sois cuan el seu porter
era
acorralat i el joc es desenvelis
pava dintre del seu terreny canvia
ren de sistema. El joc de
passades
curtes va continuar essent el sistema
entre els jugadors madrilenys. Da
vant l'astorament deis seus
contra
ríe que esperaven el mornent de des
encert 1 de desembalas Ilarg i im
precís que permetés a un dels seus
disparar en posició desembarassada
el tret que fes alterar el
marca
dor. Peró el desencert no es produl
mai. La seguretat deis
darrers ma
drilenys la tenien tambo eta reus
mitjos i igualment els davanters, i
la mateixa impressió damos
de la
situació
donaven ola "merengues"
quan es trobaven atgcant que
cuan

.

FULLES D'AFAITAR
Demaneu les tulles de NOVA
FABRICACIÓ la indicació de
les quals porten tots es
quets de 10 i 5 tulles

2

L'expectació desvet
Sevilla, 23.
liada a Sevilla per l'encontre Espa
nyol Betis, era extraordinária. Hi
havia grans desigs de coneixer el
joc de l'equip blanc-blau, únic que
fina al cita d'ahir podia ostentar el
títol d'imbatut en l'actual jornada
Higuera. Aixi és que moltíssim pO
blic alea al camp del Patronato a
presenciar el partit.
L'espanyol torna a vencer ahir. El
Betis, amb gran entusiasme, dominá
insistentment, peró els catalana es
van
defensar. i fins i tot assoliren
véneer els sevillans.
Ahir manca Soler. l'internacional
indiscutible com a mig centre. Amb
tot, peró,
oyola el va suplir molt
bé i realazá una tasca molt meri
tória.
Els sevillans arribaren sovint a la
porta defensada• per Florença; peró
allí es van trobar amb un gran Flo
refleje amb uns defensas impetuosos

Si aixo tos possibie,
podria dir-se de l'hit
que tindran en el
món. sencer, damunt
el ja aconseguit, les

De l'equip del Rácing, vist en
aquest campionat de Lliga al camp
de l'Espanyol. al d'ahir al del Bar

a

Oral) chaqué
Bedalona-Zabadell, 3-1.
SPalefreeell 0-2.

Júpiter-Mertrnene.

sempre hl ha un millor í fina 1 tot
un
pitjor. Ahir a la tarda, els pit,
jors foren Sola. el porten catalá del
Recing de Santander. 1 Arocha, el
canari davanter centre del Barcelo
na.
Les dues jugades que hom re
cordará per mes temps d'aquest par
ta, aquelles que. ai! tineueren
virtut de ter vibrar el públic. aliaren
a
jugadors.
cárree deis esmentats
Val la pena de parlar-ne...
El aue va romore el loe fou Sola.
Al xicot 11 havien fet un gol d'off
.side—una de les poquíssimes fallos
de bárbara senyor Sanchiz Orduna,
fou, sens deubte, el primer gol del
Barcelona. offside, al nostre enten
dre, d'Arocha. primer, 1 de Ramon
(autor dél gol), més tard—; poc .Tes
pres. un de 'sereno". puix en Por,
d'aclarir degudament un centre de
Parera. el que va ter va ésser dei
xar la pilota als peus d'Arocha
Ji fueellá el gol. En aquesta situa
d& Solá esteva nervies. i quan veía
que se 11 aeostaven els davanters
bareelonistes. no s'esteva de res. vo
lem dir que al temps que allunyava
la bala, apartava el jueador que te
nia mes prop. I per ter-ho, el ma
teix li donava emprar les mane que
els peus. El c,as era allunyar el pe
rill...
En una d'aquestes aclarides—un
centre de Rafe damunt de gol que
Ramon, noblement es llanea a re
matar—, Solá, estúpidarnent, dona
una forte puntada de peu al darm
ter barcelon1sta.
I l'arbitre, molt
justament. caregá el foul de Solá
amb el "perla,'" corresponent, que
Atroche oontertelén ele tercer gol del
Barcelona., El que ve passant amb
els portera és realment tot un cas.
Semblen intangibles, sagrats. No po
den sofrir que éls "entri" ningú, ni
brut. ni net. JOesseguraria que ad
htic es castiga a oui gosa mirar
seis. I ella. dar. s'han ben evesat
tant, que. ja ho hem dít. semblen
talinent intangibles, sagrats. I ahir
fou Solá el que 'éstúpidament llaneá
un cop de peu criminal a Ramort,
i un altre día és un altre--Florenç
i Nogues, sense anar més lluny—els
que surten amb el peu o el genoll
per davant amb la sola i única in
Venció que hi topi el davanter
que complint amb el seu deure, eLs
entra a disnutar la bala. Aquests
porters no deuen saber que les sor
ladee del porter—el mateix que es
pass.es—tenen les seves limitacions,
i que un portee també pot incórrer
en foul. i eue aquest pot ésser cas
tigat be amb free-kick, be amb 'pe

una diferencia enorme.
del Barcelona que va em
amb el Madrid. 1 amb l'Esa
panyol, i va guanyar a l'Athlétic a
San Mames. el matees. En el par
ta, d'ahír aant l'un e,om l'altre. si

DIVISIO

Perrovaiixa-Valladolid,

una

El fet de sortir un deis dos equips
—el del
Barcelona—vencedor aer
quatre gols a cap. no. vol pas dir
que jugues be. No. Jugar bé es una
cosa. Guanyar. una altra. Ja sabem
que .de vegades. alma darrer és con
seqüencia del primer. Peró aquest
no fou el cas d'ahir. Del partit d'a
hir, en bona lógica. en estricta un
parclalitat. cap deis dos equipa me
reixia sortir-ne vencedor. I menys,
molt menys. per una diferencia tan
notable, ja que sobre el terreny no
fou vista un sol moment.

celona, Pi

Grup primer

Racing-giaon. No s'ha
GrUp segon
11

en

que

l'equip
fDe
patar

t

TifCEBA

"<"""1111:1111.110:11:e:ea
"das..

ahir a la tarda s'enfror,taren al camp de Les Corte, que lla
gues jugat be. forçosament l'hauria
de declarar desert. Sense necessitaz
de rumiar gaire. Sense por de fer
un tort a cap. Simplement, obrane

equipa

PRIMERA DIVISIO
Barcelonfel-Racing, 4-0.

Oviedo-Ikm.

•N

e

PAit

Itesultats
d'ahir
I
Betis-Espanyel,

junt aels dos equips. Individualment

nalty".

-

Badalona

grup cinqué

F'RtE131RIC•ch

lenk

NACION

es

1~0111101 lady
de NOVA FAMICACIO, car per la perfeccio i sua
lid& de llurs talls seran les preferides de tots
els qui les provin
•

trobaven dominats.

•

Fou una victoria justissima. Aixi
ho ha reconegut tota
l'afició bilhai
na, que no estalvia
els aplaudimente
als madrilenvs en acabar la Huna
quals aplaudiments foren repetiis
diverses vegades durant el curs de
l'encontre. quan una jugada -enial,
fo.s de Zamora o de _qualsevol deis

seva
dos Regueiros, astorava la
vista.
eta juga
Ahir no tingueren rival
Trobaren, aleó si,
dors del Madrid.
handicapat per l'ab
un enemic fluis
i la dolenta forma dad
sencia
sobrevivía
tres, en el cual l'únic que
l'entu
amb tota la intensitat era
ath
siasme característic de l'equip
létic. Peró la seva superioritat fat
reflectia el
neta. Major que la que
en téc
2-0. El superaren en conjunt,
porter
nica i en individualitats. El
bilbaí no pagué comparar-se amb el
madrileny. Així va ocórrer amb els
defensas i majos i igualment amb
posat
les davanteres. D'haver-se
deis seus
vares a l'aleada de joc
compensa, el marcador "merengue"
hag,uera funciona molt mes.
Malgrat d'aixó, no fou l'Athlétic
Madrid d'ahir un partit de domina
dors. La iniciativa estigué quasi sem
pre a canee dele madrilenys, peró
embotellar
no pot dir-se eue varen
continuainent els seus rivals. Be és
veritat que aixó és cuasi impossible
per
en un equip com el blanc-roig, i
mclta que fos la diferencia de catase
entre blanca i matalassers, sempre
té el joe d'aquests la suficient gua
ntee i sobre tot, l'entusiasme precís
per a evitar que la pressió sobre el
seu marc no es pugui l'amere.
El senyor Steimbord realitzá un
arbitratge molt bo. Amb gran crite
ri no assenyalá unes mane involun
teries, i en eanvi, tingué exeellent
vista per a marcar els offsides.
Sota les seves ordres s'arrenglera
ren ale' els equipe:
Madrid: Zamora: Ciriaeo, Quinco

Regueiro, Valle, Curruchaga:
Eugeni, Regueiro, Olivares, Hilare 1
ces;

Olaso.
Athlétic de Bilbao: Blasc,o (en el
segon temps Izpizua); Castellanos,
Urquizu; Cilaurren, Muguerza, Pebre
na; Lafuente, Iraragorri, Bata, Uri
be i Gorostiza.—Noti-Sport.
A BADALONA

Una victoria definitiva de

l'equip

badaloni

Ahir el Badalona, definitivament,
va emportaresen el, Vital del seu.grup
1 categoria çle la Liiga. Ben meres
cut ho tenen després de la regulan
tal amb qué han lluitat durant tota
la competido. Nosaltres els donern
l'enhorabona, i esperem que davant
e1s adversaria próxims, representant,s
deis altres grups d'igual categoria,
sabran defensar el bon nom de Ca
talunya, fent els possibles per acon
ell el títol de la ter
ió.

seguháivpeisra
cena

Ahir, pero. com sigui que el Saba
dell també podia aspirar a igual ho
nor en cas de guanyar el partit, va
coatar-li 'roma al Badalona de sortir
vencedor.
El Sabadell val a dir que de pri
mer moment va
agradar-nos fi:3,Na
perqué en joc superaven els contrin
cants, i aelhuc dominaven franca
ment el terreny. Més resistencia, més
empenta, millor sensació, en fi, de
qualitat i tot, pero després del des
cans els badalonins van reten-se de
ferm, i només va mancar-hl un gol,.
que desfeia l'empat, perqué agafes
sin més ánims, i llavors es cónverti
ren ells en dominadors, i donaren f
nalment la s,ensacIó que ara qui ana
va de dret a guanyar el títol
era el
club cíe la Cesta bad-'^--!Ina.
El Sabadell va fiar-se massa de la
seva força i de ia facilitat de
l'em
pat aconseguit, i, en canvi, del mal
gol que ha via fet el Badalona, gracies
a
una decisió, potser discutible,.
de
l'arbitre.. També al Sabadell van
mancar-li uns defensas que no es
distreguessin amb eis hornees que els
atacaven, i prestessin més atenció
amb les jugades que aquella
feien.
AixO va donar moltes més facilitats
als davanters vermells (ahir
els de
Badalona

no anaven

bláus

com

sem
pre i ven aprofitar-se'n
molt be per
guanyar un paran que, si bé
ahir
enóertaren massa, se'l mereixien no
per.
premi deis que
havien fet en aquest
concurs de Lliga.
A la primera part, van
un
gol per banda. El primer, marcar
del
lona, que no sabem paz si ben Bada
bé va
arribar a entrar. Perqué
Boada va
dir-ho ho haurem de
creure, pero
ncsaltres veiére:n com la pilota ana
va a parar al pal i
tornava al camp
de joc. Es ciar que
potser va entrar
per la banda de dins
més de la mei
tat de la bala, i llavors
si que es. ei,
realitat, gol
paró clubtern eme.
amb la rapidesa que
va- anar, el se
nyor Boada poeués
precisar-ho
tant.
El del Sabadell va
ésser
d'unes passades curtes davantresultat
la por
ta que
l'ex-santboia Castells va re
soldre a dins el gol de

Florença.

Després del descans va
produir-se
la definitiva
victoria del
Badalona
amb una fallada de
Morral que For
gues, amb la seva
peculiar force& va
resold.re engegant un tret que
Linares
gairebé no devia veure. El tercer
va
marcar-lo Torees• des
de Iluny, amb

neytasiar. p'

Por altra banda. el
treball de Duran. del
Sabadell. que
fins al darrer
moment va Iluitai fer
mament amb
singular encert.
L'arbitratge de Boada
no sabem
pas com
qualiticar-lo porque de bo
passá rápIdament a
parlar del primer. dolent Mes val
Estieue encertat
en tallar loe
brut peral» esnecial
ment al segon
tetrps. va e
molt, i la cosa
Ileig a no ésser brenia un caire molt
les seves decisions.

-ADRIA

SENYWA: Recordeu que la

casa

D. II.
50•SALMERON-50
és la que ofereix a més bon preu
els miliors assortiments de
GENERES DE PLNT

l'Athletic de Bilbao segueix perdent
LA POR GUARDA LA VINYA.-

ATLET1SME
El campíonat de Barcelona de Cross
Grác a, del Parcelona i el Tagarnanent
'oren els

guanyadors

114.0Y5-1

Era gairebé l'hora. de donar co
merle el partit "Barcelona"-"Racing
de Santander", que al gol de dalt hi
havia ben poc públic...
-I aixa?-féri un, tot estranyat,
pula que aquel' és el lloc que s'om
ple sempre i més aviat que cap altre
del famas camp.
-Oh!, ja veureu, gat escaldat...
Després, peró, la gent es dona
compte que la Directiva bareelorus
ta havia pres totes les mesures con
venients, i a poquet a pagues, pre
nent les degudes precaucions, ana
fent cap al gol de dalt lins deixar-lo
que feia goig de debó.
No hl llague manera, pera, que
ningú s'assegués als rengles de gol...
1 és que la por guarda la vinya.

EL MALALT

HUMORISTIC
Francesc A/coriza, el gran "Moixo"
del desaparegut "Europa", está, ultra
molt bé de joc, més jove que mal 1
amb

un

jable.
Ahir,

bon humor certament

enve

EL
UN "DANDY"...
En Jaca Greenwell és un gran en
trenador. L'home es desfá pesqué l'e
quip estigui en "forma". Perú, clar,
de miracles no se'n poden fer.
on no n'hi ha, no en pot rajar...
Ultra els entrenaments acostumats
-atletisme 1 pilota-, Greenwell creu
que convé als jugadora anar un pa
rell o dos cops' a la setmana a la tiran
tanya a fer "carnes" pels boscos, res
pirar aires bona.. I organitza sorti
des collectives de l'equip.
Els jugadors que tenen consciencia
del que és aixó, saben com han de
presentar-se:
caleant esilantegYes,
amb
uns
bons "maillots" de liana,
amb gorra o sense res al cap... Peró
Aroeha, que és un "dand"-no en va
ocupa el !loe
de Samitier...-, crea
que no fa per un jugador del "Bar
celona" anar vestit de qualsevol ma
nera, perqué si la gent els veu, ves
qué dirá... I ha anat a les excursions
fet un "dandy": les seves sabates, el
seu abric, la seva bufanda, el seu ca

pell...

I llavors sí que feia riure!

amic nostre trobá Aleo
riza moments abans de donar comene
el partit, passejant-se, ben embolicat,
pel passadís que hl ha entre notges
tribuna al camp de Les Corts.
-I
e

EL CAMPIONAT

DE

BARCELONA DE CROSS
e ) A. Gracia, del "F. C. Barcelona",

La sortida deis corrredors.- El vencedor (
Acció Atlética, la novella entitat
de la qual vam fer oportunament l'a
pologia, ha organitzat, aquesta tem
porada, entre altres proves, dues cur
ses d'entrenament a través del camp.
De no haver estat per l'entusiasme i
activitat d'aquesta entitat, el cam
pionat de Barcelona de "Cross" cele
brat ahir al matí sobre terrenys de
La Sagrera, s'hauria disputat sense
cap entrenament previ. Tot al con
trari de temporades anteriors.
yenim observant, d un quant
temps ença; una evident manca d'ac
tivitat, tant per part de la Federa
ció com de la majoria dels Clubs
adherits a aquell organisme. Aquesta
manca d'activitat l'hem poguda cons
tatar en les darreres proves dispu
tades 1, mes- recentment, ahir.
'

En aquest campionat de Barcelona
de Cross que cornentem hi van pren
dre part, solarnent, 35 corredors.
Aquests 35 corredors pertanyen a 6
Clubs. Afegim, ara, que la Federad()
Catalana d'Atletisme compta, sola
ment a la -provincia" de Barcelona,
amb més de 40 Clubs adherits 1, au
tomaticament, trobarem la confir
mada deis nostres pessimismes.
Fa molts anys que no haviem vist
disputar tot un campionat de Bar
celona de Cross amb solament tres
dotzenes de concursan...
Encara pedem afegir altres argu
ments en defensa de la nostra opi
nió: Clubs com el Tagamanent, Bar
celona i Júpiter que en altres curses
importants com havia d'haver estat
aquest Campionat de Barcelona,
classificaven 15 i 20 corredors, ahir
amb prou feines si van poder comp
tar en la puntuació social.
Encara que dolgui, cal confessar
que en aquest aspecte l'atletisme ca
tala, lluny de progressar, va enrera,
cada vegada més enrera.

Aquest redrepament que s'imposa,
aquest remei que cal aplicar ben tot
seguit abans no anem més avall, ha
de pervenir, tant com de la Federa
ció deis Clubs, de tots els Clubs, a
la mida de les seves possibilitats.
I convé no perdre el temps.
*

*

*

Com hem dit abans, aquest Cam
pionat de Barcelona de "Cross" es va
disputar en terrenys de La Sagrera
i en una distancia aproximada de
vuit quilómetres. L'organització aná
a carrec de la Federació Catalana
d'Atletisme, amb la collaboració de
la Penya ,Intrépids al camp de la
qual va ésser donada la sortida als
corredors. En el mateix lloc hi havia
situada l'arribada.
Va guanyar la cursa no res menys
Que Grácia, un corredor que fa uns
15 dies que es va classificar admira
blement en el Campionat d'Espanya
del Marathon. Sense voler restar cap
mérit al guanyador d'aquest Cam
pionat, la mateixa victória de Gra
cia ens donará una idea clara de la
manca de classe que s'observa entre
els nostres corredors. No res mes
significa aquest triomf d'un home
que preparat per a una cursa de 42
quilbmetres, arriba en, primer lloc
en una altra de 8 quilómetres, efec
tuada sobre un terreny completament
pla, encara que en males condicions.
Aquesta proesa de Gracia, magní
fica, mereix, encara, el mérit d'ha
ver estat aconseguida als 33 anys
d'edat 1 després duna activitat atlé
tica que comença. l'any 1923.
aargnífic exemple per als corre
dors novells!
En canvi, Mur, l'actual campió de
Catalunya d'aquesta especialitat, ha
me meS rápid que Gracia, no pogue

resistir el tren imposat per aquest
altres corredora, i s'hagué d'aconten
tar amb un quart lloc, darrera d'Es
mandia i Bris.
La

cursa

dones, "Cori",

que

no

jugues...?

-No estic bé...
-De joc...?
-No, borne, de joe estic bé. Be tin
gut la grip...
-Ah! I qué, has hagut de fetr Ilit?
-Sí. Cada vespre, en havent so
pat, he anat a dormir...
D'aixó se'n diu un malalt de bon
humor.

metres. Precisament durant la
volta que els corredors hagueren de
donar a la pista del camp de la Pe
nya Intrépids, fou quan la lluita
entre els primers classificats adquirí
un moment d'intensa emoció. La li
mitada distancia que separava els
corredors que anaven en primer ter
me
feia preveure un canvi de posi
cions que no es produí... grácies a
qué la cursa arribava al seu ter
me i qui més qui menys comptava
amb les suficients forces per a sos
tenir el lloc conquerit durant la
prora.
rers

En la classificació que publiquem,
hom observara que Santacana, del
Tagamanent, arriba no res menys
que en dotzé lloc. Val a dir que l'ac
tuació d'aquest corredor, mantes ve
gades representant de Catalunya en
campionats de "Cross" no és la que
correspon a la seva categoria. Aixó
ens
fa ereure que o bé Santacana
va produir un esforç excessiu als co
mençaments de la cursa, o bé. cas
per a nosaltres improbable, que no
es trobava en les degudes condicions
físiques. Cal preparar-se minore. o
rectificar la táctica.
En la classificació per Club triomfa
el Tagamanent per vuit punts de
diferencia sobre el Barcelona. El Ta
gamanent torna, dones, a reconque
rir la seva poslció que tanta de llo
rera li ha valgut.
Tot seguit publíquem la classifi
cació:
CLASSIFICACIO GENERAL
A. Gracia, senior. F. C. Barce
lona, 31 m. 4-5.
2. Esmandia, senior, Tagamanent,
1.

31

minuts 19 s.
Bris, senior, C. D. Júpiter.
4.
A. Mur, senior, Barcelona.
5. J. López, senior, Tagamanent.
6. A. Poy, Terrassa, senior.
7. Clemente, senior, Júpiter.
8. Cot, primer junior, Laietánia.
9. Borras, senior, independent.
10. Mengot, senior, Tagamanent.
11. Rodríguez, senior, Júpiter.
senior, Tagama
12. Santacana.
nent.
13. Badal, senior, independent.
14. Mestres, junior, C. E. de Ter
3.

rassa.

Mesalles, senior, Barcelona.
Lleonart, senior, Tagamanent.
Escolies, junior, Barcelona.
González, senior, Júpiter.
Musté, junior, Tagamanent.
Múrcia, junior, Terrassa.
Cavaller, junior, Tagamanent.
Pera, primer neófit, Laie

A la mitja part del partit d'ahir, en
grup es comentava els "casos"
sofá i Arocha.
Com és natural, gairebé tothom es
un

qui l'ha fet caure...?
-Arocha. Pera aquest no 11 ha fet
-I

res...

"PAVERO"! "PAVERO"!
Els nostres lectors no deuen haver
oblidat que Sola, el poner catala del
"Racing" de Santander, abans de pas
sar uns quants mesas al "Barcelona"
-inadvertit, val a dir-ho...-, fou,
l'equip de l'"Espanyol", el suplent de
Ricard Zamora.
El xicot, de Zamora va aprendre'n
coses bones i coses dolentes. Tenia cu
ra, sobretot, de triar els jerseis 1 les
gorres del mateix to que les del "guar
da-meta nacional". I n'imitava tot el
el que podia: ádhuc la "pose"...
Pera mal, mal no havlem vist a
Sola assemblar-se tant a Zamora com
ahir a la tarda al camp de Les Corts.
Sola, lesionat a conseqüéncia zle l'en
trada d'Arocha, es retirava del ter
reny de joc. La gent, peró, no s'ho
creia, estava conveneuda que Sola
feia "paveria", i allá, en aquell canip,
des d'aquelles tribunes des de les
quals se 11 ha cridat més vegades
"pavero"! a Zamora, la gent, bo i dre
ta, cridava a Sola: 'Pavero"!, "pa
vero"

LLIJITA
Un match

Catalunya-Bordeus
Deiem fa uns quants mesos, des
d'aquestes mateixes planes. que la
lluita anava a prendre un gran in
crement a. casa nostra, que aquest
esport, avui injustament relegat a
segon terme, es posaria aviat en el
pie que h partocava.
D'aleshores ençá, s'ha treballat for
c,a en aquest senda i dintre aquest
mateix any en veurem els resultats.
Una serie de projectes hi ha
en
cartera, que cada dia van concretant
se més, i en aquests darrers mesos
e'ha donat un gran pas. La Fede
ració Catalana de Unta. convençu
da que era a ella a qui pertocava
aquesta feina, ha anat treballant de
mica en mica, i ja ha fet molt si es
té en compte la migradesa deis mit
jans económics amb qué campea. El
primer resultat que ja podem fer pú
blic és el d'un match de greco-ro
mana
amateur Catalunya-Bordeus,
que se celebrara el proper dia 31 a
Bordeus.
Es aquest un eseleveniment de sin
gular importancia, ja que és la pri
mera vegada que cinc lluitadors ca
talans s'enfrontaran amb Iluitadors
estrangers; fina ara no podíem sa
ber si els nostres Iluitadors
eren
bons o dolents, ja que no teníem
punta de referencia amb eh forans,
i possiblement el que aquí és un
gran Minador a fora pot ésser ven
çut facilment.
La- por de penare no ha deturat
eh lluitadors catalana i han fet bé,
en aquest match, que
pels que hi
han de prendre part agafa els carate
ters duna difícil aventura; podrá,
ésser una victoria o una derrota; no
hi fa res; guanyant o perdent, será
un éxit, i d'ell es treuran profito
ses ensenyances, i sobretot
cal te
nir en compte que si avui perden
densa poden guanyar, i que si tal
com sembla i desitgem aquest match
és la fita que marcará una nova eta
pa, ja tindran ocasió els que per
din d'enfrontar-se una altra vegada
amb els seus vencedors i arrabaszar
los la passada Victória.
Esperem de tetes manerea que res
cut que Iluiran al pit els nostres
Iluitadors els donará coratge per a
guanyar, i guanyaran; és el bon nom
de la Iluita catalana que estará a
les seves mans 1 sabraai defensar-lo
com es mereix.
Un altre projecte és el de fer, en
vetllades setmanals, el campionat de
Catalunya de Iluita greco-romana
amateur, i més tard el campionat
d'Espanya. que l'any passat no po
gué celebrar-se perqué la Federació
Castellana, que era l'encarregada
d'organitzaraos. renuncia a darrera
hora. í esperem que aquest any se
celebraran en la forma que es reque
reía; l'esforp de la Federació Cata
lana de Lluita, i eepecialment del seo
secretara. En Gumersind Brunet, que
n'es l'anima, bé s'ho mereix.
A. RICARD

o
Tindrem, finalment, el tan desitjat
Palau d'Esports?
El

nostre

benvolgut company Fran

Maria Peris dona en "El Mundo
Deportivo" de divendres passat una
noticia que per a nosaltres era alta
ment falaguera.
Es tracta de la possible construc
ció d'un Palau d'Esporas, utilitzant
el Palau de Comunicacions de l'Ex
posició de Barcelona.
Segons sembla, el factor "capital"
está ja resolt. L'única cosa que man
ca és la cooperad() del nostre Ajun
tament en el sentit d'aquest projecte
d'utilitzar un dels seus Palaus.
Com a detall curiós, vegeu el que,
segons F. M. Peris, seria el nou Veló
drom projectat:
"Se trata de construir una pista
de 250 metros de cuerda idéntica a
la del "Vel d'Hiv", de París, para
lo cual se utilizarán los mismos pla
nos. Una gradería con dos plantas
en las rectas y con
una sola planta
y seis hileras de asientos en los vi
rajes. Todo ello con perfecta visua
lidad de lo que pueda suceder en la
cese

pista.
En el interior y a partir del borde
de la pista. quedará una faja de diez
metros que circundará la cuerda,
faja que estará vestida de una
gruesa estera que permitirá la cele
bración de carreras a pie y de

etcétera, o sea cuantos deportes pue
dan darse en pista asfaltada. Para
las reuniones de boxeo, el ring se
instalará en un centro y la visual
será perfecta. pues la primera co
lumna queda a los veinticinco me
tros. En los días de carreras ciclis
tas se instalará el servicio de café
restaurant en el centro. En la parte
exterior de la pista se instalarán las
cabinas, cuartos-duchas, enfermería.
gimnasio y taller de material.
La cabida será, aproximadamente,
de seis mil quinientas personas, có
modamente sentadas. quedando es
pacio para más de dos mil. de pie.
Para las reuniones de boxeo la ca
bida aumentará
hasta doce mil
asientos, pues para ello se habili
tará la propia pista en una grada
exprofeso. fácilmente desmontable.
Las localidades del departamento
preferente, tendrán cómodas butacas.
así como los palcos. Las populares
seran bancos de
madera. con res
paldo. Buena instalación eléctrica y
de radio. El acceso al interior de la
pista será por medio de túneles."
Es de desitjar que les coses arribin
a
un bon
fi, per tal que finalment
Barcelona tingui el local que, de
temps. está reclamant l'element es
portiu.
P. A. M.

Torres, neófit, Tagamanent.
Miravet, neófit, Júpiter.
Baró, neófit, Barcelona.
Montalban, junior, ídem.
Jorclii, junior. Aire Lliure.
Alfonso, senior, Júpiter.
J. Pera, neófit, Laietania.
Santamaria, junior, Tagama
CLUBS

E. Tagamanent. 2-5-7-9-11-

1. A.
34 punts.
2. F. C.
42 punta
C.

punta

D.

Barcelona, 1-4-10-12-15:

L'EQUIP C

Júpiter, 3-6-8-13-14:
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CALVET,

Telefon 14856

ha i Canela. en una cursa alipaaalial:
per tots conceptes. esmerçaren un»
me-eues molt acceptables, sobretot
del primer, que es pot catalogar com.
excellent.
t*,, ;44,á me**,
En la braça de pit, Galana, un ele
ment que cada dia és- va obrint "ba,.
k-ence, deeprés don cos a ces
dable amb Eggart, complint el tra
jecte -lb el temps d'1'32, que, tenint
en
compte que es tracta d'un perlade de pre-entrerrenent, és molt digna
de tenir en compte
Martí i Sarnas-e es disputaren 'el
primer lloc en la nrova del alors.
Igualats en les dues primeres reates,
Sampere, malgrat del "tour de foi- aby
ce" esmerçat, no pegué superar el
"fínish "de Martí, que escapa en lor
ma brillant.
El partit de water polo fou la no
ta diseordant de les jornadas. L'arbi
tratge de Santacana no va ésser el
feliç d'altres vegades, i la continua
interrupció del joc va influir enormement en els ánims deis jugadors.
esser una Ilastima que un partit qua, •te,
tenia tot l'allicient de poder veure.
bones coses, tingués un deseenllae que
ningú no esperava.
LLORENC GIBERNAU
,

,

ELs resultats técnics taren els

vol dile peró, que efectuessin
gran actuaeló. Els adjectius de
frases elogiadores seran d'una "te
nue" potser massa sincera. Excés de
dinamisme en l'acció repercuteix en
gran manera en la visió i concepte
de com s'ha d'esdevenir bon nedador
i waterpolista. La base entusiasme
s'accepta com un escalonament im
mediat a la transfiguració de l'ac
tuar amb el cap, ja que el fet pri
tot atleta incipient és
mordial
assimilar unes ensenyances que res
ponguin a la seva complexió i capa
citat física. Perqué, d'aquesta mane
ra. és evident que, sense un desgast
excessiu .de forces acumulades,
mesura que
assimila una perfecció
en la seva activitat esportiva, esde
vé una cosa més real i efectiva que
no
en
cas
contrari, que malgasta
unes forces í uns
entusiasmes
que
en la mejoría de les vegacles queden
encallats a mig cami.

CRUP

No

Equip C contra D
Cursa 100 metres Ulure:

Usandizaga, equip C, 1'09 2-5.
2. J. Cabrejas, D. 112 2-5.
3, Carulla, C, 113,
Cursa 100 metres braga:
1. Garcia, equip C, 1'32 3-5.
2. Eggart, D. 133 2-5.
3. Olivella, D, 139 2-5,
4. Feliu, C, 1'43 3-5.
Cursa 100 m., dors:
1.

1. Marti, equip D 125 2-5.
2. Sampere, C, 128 3-5.
3. Zarzosa, D. 146.
4. Cal-jis, C, 215.
Cursa 4 x 200 liure:
1. Sabater, Pérez, Canela E., Usan
dizaga, equip C, 1203.
2. Mansilla, Marti, Cartilla, Cabre
jas J., D, 1305.
Partit de water polo:
Arbitre. senyc Santacana.
Equip C: Castella,
Pau,
-

Calvis,
L'orca, Sabater, García, Peliu, 2
gola.
Equip D: Buscarons, Ros, Olivella,
Ce d'ajas, Zarzosa, Mejor, Mansilla, 1

En la primera jornada del grup
C les coses anaren, amb mes o menys

regularitat, pela viaranys pels quals
hom sempre ha defénsat. L'exemple

gol.

rnés eseaient ens el dona la cursa
deis 100 metres estil lliure, on els xi
cots que integren els equipa del grup
C feren mes eviat exposició d'una
puresa d'estil que no d'irregularitat
d'energia. Causa de tot aixó, peques
marques aconseguides, oscillantes en
tre 1'1'17 i 120. prova eloqüent de com
levolució de la maula', vers una no
va etapa, curulla de possibilitats, és
duna realitat magnífica.
El water polo no fou, peró, una
gran cosa. Un embarullament en les
jugades resta l'espectacularitat ne
cessaria per embadalir-se en el des
enrotllament del partit. S'hi veieren
algunes jugades isolades, demastra
ció que aviat seran coordinades amb
altres, i que donará aquella tónica

GRUP C

Equip A

contra B
Cursa 100 metres
1. Lafuente, equip A. l'17 1-5.
2. Enríe Torres, B, 1'18 1-5.
3. Cema-oncosa, B, 1'19 4-5.
4, Reynés. A, 127 1-5.
Cursa 100
etres braea:
1. Marimon, equip A, 1'34 2-5.
2. Vilaldach, 13, 1'43.
3. Reynés, A. 1'49 1-5.
4.
Liarte, B, 151 4-5.
Cursa 100 m., dors:
1.
Tares, equip A, 1'45 1-5.
2. Maspons, B. 1'47 3-5.
3. Ford, B. 157.
4. Fedi. A, 223.
C
5 x 50, lliure:
1. Sunyol. Lafuente, Sala, Tor
res, Reynés, A, 2'53 2-5.
2. Duran. Comte. Torres, Lacorte,
Comajoncosa, B, 258.
Partit de water polo:
Arbitre, senyor Pret.
Equip A: Sala. Lafuentefi Reynés,
Sunyol, _orres, Bosch, Fedi, 6 gola.
Equip B: Comte, Lacorte„ Liarte,

plaent a re.spectador-aficionat-neda
don exigent en grau normal,

En el grup É els equias C i D pro
una lluita tenaç i per
sistent en totes les proves disputa
des. Els cent metres estil lliure, amb
quatre participants ja prou coneguts,
donaren 'loe a Qué fossin seguits amb
interés. Usandizaga, Cabrejas, Caru

porcionaren

Catalá:

Llagim en un collega de diumenge
que l'Ajuntament de Sant Cugat ha
decidit prestar el seu ajut a la dea

Vilaldach, Ford, CraelLe, Lecumber
ri, 0.

llegeix deml i

cada dia

La Publicitat

de l'ex-corredor Parellada de cons
truir un Velódrom a la citada 20blació veina.
No cal dtr com felicitem l'inicia
dor del projecte i corn desil.gem que
arribi a tenue.

diari catalá

completes,

escriptors.
Seccions especials

articles dels

millors
TOTS ELS MOBTXS I TOT EL MATERIAL
A

CLASSIFIÇACIO

I

Bodmer

de Política, Arts.

Literatura, Música, Rádio, Finances.

ARXIU

Esports, etc.,

Bo

etc.

BARCELONA

Restaurant
CORTS, 596ELEFON

recomana a

10266

la

seva

distingiea

Catalunya
'qientela

la incomparable

SOPA
4

DELS

se

g-üente:

una
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Barcelona

I

Aixó del Concurs hivernal que por
ta a cap el Club Natació Barcelona
es va perfilant i modelant en una
activitat cada vegada més satisfac
tirria. Era el dilluns passat que mar
cávem`la 'presencia de gairebé tota la
ella mateixa ha
nova promoció que
assenyalat una fi. que portara a cap
amb tot el 'dinamasme peculiar de
la seva joventut.
Si l'actuad?, hivernal. suera ce
mençada amb els grupa A i B. o mi
llar dit amb pruneres i segones fi
gures. no fas un motiu altament en
coratjador per a organitzadors i par
ticipants, l'eatrada de cavallsicilia que
ahir feren els integrants del nou grup
C, seria un éxit esportiu tan remar
cable que el Club Natació Barcelona
es podria anotar.
Els elements del grua C eón la
branca inédita deis nedadors i la
que mes fa esperar una brillan!, ac
tuació, la qual cosa vol dir aue, si
bé estan mancara d'un pla eminente
ment técnic, posseeixen una de les
bases mes essencials per aconseguir
la: l'entu.siasme. Factor decisiu per
escalonar les muntanyes del prestigi
i enfortirnent fisic, i que ahir malta
dels debutanta palesaren a basta
mena

TALLERS GRAFICS

Pairía Atnau
Verdaguer

EN LLUITA

AHIR VA ENTRAR

informacions

PER

A

.

El Concurs d'Hivern del
Club Natació Barcelona

L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
PATROCINA LA CONSTRUCCIO
D'UN VEYODROM

louse",

tennis, basket-ball, skating, hockey,

P

-

galgos.

El centro de la enerepista o ape
en
un espacio que quedara
de 65 metros por 27. sera rebajado
hasta dejarlo a sesenta centímetros
del nivel ordinario de la pista, Irá
bordeada esta "peloitse" por una pe
quena valla con objeto de evitar que
el público de "pelouse" se interne en
la pista. Este espacio rebajado po
drá ser utilizado para concurso de

NATACIO

,

CLASSIFICACIO PER

3.

UN BONA FE

caure...

fou interessantíssima des

del. Seu comelmarnerit-finl als- dar

15.
16.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
Lamia.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
nent.

un

tava d'acord en qué Sola és un tal i
un qual, 1 que Arocha havia fet molt
be de fer el que havia fet. No ens ha
d'estranyar. A Les Corts, a Can Ra
bia, a Chamartín, a Mestalla i a San
Mames, els fidels a la "parróquia"
creuen de bona fe que els seas ju
gadors són uns angelets baixats del
cel i que els jugadors deis altres in
drets són unes males persones...
Es comentaven, diem, els fets, i un
bon senyor, amb cara d'innocent, amb
la millor bona fe del mórt, exclama:
-Arocha, a Sola no ti ha fet fes.
-Ah. no?
-No, senyor, que s'ho ha fet al

PESCADORS Plat

,

al públic

en

generai

unció de la

casa

•

•

actuacions en el Torneig Copa
Catalunya ja finit foren dolentcs, pot
que aquesta fou encara

Notes diverses

ves
4(e

a

fr.

-001

<

•

•

'11 Sa,

:I

f

ciclo-pedesrte
judica

po oir, naturalment, que
el parth no era pas de Carepionza.
ja que nomls es tractava d'un en
trenament. re's cert. pero, ?qui s'en
trenava, dones? ?Els- qui no han de
prendre part en el careplonat? I els
titulara, dones, on eren? Intjor es
l'excusa que el mal... AixÉe perb,
no és
repetim-ho una vegada mes
res més que el resultat natural del
desordre interior d'aquest club. I se
no ja tan sols pel
ria de doldre,
titie afecta el Barcelona directament.
sine) pel nostre rugby en general
que aquest lamentable estat de co

.

11,

Holla

ens

Bastida

-

MARCA

,-t•
•

--••

en

°e!'eirhve9a

Via

Laietana, 46

A,

l'interessant

La Roe.
•

•

•

A 1"°01yrupia". Micé i Riambau es disputaren el títol espanyol dels fiera
-gelientothori esperava la victoria de Micó i per aixb la sorpresa bou general
Riernbau. erra) una preparació que no mereix altra cosa que
e
lloances, s'imposava netament 1 s'emportava la victbria per un marge nota
~ira d. punta. La impressió produida pel nou campió fou de debb mag
Un cronista ha comparat Riambau amb Josep Gironés. i cal convenir
descabdellada. Perb judiouem prematur
cree !, cemperacio no és del tot
encirnbellar Riambau fina i tant no hagi demostrat en combata venidors que
aquesta magnifica forma no fou flor d'un dia i que realment es el potable
damuht el ring de 1-01,vmpia".
-Une. que chrnar1-$.1111,5 aparegué
altrcs oca
Quan t a Mico. pentim no poder-li dedicar els elogis'qué
que li
&lona :Cha merescut: peró és que dimarts féu un dels pitjors combats
)sevri -vist La seva campanya brillant pels rings estrangers 1 filas la forma
palesada el dia de la seva reaparició ens donaven dret a esperar quelcom
mes del que II veiérern davant Riambau. Amb tot. pero. seguim considerant
m'atesta
jo-Miro com un bon púgil. que amb tota seguretat sabrá superar
ensopegada amb victerioses actuacions que li valdran novament la consi
-

•

•

'

derado deis ancionats.
•

Finalment. denla reapareix Paulino Uzcuciun a 1-01yrnpia". Elseu ad
i d'un
versari será Giacomo Bergomas. un xicot Italia d'aleada de gegant
e• de quilos. Bergomas te anomenada de puncheur i en el seu récord
cer'
abunden les trictbries abans del limit. L'interés d'aquest combat. perb, está
entre
ea
Panana 11.ecedure la forma del qual és interessant conéixer. Pels
n-eg*ent's oue II hern vist. hem pogut constatar que segueix essent el púgil
guantea Veurem,
que tetes ccnaixem sense que els anys minvin gens aquesta
un
home ..e
fora
de
combat
pwich
és
capaç
de
posar
el
seu
pero. si
tanta exilies.
especial
La reeparició d'Uzcudun, que tanta expectació ha despertat,
enquadrada amb la de Marian Arilla,
ment després del eas Roberti, es veura
hem vist entrenant-se,
el rotabiliss'm maarilense la forma del carel, pel que
gall oranés.
és excellent. LI donará la réplica Sebban, un jove pes
combat Ortega-Safont.
I la vetllarla del "Nou Món" será a base del
.

QUENSBERRY

Bou

Una circular de la Federació

.Deseien climarts,
24,
•

quart

a

un

vespre

ITILLADI ?E 1111ALA
Tuset

Goicoechea
basca)

Vitriá
(la Meravella del ring'

M. González
d'Espanyan,
(ex-campló

ARILLA
.(1'ídol del públic parisenc)

SEBE) A N
(caMplo del

Nord d'Africa)

1 el sensacional combat

Entrada general: 5 ptes.
Butaques des de 10 ptes.

Despatx

a

Per la máxima autoritat basket
bolistica de Catalwaya ha estat di
rfglda a tots els clubs la segiient cir
cular:
'Ala clubs federata:
Els fets ocorreguts diumenge pes
sat als campa situats a Sabadell, Ma
tará i Mollet són censurats dura
rnent per aquesta Federado.-Si algun club es considera perju
dicat per l'actuació de l'arbitre, té
els mitjans legals per a protestar i
exigir que es faci justicia, pero co
accionar-lo i arribar als insulta per
sonals i fins a l'agressió en massa no
ha de succeir. i estem disposats a
qué no es repeteixi, encara que s'ha
g-i- d'arribar a clausurar la meitat
dels camps de Catálunya.
El Comité de Competició ja está
treballant en aquests afers, i podem
avençar que complirá el Reglament
amb tot rigor, com he ha fet abana
puix que la justicia és igual per a
tothom.
Mentre dicta el seu fall, que no es
fará esperar, recordem a tots els di
rectius de club l'obligad() que talen
de vetllar per la integritat de l'ar
bitre abans i després del partit. Ul
tra aix6, és- molt convenient que
prenguin les mesures necessáries per
tal que el públic sápiga comportar
se correctamente Alai) no vol día* que
pugui encoratjar els seus, pero abs
tenint-se d'ofendre els contraría,
molt menys l'arbitre, ja que aixó
no porta- cap més conseqüéncia que
•

d'onze del

ll'esperança

BAILE

1(i/r7nfi"

8411111111~10111

comptaduria

centres de localitats.

i

un'desConcert general.
als

El Comité de Competido per una
part 1 la Federado per altra, vigi
laran el comportament de
Data,
assolirem
i tinguin present que
imposar-nos- i acabar amb aquestes
exaltacions que tan sois condueixen
a deshonorar i desacreditar el basket.
Esperem que es meditará bé el que
precedeix, i estern segurs que per poca
que sigui l'estimació que es tirigui en
vers el noltre 'eáltiort, seran-les Di
.‘

26

s.

cross

Sobre wa re
Salir Sebastia, 23.
corregut d'11.500 quilómetres, i orga
una
nitzat pel Club Avió, se celebra
prova re
cursa de cross-crounty. La
essent
sulta molt interessantLesima,
molt dura la lluita sostinguda entre
Cialceta i Iriarte. PrengUeren la sor
tida catorze corredors, i la classifi
cació deis prirrters llocs es va establir
-

a

ixí :

Cialceta,

1.

2. Iriarte,

36 m. 25 s.
36 m. 33 s.
36 m. 38 s.

en

en

Acebal, en
En la classificació per equipa de
3.

tres i cinc corredora resulta vencedor
l'emita de la Gimnástica de Ulia.

Próxim combat entre pesos

pesadíssims
El gegant halla
Nova York, 23.
Primo Camera ha concertat un com
bat, uer al vinent mes de mere, amb
el pes pesat america Ray. Aqust pú
gil és encara inés gegant que l'italiá,
ja que el seu pes és de 127 quilos.
El mes interessant d'aquest encontre
"es la quantitat de carn que haurit de
suportar el ring, ja que entre amb
dós boxadors sumaran dos-cents cin
-

xedor de les nostres coses, se li ha
que a•piraven a retenir un
tinal de campions que l'any paasat
conenieriren. Els del Joveratit va
lenta 1 deciens- com sempre obein
greren una aletbria ben mereecuda.
'euro sí nabran repetir-la (mal
gui hora.

Llet Condensada "El Nirío" i miri al darrera de les'
etiquetes, lo que moites porten premis en metallic

quanta quilos.

e

•

pujats.
Sha parlat sota una altra signatu
ra en aquestes mateixes columnes de
proximitat del públic amb els ju
gadora, i aquest és potser un dels
punta que cal estudiar abans que tete
Estant els jugadora separata tan
sola per un metre de distancia li
arriben clarament a l'oída paraules
que si bé alguna vegada són enco
ratjadores altres no en tenen res. El
mateix diem deis arbitres. Distingint,
dones, el basket pel seu joe mogut
i viu fa que la tensio nerviosa tant
deis jugegeors com del dirigent del
partlt eigui factiblement propensa a
l'alterado. Comprenern bbviament
que actituds o jugades producte tan
sola de l'alta. t'ansió de les fibres ner
vioses prevoqui el públie, de vegades
apassionat, i es consumln ela xocs
fatals. Comprenem també que aquests
xocs no siguin maltea venades for
tuita, que es cerquin, cosa també
comprensiva donat a que els homes
que hi ha sobre el terivny de joc no
són sempre este:es als mota que eh
són llançats.

,

dpees,

-

-

-

Dinarnic, O

Atlas, 6 (no acaba)
Tercera D'aisló
Cultura, 11 C. A. D. C. I., 12
Ripollet, 22
Intendencia, 18
Aeronáutica, 40 J. C. Mollet, 5
A. C. Mollet, 3
Bages, 46
KILL
-

-

-

-

.
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PUNTUACIO
Juventus
Laietá

.

.

.

.

Espanyol

,

.

.

.
•

Patrie
P
Barcelona

oreo.

E'

P. Coratge
A Esportiva
Badalona

Campionat

de Catalunya
Primera divisió

.

Hospitalet

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.
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5

1

0

6
6

4

1

1

4

2

6

4

2

6
6
6
6
6
6

4

2

4

2

2

4

2

4

2

4

5

0

0
0
0
0
0
0
0
1

10
9
8
8
?
8
4
4
4
1

1
0
0
1
1
0
0
0
0
0

12
8
8
7
7
4
4
4
2
0

Segona Divido

Juventus, 27
Sté. Patrie, 14
Aquest partit, que s'efectua a Ter
rassa per
acord del C. de C., era

Manresa
U. C. Joves
13. J. Cornellit
Juniors
Iris
C. N. Sabadell
Atlétic
Atlas

--

.

l'encontre que desvetllava més inte
rés de la jornada per la igualtat de
torees en primer lloc i per la de
punts, en segon.
Al eamp del Terrassa, ernplaçat
al bell mig d'un ca,tnp de futbol,
apartat del centre de la poblado
mercé dels quatre venta
que ahir
i sota la impetuosa
eren
més
baixa pressió del terrnómetre, bou nn
match fred.
El "cinc" del Valles s'imposa de
bon començament i aconseguí una
victoria merescuda. Messeguer, ani
mador deis seus, ben secundat ner
Morral i Ermengol, foren els inicia
dora de la lluita.
Del Patrie cal destacar la tripleta
d'atac, Arnaud, Font 1 Mitchell. La
defensa fallen i donada la categoria
dels davanters antagonistas, aquests
aconseguiren ter decantar el mar
cador.
La defensa del Juventus molt su
perior a la deis contraria
L'arbitratge, a carrete del senyor
Gironés, molt encertat.
Els equipa eran
Juventus: Noves, Barquet (2), Mes
seguer (16), Ermengol (2) i Mor
ral (7).
Patrie: Solduga, Viterbo, Font (2),
Arnaucl (4) i Mitchell (8).

.

.

•

Dinamic.1,
Escletaces

•4•

•

6
5
6
6
6
6
6
5
6
6

6

0

4

1

4

1

3
3
3
2
2

2
2
3
4

3
5
0

1
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*

*

aTambé
el Cadci pos a, ahir, a pro
el seu equip i el seu camp, da
vant les Iluites que s'apropen. De l'e
quita no en tenim res a dir, ja que
cada dia millora, sobretot en compa
rar-lo amb el conglomerat blau-gra
na que ahir se li enfronta.
.Pel que fa al camp, seria come
nient ,arranjarele. qUelcomaja que les
lluites d campionat son amasa du
res per a ésser-hi disputades tal com
ara está. Es de creure, pero, que tot,
será enllestit a temps.

Vedette de fama

va

-

e

mundial
i de la notable
moderníssima orquestra

Melodian's Jazz

*

El passat dimarts, la Federad() Ca
talana de Futbol Rugby va fer el
sorteig per a establir el calendari del
Campionat de Catalunya d'aquest
any. El resultat bou el següent:

El club Pompeia de Barce
lona derrota al club Aigi
ros, de Valéncia

PRIMERA VOLTA
29 DE GENER

Valencia, 23.
Ahlr, a les pistes
de tenis del Tenis Club Algiros, se
celebré un match entre els equips
del Pompeia, de Barcelona, i el pro
pielari del terreny.
-

Cadci
Cornena.
Sentboiana
Joventut.
Barcelona
Universitari.
5 DE FEBRER
Santboiana
Cadci
Joventut -1Universitari.
Barcelona.
Cornellit
12 DE FEBRER
Cadci
Joventut.
Cornella
Universitari.
Santboiana
Barcelona.
19 DE FEBRER
Universitari
Cadci.
Cornellá,
Santboiana.
Barcelona
Joventut.
26 DE FEBRER
Cadci
Barcelona.
Santboiana
Universitari.
Cornella
Joventut.
La segona volta es disputara els
dies 12, 19 i 26 de mere i 2 i 9 d'abril,
amb la sola variació del camp on se
rá jugat l'encontre, si hi ha lloc.
MART.
-

-

Destacá l'actuació del catalá Be
ter i del valencia Dicenta, que, en
un magnific encontre, aconseguí der
rotar rinternacienal Juanico.

-

'

-

-

.

-

Dicenta (Argiros) obtingué la vic
,tória sobre Juanico (Pompeia), per
.6-4, 6-4.
Boter (Pompeia) vence IVIontllor
(Argiros) per 6-1, 6-1.

-

GBY

P•"'s

t*,/:vwyb

Resultats:
Casanova
(Pompeia)
vence Mun.set, i amb facilitat Mon
llor (Argiros).

-

-

0.11b4IP

-

-

En la classificació final per equips
els catalana
Es disputa, a més, un match de
parelles, entre jugadora de l'equip
catálá, que tingué el següent resul
tat:
Juanico i Casanova l'enceren Be
ter i Suque per 6-2, 4-6 i 6-4.

-

-

-venceren

-

En

un

nant,

encontre

decepcio

equip

del F. C.

un

Barcelona

és

pel

vengut

Joventut, per 9

a

Dolly

Mis

•

altre punt que
cal eituclian Posats a mirar el t'ene,
de leš coses potser encara trobariern
altres potents conceptes, pero avui ja
n'hi ha proas
Existeix públic antiesportiu, inne
gablement: no obstant, de vegades el
qualifiquem molt de pressa.
KILL

G.
A.
C.
P.
El

que l'encontre dels Universi

teeliamb el Barcelona el vinent diu
menge, sera quelcom sensacional.•

Juniors, 10
Manresa, 21
C. N. Sabadell, 23
Atlétic, 9.

l'anterior s'han concedit 4 ó 5
penaltys en tot el partia ?Es provo
cado nle tegilic? Evidentment.

campiona t.

Cada dia exit
de

aquest Campionat destacaran també,
amb la mateixa força que en tem
porades antériors. Tot fa creure,

Segona Divisió
Iris, 23.
Escletxes, 13 U. J. Cornellá, 21.
.U. C. Joves, 39

que

Aque.st és, alienes,

•

nal

templa un arbitratge sever, rigorós,
que presencia la tirada de. 25 penal
tys en 40 minuta no pot evitar de
protestar el diumenge següent cona
un partit !non més dur, més violent

Ja fa temps que des d'aquestes me
talices planes venim censurant i re
provant aqueztec actea que els hem
qualificat siempre d'antiesportius i
que ara ja els poi:hiena qualificar d'al
tra manera.
Aquesta déria d'invasió ala campa
no ve clara: és un flagell cle moles
anys 1 és una cosa típica de cada

nou

fa:ç

en

-Secretari."

Cada any han hagut de sofrir-ho
i de censurar-ho, i no será aquesta
la darrera vegada. Els distingits han
estat sempre els campa forans, i con
tea llur públic és amb qui sala de
Totes les mesures que puguin
prendre el Comité de Competició
la P. C. de B. B. per ara no acon
requisan res. No deixaran d'ésser pal
ita:tus tots els acords d'aquests or
ganiemes. perqué cal anar més en
dirs per reprimir aquests actea
Un públic que s'ha demostrat pa
lee:1=M, antiesportiu i incívic és
carne de monea coses. ?Qui em ne
gará que després d'haver estat des
craellficat un camp per espal de me
Sea en temar a obrir les portes no
to:el a succeir el mateix? ?I que el
C. de C. prenent nou acord resolgui
fer-hi els partits a porta tancada, no
l'ennaltin o intentin convertir-lo en
un blanc Ilançant-hi pedrea des de
lora?
Em diran que tracto l'assumpte
d'un punt de vista inversemblant. pe
ro nc ho és el fet que un equip hagi
estat acompanyat -a cops de roe i de
malediccions fins a l'estació del fer
rocarril, essent l'espectacle d'Iteran
pels passatgers del tren en veure la
fresca i original indumentaria
dels

en el "cinc" galrebé internacio
del Laietá per tal de situar-se
en un lloc honorable.
Aquesta enso
pegada amb el cuista de la primera
clivisió el posa en un terreny difícil.

Tot aixó s'evitarla, si no totalment
gran pare distanciant prudent
ment el públic ciels arbitre.s i juga
dora.
Per altea banda tenim a interpre
lacio de les regles de joc.
Les regles de joc del basket no són
precises, no són concretes. Es confía
al criteri de rárbitre, I, naturelment,
cadascú té el seu.
Un públic que un diumenge can

rectives les principals interessades en
qué els incidents 1 fets del diumenge
no es repeteixin. Si s'ho proposen.
no hl herirá necessitat d'emprar me
sures radlcals sobre aquest punt tan
an tipa tic.
Grácles a la bestreta per la colla
boració que esperem meréixer.
Federació Catalana de Basket-Ball.

t'IN

*

La U. S. Santboiana i el E tini
versitui Club efectuaren tainbe ohie,
al nvel uns
t:eaaments ile can
nait, encara que aquest no arribe. a
erenare
ema
de pa h. Le forma
dtrabdós quinzes sembla ésser im
millorable. i és d'esperar que en

eamonNor~

•

Ebberti. 1

m.

.de l'avió es gua
nyat per Cialceta

El

gatea dit

Compri

e

ex.

39

.

•

.

en

Gorostidi, en 39 m. 53 s.
5. Urugain, en 41 m. 11 s.
Urteaga, en 41 in. 11 s.
6.

Ahir, davant d'un Joventut coiri
pIel
pie de clesige de guaita-en es
,.en argengterar tretze
jugadora que
estien el maillot blau-grana, deis
muda únicatra nt quatre poden con
siderar-se del primer equip. Als al
tres, potser no els mancava vearnett,
peró sí coneixement del joc. En cap
tuoment no donaren impressió des
ser un equip cohesionat i segur que
'anulen fpt riure al que deseonei

folletó:

Apalategui,

3.
4.

peaatrt ame

"Utilitats culináries de lo
Llet Condensada marco
"El Niiio" que li será
tramés gratuitament"

•

Robert Roberti. com délem en la nostra crónica anterior. sortí al "Nou
latón" davant el r.egre La Roe. i aquests dos pesos forts ens serviren una
com a un combat
Inerte de cosa que de cap de les maneres pot sser tinguda
de boxee Reberti es un gegant que no té la mes lleugera noció de l'art
ci•esgrimir els punys i que a més encaixa tan poc que no li ha d'ésser dificil
El mateix La Roe ho hauria pogut
a qualsev( I segtana serie de posar-lo k.o.
arenseguar. 1 en les dues primeres represes del combat que ens ocupa va
catar -a punt de ter-ho: peró ja Os sabuda la prudencia que caracteritza el
impressionar tant perqué la dreta de Roberti
<
es va
-e. el qual
renzerta mitjanament bé. a la tercera represa. que la seva preocupació. en
costa una segona edicto del
,resta deis deu rounds. fou d'evitar a tota
.perill. Inccusera dir que els espectadora s'avorriren soberanament i que en
conéixer la decisló que donava el triomf al negre. els comentare; foren per
bo. pene cal
a U:as eta gustos. Ni Roberti ni el seu oponent van fer res de
reconélice• que el nienys dolent de tots dos fou el negre. Suposem que bou
Inalçament per anda que li atorgaren la victoria.
El combat Den.san-Mayo. de la mateixa reunió. serví per a posar de
ananifes: 1 excePent forma del primer, notablernent superior a Mayo. al miel
;jDii trua severa correcció. Feren un combat pie d'interés. que contrasta
traordineriament anea el número cómic que a continuado ens serviren

II

La Llet Condensado marca "El Nino" per lo
constáncia de la seva alta calitat segueix me
reixent la més absoluta confianço deis seus
nombrosos consumidors. Demani ovui moteix
a
SOCIEDAD LECHERA MONTANESA A E.

penpectiv.
x.

prompte arranja.-

un

Recordem les jornades memo
rables que han estat possibles grades
al Barcelona. Els encontres amb l'Es
tade Toulousain i el d'aquest amb la
U. S. Perpignanoise, aquell formida
ble partit amb el F. C. Lió acabat
amb empat a 8 punts, etc.
Ja fa temps que no hem vial en
contres -sernblants al Camp de Les
Corta Aquells encontres que, jugats
abans «un partit de futbol Associa
ció, engrescaven tant fina els qui en
són mes refractaria, que feien tro
1 bar munan, pel contrast, el match
1 que venia al darrera, fins a l'extrem
de provocar xiulades force signin
catives.
Cal aue el Barcelona reaccioni.
Que reaccionin els jugadors i que
reaccionin els dirigents. No prete
nem pas que el quinze Watt grana
torne. a ésser l'equip invencible d'al
tres temps. Pele) sí que crelem que
cl desinterés d'ara pot ésser supe
d b tots.
una
n
mica de voluntat per

!Ser

"EL NIN

tingWs

ses no

MARCA

elt-DAD lEatERA

liada davant Kid Nitram i únicament
aconsegui fer taules, quan en. creença
general que el triomf no 11 podía es
(:par., ~esta decisió si que sembla que fou franco-partidista: pero amb
tot. l'aregcnes h. allegat que no tenia la má en condiciona 1 que se li
reproclui la lesió fins el punt que li han hagut d'enguixar 1 s'haura d'estar
combats que tenia
una temporada repasata.. cosa que li fará perdre diversos
*

Classificació
Bastida, en 39 m. 16 s.
1.
Iturri, en 39 m. 32 s.
2.

mena

CONDENSADA

4.1d11

Riambau

•

LLET

-a

EL.

4,‘

cuba, després d'aquesta performance,
queda magnificament situat entre els
primera homes mundials de la catego
ria, ja que cal no oblidar que compta
amb un match mil amb Ignasi Ara.
Aquest aorta també a la mateixa vet

en

CONDEN

1,111

general

hom
esperava, Marcel Thil fou batut per Kid
Tunero per punts. Les primeres notes
telegráfiques que ens arribaren d'aquest
combat parlaven d'un fall injust, per()
la lectura de les ressenyes deis cronistes
francesos eras ha convençut que la
tbria atorgada a Kid Tunero fou molt
regular. Confessem la nostra sorpresa.
Si el triomf de Kid Tunero hagués estat
per k. o. no ho haurlem trobat tan es
trany, ja que tot i les facultats assimi
latives de que ha fet gala el campió del
món en diverses ocasiona el puny dret
de Tunero és camal de donar compte de
qualsevol púgil. Perb la victoria per
punts, francament, no l'esperavern. El

Contrariament al que

quilórnetres. Sorti
de quinze
corredors,
dels quals es
divuit
ren
classificaren aetze.
rer era

--

-

l'ad

se

aques
Sant Sebastiá, 23.-Ahir, en
campionat
el
celebra
se
ta població,
ciclo-pedrestre de Sant SebastiÉt. La
prova revestí gran interés per la seva
espectacularitat. El trajecte a recor

-

-

Sebastiá

de Sant

-

La victória de Tunero damunt Marcel Thil, i el match nul
Robert Roberti boxá (?) finalment amb
'Ara-Nitram.
Vicenç Riambau és el nou campió deis
el negre La Roe.
Paulino Uzcudun davant
Demá
reapareix
Ileugers.
Bergomas
l'italiá

campionat

El

•

•

•

_

1.

gener 'de 1933
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Entrenaments

pre-campionístics
El calendari del Campionat
de Catalunya
Es d'enea que va començar agues
ta temporada que venim dient, un
diumenge sí i Peltre taanbé. que l'e
quip del Barcelona empitjora a cada
nova exhibido (!) que fa. Tenlem,
pene. l'esperance. i abrí ho diguérean,
que en començar el campionat les
coses canviarien, ja que no és pes
de creure que el quinze bien-grana,
actual detentar del títol. se'l debd
prendre tan dad coM Mace. Pero des
-•
del lamentable papar que fe
ren ahir, a l'Estada estem temptats
creure que les nostres esperances
sera eense fonament, ja que si les se

*

de Badalona, O
Espanyoe 2.
Esportiva, 14
Iluro, 41.
C. Hospitalet, 20
Laietá, 20.
Coratge, 22 F. C. Barcelona, 29
resultat que mes es destaca,
cat els altres
era considerem non
mals, és el rie 1Hospitalet-Laietá:
-

-

-

-

francament, no esperávem aquest
empat, que ve a afavorir l'avantatge
que pren el Juventus d'un punt en
el quadro de puntuació. Cal un os

Civaríf de
Ciática
Don Joan Padró

(Barcelona).

Farreras, de 54 anvs de caen
de Miguel Vives, 120.

carrer

que

habita

a

!causa

sofría des de fe alguns anys
dolor ciatic, havent-se
dolencia darrerament, fins a terur un
agravas la
atoe tan fort que va
tras meses en Derill de mort, ha
estar pron de
tingut
de enviar-nos el seo
certificas, en el qual fa constar que sha guara
de tot amb la Cura N.'
de l'Abat Heanon.
a

ne

que

l'arneorlitat

IND ICACI()N S
N.*
''

Si
luta

41 aNnervinis,a
Diabetls.

2
a

Reuma, Artrithime.

no us

basten aquestes

provea d abso
autenticitat, demaneu avala
mateix
BUTLLETI MENSUAL

«Lo que dicen los
curados»

el qual són
reproduides les cartas d'a
graiment que rebem
cada mes de perso
nes de totes les
classes socials d'Espanya
t de tot el talón que
taMbé
recuperat facilment la salte. isofrien i han
l'alegria amb
en

5 Solitaria.
E

97

Casa de Carita! de Barcelona

8

SERVEI PUBLIC DE POMPES FUNEBRES
DIRECCIO I OFICINES: EDIFICI DE LA CASA DE CARITAT
Carrer de Torres Amat, núm. 8. Teléfons 16524 16525
16526
Teléfon 50461
SUBCENTRALS: Carrer del Clot, número 71
Carrer Creu Coberta, núm. 91
33761
51051
SUCIIRSALS:
Carrer Sant Andreu, núm. 221
33471
Placa del Centre (Sans). núm. 4
Passeig del Triomf. número 17
52012
Carrer de Sarria, número 72
73632
87 B.
BADALONA:
Carrer Retal, número 110
248
C. Ferral Galán (St. Adria). 26
HOSPITALET:
33 H.
Central: Laureá Miró, núm. 60
31226
Sucursals: Pi 1 Margall. núm 90
31227
Progrés (Coll-Blanc), núm. 58
SANTA COLOMA DE GRAMANET: Carrer d'Anselm Clavé. 13
-

-

10
11
12
13

Diarrea 1 enteritis.
Obesitat.
Depurativa sang.

la

Mata circulació de
la
t*Ing,

de

ruti

Varices.

15

"

P.

16

P»

"

,.

PI

pat

Regles doloroses.

"
"

"

17
18
19
20

Hemorroides.
Tos, Grita Bronqui
tis, Asma.
Cor, Ranyons. Fet
ge, Bufeta.

Reatrenetment.

enceres estemac.
IlIceres varlcoses.

Preventiva

malalt.

PP
"

"
"

LES 20 CURES nr,:DE CABAT flAmon
SenyOr Directo:
Marine. Ronda de

Laboratóris

de
t
la
Barcelona.
numero 6,
Servm-vos enviarme
compromis el butlleti mensual
sanee
"I.ro que dicen
loscuradoe" t el•Wbre
"La

nniversitat, Botánica
gratuitament

medicine. Vegetal"

Nora

-

lee

........................

S'ENVIA GRATIS
Ctiiitzeu el copó adjunt
avut rnatetz, enviant-lo en
sobre obert, con a inaprés.
ami) timbre de 2 céntima.

Carrer
Ciutat

7.-íV.

...

-

Provincia

-

-

...............
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Una construccio gegántina
A NOV4 3/0.1t. S'EtStlii ~wat al
un
grup d'edificis gegantins
destinats a construir tul centre na
cionale-i enemas internacional algun
dia—de radicare:fletó, cinematog.rafia,
televisió, música simfbnica, teatre
drametic i líele.
La conserucció d'aeuesta atractiva
eCiutat de la redio"—cone ja s'ano
menee—es troba e
aetivitat des de
fa algens meses, e segons els cálculs
dca técnics. es donará per arebada
tan magnífica obra dintre tus ter
rnini de breus mesos.
Aguaste moderna conetrucció vin
clre, e ésser un centre que servirá al
Fan públic novoyorqui—a la vega
cia—cle distracció i instrueció artís
tica, literária i científica. Pedem fer
nos el cárrec de la importenela
questa Magnífica obra esrneatant
una, sola xifra: s'he pre.ssupestat un
cost total de 250 millons de delars
per atendre a la construcció 1 ins
tallació-dels diferente edificis.
Algtmes dades astoradores indica
resultará de monumental
ran com
en conjwat: tindran cabuda als es
mentats, edificts cinc:Manta mil per,
emes;
será proveit de 28.000 fines
tres—tota vegada que els edificis se
ran d'estil americá, o cubista—, po
dent-se calcular en 12.5.000 tones d'a
cer la quantitat necesseria per a les
armaciures- metelliques de la
serle
xecant

~Meliá*larimilaP,

es

construirá un edifici de forma oval,
que contrasterá aura el primer, pulx
*que será relativernent babc—solament
una detrae pesos—. A, la planta babea
s'instalaran botigues de luxe—per a
la venda d'aparells de tedio, cinema,
tografia, grarnoleir, etc.—. i mes
manan enema lene reservat. les ce
ses de Baneal. el pisos
superiora
estararat destinara: a.restaurant. Aca
bará l'edifici una .anapla terrassa
per on es podrá -roassejar
cómoda

NOUS MODELS DE 6 LAMPARES
EL MAGNIFIC «MANDO MÁGICO»
0'11 LAMPARES, PER A TOTA LLARGADA

D'ONDES

CATALANES, NUM. 580
(entre Rambla Catalunya i Balines)

CORTS

'editaras

que

el

en

pneecte

entren.

Eri aquélla capital raelloiecnica hi
haurá tres blocs d'edificis, distribuits
en la següent forma: al centre s'ai
xecara un gratacels de seixanta vuit
pisos, que centrad: els despatxos de
les perripanyies raelloelectriques i ei

neraatogreliques;

pises, inferiors
eetadis de
rnuntants
els niée

selles-tallaran

ala

vineeset,

radiodifusiá,

aleb

,eleeeelleetells .eilelhellellielleeek 4 a'daytt"'
ga, podent éster utilitzats!tainbe peie
televisió.

quatre deis seas estudis s'ha
eroveit cesan, dispoeitalentou. molí., en

ginyee,

consistent

en,

eseplicació,

en

ra.diofonia, del sistema da l'escena
eontínua—variant els interprets—dels
te'attes moderns.

Deumesta, manera, una sola eainbra
d'ennalió niicrofónica podre quedar
eligada o bé djuntatla...* toluntat, rá
„pidament, a Miatre eatúdis'diferents,
aconaeguint aesci adquirir una difusió
variada, suprimint
continua molt
tata mena d'entreacte.
Davant del gratacels, i a la part

Henri Lawton, amb Blackburn
a 6 metres 55 centimetres.
2. Antoni de Gaztafiondo, amb
Avro Avian-Cirrus, a 9 metros 60
1.

eentimetres.

s

no

es

emplaçat

als extrema de la
ciutat, sinó que és aixecat al centre
elegant de Nova York.

DietrIlautldor general per.
PLATO TI:INITIO.
iputaciótt.-175-181. Barcelona

Noves,

Radiofóniques
RADIO VILANOVA

•tab carácter de- preve, funciona,
de- ea. pecs diese a V•laneva i Gel
'

tres

una

nova

emissora.

Fina ara, sernbla (males preves han
eatat acompanyades ,crexit, pel qual
rdetite cal felicitar' els entusiastsesvie
lanovins eue s'han emprés aquesta
tasca, que molt celebranem tanguee

itnitadoes.

LA-RADIO ee TXECOSLOVAQ1VIA
A. darrers cíe setembee el aiembre
total de eedio-oients arribava a .432
mele310. Aixó represerneeran auernent
de 49,153 en l'espai d'ira mes.
e

_MES, POTENCIA. MES GRAN NO31BRE DE RADIO-OIENTS
steeise de radiotelefonia de

'

serealho decidie poreei la potencia

de

SeVa emissora a12'5 kw.; espera,
alee v,eure augmentar elnontbie del
seus ficiels rádie-oients des de la pre
Mar/ere vinene
RSTIMUL

LiS,oeietat de Radioteletenia d'Ar
Jet 'acabe de decidir que en el futur
e'aelenetran espectadors a restudi du
nen ele mecerte puix que s'ha com
provee que ele rraisica baguen mol
nellor <Juan són en presSncia d'un

públic visible.
"ee

leRITriergiVItele et-A:Te s;
Horra espera

a,

F.

Ainerioa, que el ce

L'avió despega d'Lstres amb vent
de costat, peró en bones condicions.
Un quart després, la naveg,ava a
1.000 metres; els seus motora giraven
al régim de 1.750 volts. A les deu i
vint minuta 1" Are-en-Cid" trametia
el sea primer telegrama donant
aquestes informanions.
A les 1035, pel Cap de Creus, i a
les, L1'20 l'avió passava al llarg de
Barcelona. En aquest moment esteva
a 350 quilómetres
de Mariganne
portava una hora i vint minuta de
vol. a una mitjana de 262 quilóme
tres 5. Suceeesivainerne. les estaciona
d'Alacant. Oran. Alker anotaven la
seva posicira El vent centran
tela
baixar la saya Veloclat mitjána, ja
que a les 14, al llarg de Cartagena,
després de e40 quileraletres de vol,
no
era mes que dee210 qtailómetres
per hora. A les 15-11; leAre-en-Clel"
ja assenyalava la seva proximitat a
les costes d'Africa, i a les 15'45 es
queixava d'haver de Iluiter amb un
vent contrari, cada vegada mes- vio
lene A les 16'26 volave damunt la
badia d'Alhucema,s, i a les 17'05 era
a
50 quilemetres al sud-est de Te

hadústxia, francesa no
realitat en un termini
relativarnent ciare teta vegada que.
si eteo eespeedien, el "Graf Zeppelín"
ten' aviat tornará a reprendre els
-vietgesz 1-amb les escales de Barce
lona i Sevilla els pot fer una com
difícilment superable.
sLeAre-en-Cier; que ha realitzat
aqueet vol interessant, és un mono
pleeel'ale baixa, duna finesa de
una

petencia

corredereel'aceés,

•

Jatesse

reselles°

1

GINIR'
,

Conferéncia per avni al
C. A. D. C. I.

1 avió

pegues despegar. Hom reçore
dará que l'any 1927 Costes i Le Brix
van córrer la mateixa aventura so
bre el mateix terreny i van haver
d'esperar guatee dies, fins que el
terreny quede relativament sec.

.

Jean Mermes i ala sena companys
van haver d'esperar fins
al nata
del dilluns die 16 de gener per a
provee de despegar. Remarquem ,ue
la pluja no constitueix cap obstacle
per a l'ús regular de grane avions
de transport;
quan a;quests avions
esteran normalment de servei .erá,
suficient fer unes pistes de chnent
als loes d'escala per tal de perme
trels despegar. sigui el que
igni
reseat del ferreny. Per fi aquest
minore i 1-Arc-en-Ciel" intente,. des
pegar el. dilluns. Un passatger va

éssey desernbarcat, cam ja era
vingut: el mecenic Mehala es

quedar

militar;

va

Saint-Louis. Els altres sis.
s'installaren dins la gran cabina del
trimotor Couzinet, 1 a les 350 l'avió
a_

CAM1ONS
.

per-W,teetprovincies

cetteessionan
de 13areetana 1

JOAN

cle•Ciirona

l;

FLOTATS

Tamarit., 95 i 9'7
Tel. 31506
BARCELONA
-

a,
pum,.
Portava solament
300 litres de benzina menys que a
la sortida d'Istres
pesava 14.200

eslava,

quilos, apreximadament.
Sigui per restat del terreny o per
alguna altra causa. Merniez s'aeon
tentÉt de reeórrer raereadrorn al llarg

pista on havia de despegar,
i tomar sobreel seu lloc de
metida.
A les 4'48- tingué lloc an ,egon
assaig, i aquesta vegada l'avió es
pegá despees de reeerrer uns mil
metres aproximadamente irquan ses
ee. la costa esteva a una. 2110 metres
d'aIçáxia, poc- MéS o menys.
de la
virar

-

Des

d'aguce moment els telegra

•

succeiren ame la matebra
regularitat que durant el vol Istres
Port-Etienne.
A les 14 l'avió doblava el Rocher
Saint-Paul, Ileugerament a l'est
d'aquest. A les 1437 passava l'Equa
dor, cap a Fernando de Noronlia.
A les 17 ja passatia. per Fernando de
Noronha, i havia recorregut 2700
quilómetres aproximadament, des de
Saínt-Louis, era una mica mes de
mes

se

-

b)

Agenis

Alisal,

Málaga, Alameda,
Piala

*

Ja

escamar vetare
comença
eran gent que en la seva vida no han
fet res de profit per raviació, vul
guin, ara que les coses semblen pen
dre un catre més positiu, treure mé
rita.d'un historial fracassat.
ens

Amb aireó de raviació casolana, el
cha que era ho proposem farem so
roll.
De moment estem. a l'aguait de
cartas maniobres que es realitzen so
ta me, i quan menys s'ho pensin ti
raran de la manta i ni el combregá
hi será a temps.
*

a*

L'Abadal, per tal d'acabar de con
vencer un client al qual ja tenia mig
e,onvençut, va cridar un xofer del
seu garatge. Davant d'aquell Ii pre
guntá:
—Quin és el cotxe mes be, Joanet?
I aquest 11 conteste,:

'

—El "Ford".

Senyor Vachier: ?Bus vol dir com
ha quedat tota aquella fóbia contra
els tramvies?
Es va parlar d'un armistici; pene
com sigui que aquest armistici jaefa
temps que dura, la gent eomença a
creure que el que se signá no fou
una treva, sinó una pau sense con
dicions.
Es craneana a cornplir el reglament
de circulació per part deis automo
bilistes. Fas vianants van per allá on
velen, sense ter gens de cas deis dis
cos ni senyals.
El senyor Vachier haurá de crear
un nou
cos
d'inspectors que posin,
multes per tal d'encaminar ala que
van

a

peu.
e

e

flora d'u que per la primavera fa
ran una excursíá a NqytifYork
grup d'entusiastes de eavaació i un
conegut i renonienat operador cin.e
matográfic. Araf ellaelseeellesió será
amb vaixell i en tercera classe.
D'aleó ja en donarem mes detalla.
-

El célebre aviador

MERMOZ

arnb !'avió "ARC-EN-C1EL"
provist de

de 650

tee

tres motora

CV., tipus 12 N. B.
travessa

aconseguiut per primera
vegada

L'ATLANTIC DEL SUD,

RIVANEIRO,

,ULTRA-MODERNA

industrial;

dotze hores, o sigui a una mitjana
de 225 quilómetres per hora. Des de
les 15 l'avió ja connectava per '.dio
amb restació de Natal, sobre una
Ilareátia (rondes de 900 metres. Per
fi, -a les 19; l'"Are-en-Ciel" emetia el
seu
derreee missatge triomfal dina
la seva concisió: "Volean sobre Natal,
reterem l'antena." L-Arc-en-Ciel" ja
era a l'América del Sud!
A les 19'20, el magnífic avió de
René Couzinet, magistralment ilo
tat per Jean Mermoz, aterrava
Natal.
Esperem l'arribada de l'"Arceen
Ciel" a Buenos Aires per a tenir
més detallo. sobre aquest viatge. pero
const,sr des d'aquest moment
que l'Atlántic ha estat travessat per
primera vegada sense cap fi espor
Un. Aquest fet posa el viatge de
P"Arc-en-Ciel" en un pla veritable
ment interessant. No cal dubtar que
travessar l'Atiende a una mitjana
de 221 quirometres per hora, amb
una cerrega mercant superior a les
neeesitats d'una línia regular, eras
_unes condicions
de seguretat com
són. les de la utilització de tres mo
tom accessibles en ple vol. consta
atteix un nou fet, capaç de modif
-duna manera particularment
felle l'explotació. de la Unia França
América del Sud."
Dissabte, l'avió de Mermoz, que
havia anat a aterrar a Río de Ja
neiro, partí en direcció a Buenos
Aires, -pero el mal telnps l'obliga a
aturar-se a Pelotas (Brasil), d'on
haurá partit avui.
SPRINT

.

MONTEVIDE0*.-PitUENOS

L'Avieció

Eduard Felíu, l'heme que ha tret
mes diners i menys profie de l'avia
ció, dóna aquesta nit una conferen
cia al Centre de Depende.nts.
El programa d'Eta:tuesta, conferencia
és extens, peró trobem a mancar
en la biografía del conferenciant la
beca que 11 concedí l'Ajuntament per
ter-se pilot, un altra beca—aquesta
de 5,000 pessetes—per ampliació d'es
tudis a nena, el seu lenes moral i
material com a aviador, i aquell víat
get a París amb En Vinaixa per
compte del Municipi barceloni.

e) L'Aviació espertiva; d) L'Aviació
comercial; e) Campa d'aterratge a
Catalunya; f) Catalunya i les Hules
intercontinentals: gl La finja Euro
pa-América del Sud; 11.) La Iínia
aéria Europa-América del Nord;
1) Barcelona. aeroport central de U
ntes aéries transatlántiques; j) Con
veniencia de celebrar a Barcelona
un Congrés Aeronántec
Interconti
nental; k) Resumint...
La conferencia será retra,nsmesa
'per radio, i és pública. Hl són con
vidats especialment els elements es
portius que estlmin el progrés, car
l'aviació esportiva és la que ha d'es
timular eta altres aspectes de l'a
viació.

on

AUTONNIBES

I

La. conferencia que sota el títol
de "I,a política aeronáutica de Cata
eunya" donará a l'estatge de la Ram
bla de Santa Mónica, núm. 25, anal,
a les deu del vespre. el crític aero
ne.utic senyor Eduard Feliu i Bru.
un dels primera alumnas de l'extin
gida Escola Catalana d'Aviació, con
deixeble de tanta altres que han es
devingut més tard renomenetts per
llurs gestes.
El desglossament de la conferen
cia -Iera com segueix: a) L'Aviació

tuAai.
Aquí

,

,

1_1

postale.

un
es registra
incident que
constitueix una demostració termi
impecable.
nant de la seguretat del multimoton
eja, preveit de tres motees Hispano
del qual els grups ser' accessibles en
cerniese; de .650 c. v., que, pel que es vol. Es trencá la canalitza.ció de ron
a
un mono
›ateleelee els motora que inspiren ames del motor dret...
motor raterratge haia estat forges.
etrunesekenolitreienoble-unw ”Ciuta&I" e,onfiança ala constructore i als
pilote.
Gredas al
.reatcee
,igtiteb 1410--vol día? pas afilo• que sigui
Ffeetieditatell continuació la infor
lent Jousse pegué ,erribar fins, al
irimbssible aixecar u casa 'nostra un
meció de "Les Mies", que dóna una
motor i arreglar la canalització ave
recinte igual, pubc que així com s'hán
idea exacta de la forma, t condicione
riada. L'incident foe asaenyalat a
aixeca-t grupa encolare i altres edifi
en qué es descabdellá &tuesta trae
les 17'20 per Manila :eme es quei
cis que res tenen a envejar a les
vessia de l'Atientie:
xava d'haver seinpre ee. lutter centre
mentada construcció--encara que la
un vent debout tres ferte.
"El dijous dia 12, a les deu i un
diferencia d'alláries
1. grandiositat
minut del mate 1-Arc-en-Ciel" em
A les 18'42 Casablanca assenyae
sigui considerable--, es pugui por
prengué el vol d'Istres a l'Africa,
lava que 1-Arc-en-Ciel" Volava de
tar a terme una obra semblant, pero
portante set persones a bord: el cons
munt la vila, a 2.000 metres; aquest
hem de convenir que les proposicions
tructor,
ené Couzinet; Jean eler
fet fou confirmat per l'avió, l'equip
Preieetes• no sOn equivalents a les
moz i
l. capitá Camelen- pilote; el
Tealitzacions, i malerat tot és, dones,
del qual es felicitava de rexcellen
cepete, esMeilleux. navegant; Jean cia, de la recepció. L'avió afegia per
mes -que ,pcissible que amb el temps
Manuel, engin,yer radiotelegrafista;
l'Aerócirom de Casablanca que ras
vingui a ésser un ceetta de radiode
1 Eniatiault, mecánies. L'avió
caba que encengués ele fars d'ater
siee al servei del nöstfeontinent.
peeeva . 14.000 qUilos i el coeficient ratge, ja que continuava el seu vol.
JOAN PUIG PUJOL
de seguerefat eecedia 5 (l'aparen ha
Arribeve a, Agadir e les 2046. La
via satesfet traes les condicions rae
velocitat mitjana. que havia baixat
posadee. ala avíons de transport);
fina a 160 quilómetres per hora, en
lebre violinista Flete lereisler acaba
portave: 8.597 litres de ,benzina
aquests moment,s coMeneave a pu
re, per abandonar el seu punt de vis
250' latees "d'olí. L'avió va córrer una
jar vers els 185 quilómetres per hora.
ta, segons el qual
opo,sat sern
870 metreá i despegá al cap de 32 se
Nous telegramas eren emesos suc
pre a la retransmissió,dels seus con
gons 2ee.
cessivament a les 21i2,21'30 i 22'15.
certs, í que dintre poceel decidirá a
Fan' reesalter tot seguit un deis
Passava per Cap Juby a les 22'28.
debuter davant- el miarófon.
gnea-ereenercables de la demostra
Ja no tenia, vent conerare ien tres
cite: la connexió. constant per radio
hores quaranta-vuit minuta havia re
El senyor Kreister
clara. amb
corregut els 965 quilórnetres que se
aquesta modestia
dele plebe< elee, 'e-Are-en-Caer amb la-terne Jean
el: 'es confirma -nce solament un
paren Cap 'Juey de Casablanca, o
genes, que, havent -soreíre de
sigui a una mitjana horaria de 255
antiga. ha d'aprendre, en primer licee; 4MfofgrÍIa ferça entrenat, sinci
també, teineriginyerede telégrafs, ja
quilómetres -per hora. Des d'Istres
la técnica del joc clevegt, el mieró,
que teeeePeenie eeeliceléctrie de l'avió
la velociteee mitjana sortea a 235 quie
flan abans- que pugutferet sentir per
va éseelerealitzat i
muntat per ell.
lómetres.
l'intermedian de les Olerles.
Tetes 1s noves que ens arribaren
A les 2315 l'avió esteva a. 200 qui-,
Heus ael, per cere, ene opinió molt
referents a l'execució foren en efecte
lómetres al sud-oest de Cap Jeby i
savia, i ernb la que' railes eme no Me 4einsa3eses per leArc-en-Ciel"
ma
vers
la 1'10 del matí del 13 de gener
nen la perfecció.de
podriene teix, en pie vol, i indiquem les dife
passava per Villa Cisneros. A les 2'16
no obstant, treure
reete Peses del bell viatge gráciee assenyalava que tenia, a la vista el
lar de Saint-Etienne, i a les 248 la
mateixa estació de Saint-Etienne
anunciava l'aterratge
conecte de
leArc-en-Ciele el qual fou efectuat
a les 2'31
El termo de la primera etapa era
de fet Saint-Louis del Senegal, des
don hauria de sonar cap a l'América
del Sud. Les causes de raterratge a
Port-Etienne foren
aclarides poc
temps després per un telegrama
signat per René Couzinet i Jean
Mermoz.
En pie vol no se sap a quin .loc
Servei rapidíssirn
es
va
foradar el radiador de role
Una nava demostració de la -egu
ESPANYA (Cia. Gibraltar) BRASIL-PLATA
retat del multimeton El vol conti
TRAVESSIA OCEANICA EN 7 DIES
nue, sens dubte amb dos motees so
lanient fins al próxim terreny, que
arrib la modereiselma motonau
erg el de Port-Etienne. Ultra aixe.
el parabrises del pilot fou arrencat
a l'aire, d'un costat, i. per tant, era
imprescindible ter una reparada i
aixó fou una doble raó de l'aterran
ge a Port-Etienne. Quedaven llavors
1.900 litres de benzina i 200 litres
d'ole ala dipósíits. L'avió havia re
30
DE GIBRALTAR
corregut 'd'una sola tirada 3.937 'fui:
lómetres a la velocitat tnitjena de
calf a PERNAMBUCO, BABIA,
sANTos, RIO
237 quilennetres per hora, i havia,
GRANDE 'DO SUL,
consumit 401 litres de bengina per
AIRES.
hora. Aquest darrer detall correspo
nda bastant exactament a les preve
LA NAU
DISPOSA D'UNA ESPLENDI
sions fetee a Istres abans de la sor
tela, que eren de 420 heme l'hora.
DA CLASSE UNICA QUE CONCORDA AlVIB LES
EXIGE_N
El mateix matí del 13.de gener, a
CIES DEL1 TEMPS ACTUALS: VIATJAR AlVIR LA MAXI1VIA
les 11'15, l'estació de radio de Port
Etienne aaunciav
la sortída de
COMODITAT I AMB UNA MINIMA DESPESA
rAre-en-Ciel" feral ruta cap* a. Saint
Louis. Aquest curt viatge de 600 que
lómetres, aproximadament, s'efeceie
S. A. E. M. A. R.
sense
registrar-se
cae*
incident.
A les 14'20 la rece° da bord 'ese
nyalava "retira antena sobre Sainar
Generals de la «COSULICII LINK»
Louis, i a les 14'20 "F-AMBV ha
Barcelona : Rambla de Santa Mónica, 29 i 31
ateriere be a SetateLoittsee
leeterc-enseeele estuve, cienes. a punt
Macirttir:
45,
47
per a s'aren la i.jt. seg,üent per tal
de tra,vesser leetlentic,. Desgraciada
Sevilla :
Nova,
ment va
comencar
a
ploure duna
llanera 'fantástica; deixant- el eerse
reny Mundee 1 fou impossible que 1

Heus ací la descripció
deueuesta
nova "Ciutat de la Rádio", que enca,
ra que resulta esllanguida no es pot
negar que és un projecte gegantí,
per alatees-.difícil este- s'intenti cons

prelPe

_

ala radios de Jean Manuel i a les
comunicacions de la magnifica xarxa
de la "Compagnie Genérale d'Aérea,

de •la

'

:elíRepanycle

Joan Baleells, amb Avro Avian
a 24 metres 10 centhnetres.
Carles Muntades. amb Avro

3.

Cirrus,

_elea éseer

Aquest conjunt -monumental
traba

-

Gipsy,

dezie

"

a
26 nutres 20 emiti
r
metres.
Avro
Alfred Davins, amb
5.
Avian-Clrrus, a 31 metres.
6. Manuel Armanguer, amb Avro
Avian-Cirrus. a 35 metres.
7. Josep Maria Sabata, amb Avro
Avian-Cirrus, a 51 metres 65 centl
metete&
8. Enric Cera. emb Avro Avíen
Cirrus, a 52 rnetres..e
9. Francesc Xenillegrat, amb
Avro Avian-Cirrue á -el asaetees.
10. Esteve Fernándee, amb Cau
dron Lucia:ale-Se1 Ileon.st
11. Maurici Karalse,e amb Avro
Av ian-Cirres.
12. Joan Roldan, airee Avro Avian
Cirrus.
13. Jaume Camarasa, amb Avro
Avian-Cirrus, desclaseificat.
El camp es velé
extracedinária
ment concorregut. efectuant-se,
en
sem.s que les proves per al concurs,
numerosos veis de bateig de l'aire.

El conctue pot dir-se que va asao
!ir un veritable exit esportea, ja que
hi prengueren part catorz,e pilote
amateurs de l'Acre Club.
El Concurs consistía en una pro
l'aterratge, regís
va de precisió en
trantese la següent. classificació:

-eiéneia-del dirigible.
Frença. dóna la batalla 1 s'apunta
éeft a favor deis més pesats que
.1,áaee: el que caldrá veme- es si acepest

ivó, Vidal i Balase

Avian-Cirrus,

rentitat.

see

PRAT

guanyador del Conours d'aiterratge...
puntuable per al Campionat social de
l'Aero Club de Catalunya

Cateen:va, comptava com a primera
prova per al Camplonat social de

Els franceses estan que no ceben
a la pell.
L'éxit obtingut per l'avió
de transport construit per
Rene
Couzinet i pllotat pet -célebre avia
dor Jean Merman. en travessar
leude, des de Saint-Louie del Sene
gal a Natal, constitueix una 'perfor
manga remarcable, que ha entusias
mat els nostres veras.
França té l'espine elevada al rae
deis grans éxits del "Gral Zeppe
lin", en els seus periódica viatges
a l'América del Sud. i vol. costi el
que coste trobar la manera de 'su
perar aquest "handicap" tormiclable.
Amb l'éxit d'aquest víatge sembla
que será possible d'establir un servei
rápid amb avions, guanyant al"Zee
pelin" un nombre d'hores, el elle
eient remarcable per á obtenir el
favor del públic. que a poe a poc ha
estateguanyet per la provada sufi

9 3 3

AL

Com esteva anututiat, ahir, din
manga, al mate va tenir lloc, a lele
ródrom Canudes. de rEscola d'Avia
ció de Barcelona, el Concurs d'ater
ratge que, organitzat per la' Secció
de Vol amb Motor de l'Aero Club de

-

VISITEU LA GRAN EXPOSICIÓ
D'APARELLS DE RADIO

c

Henri Lawton,
primera prova

Un gran avió de transpon,
l'"A
fravessa l'Atlántic Sud

ment.
El bloc de l'escmerra- está destinat
a
teatres; el més ample será el de
l'Opera, 1 en raltre, d'una cabude
de set mil espectadors, es represen
taran drames a comedias.
ua altr-e eclifice aixecat
a la dretai -de forma oval, conde>
drá une. Magnafica sala- per a lea
representacions, de cinema sonar, en
s'encabiran cinc mil; persones, i un
altre edifici no tan gran destinat al
teatre ene.
En aceren nionumental recinte no
hi rnaneUen. corneessnatural. exten,
eas poevellorie apropeets per a molo
i
Modernegaratge subter
rani per a eutomóbits,. únic matee
de no sembrar elenvehicIes pel seti
venera. en pereadieitsde l'ordre en
el tráfic ola dies de grans aglomera
cions.

rMtl0rt~gptzellww1113e11~
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AHIR

Aviacio

L/ Unió Intercontinental
a

t

4.

velocitat mitjana superior a 200 quilémetres per hora
i amb tripulació nombrosa de set penones

LA HISPANO SUIZA, S. A.
Carretera de Ribes, núm. 279

-

Barcelona

—
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23 gener de 1933
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corlaboració

passa en la vida". La fotogratia i el
treball deis protagonistas, excelients.

aaauaa"

•

Fémina
Mariscal"

:.:•

crítica

La

aquell

...no

expressionistne—servi

Ilsme pictórie—que es delecta entre
formes geométriques 1 tracta el món
de la consciencia amb les notbdes
eicageracions de "La confidencia"...
...de fi instint no escapa al reco
neixement tacit de la vella regla de
sser
Lesaing: 'el moment elegit ha
fecend per a la imaginació...
Armen film no conté aquell ana
boa sutilissim de cor huma en el qual
dintre dincitacutible unitat...
les reaccione paicolbgiques són
ciibutxades amb Untes suatis i senti
alentaba
...com
en el
ciar obscur de Rem
brandt. Eideabarne de l'ambient con
treresta el realisrne cruel deis tipus...
Hem llega tetaba. no podem pre
cisar un. treballs de critics que per
donar mes foro:, d'expres.sii) i ciare
det
a a una imatge. no han dub
tat a retreure cites de Schopenhauer
Kant. Atmests r.-ealyors de la vida
obres deis quals només un reduit
cerelo. de persones n'está as.sabentada.
no poden donar cap Pum a
Ina (Ti
la-) de cinema.
'al gran públic. que es el que om
lac selles del cinema. fent possi
ble duna manera efectiva el pro
gres e.e la indústraa cinematoeráfica.
ro aconseguelx a
través de les dis
sertaciont de molla critica formar-se
una
idea aproximada de les quali
tats espectaculars que
inclogui la
.

preranta

-Se

fué

aamaa

Preducció Paramount.
Pro:agnnistes: Henry Garat i afee
,eamonier.
Modalitat: Pealada en eepanyot,
pe:- dobles.
Argument:
Vodevil mancat de
••s asibilitat irónica".
.C-nrientari: Els argumenta atra
•

torna...

•

•

5

amb tota la propietat
del seu ambient de mis
ten i i tragbdia en la in
terpretació sublim de

(

onrad Vedt

El Rasputin que tots
volien conbixer i que no

tiguejat

de tan poca delicadesa en
presentar-nos un assumpte tan vul

cinematografiat
aquest de reten) triangle". Aquest
argument, en mans d'un director
gar

i

tan

amb sensibilitat irónica, hauria es
tat una deliciosa peaícula.
Henry Garat 1 Meg Lemmonier.
gentils. peró en realitat un xic des
plaçats per a aquest ambient on es
confon l'humonsme amb la grolleda.
"Se fue mi mujer" és una pellícula
"apta para adultos". pera per a
adulta de no massa gust artístic.
•

*

"Buscando fieras vivas"
Presentada per Cinaes.
Exclusiva• S. I. C. E.
Modalitat. Explicada en espanyol.
Argument: Documental.
Comentad: Una película mes J'a
quest genere. Interessant a estores,
perb d'un interés que tant pot ésser
nascut degut a l'habilitat del mun
tatge d'un film elaborat a l'estudi
com fet en qualsevol altre lloc menys
cbmode. Té moments molt interes
sants de llultes entre feres, perb tnt
plegat no passa res. Explicat en es
panyol. hom va fent-se cabal de toes
els incidents d'aquesta original ca
cera. Bona
fotografía. per& en con
1unt. una producen) ircs a sumar a
tetes
les vistes d'aquest mateix
s

-

alt valor al

,)er

.

tagonista. genti sima, i tot el con
junt pie d'ale
Hi ha molas morts,
molts labora ,ais, molt de misten,
pera una caaciosa ironía, un lleu
d'humora.:ie al costat de tot aba)
ti-a-llénela al tema 1 el fa
de més boa veure que altres films
daquesta
toc

*

5

*

Tracy.
Interpretació: Bona.
Argument: Comedia dramática.
Modalitata Parlada en anglés
Comentad:
L'etern problema de
la influencia deis "bootlegers" 1 de
la impossizilitat 'de contenir les im
petuosirats jovenívoles de la filla d'un
d'aquests hornes amportants, quant a
cer

velocitat automobilística. La tasca
de la policia El negad que s'hi pot
ter i el trionif de l'honradesa. En
aquesta pellícula hi ha de tot. Idillis,
metralladores. gent de bé i gent que
no he és. la mort d'un
culpable i la
d'un Mnocent, venjança. generosa
tea degradació i rehabilitad& í, ner
fi, amor. Total, que amb tots aquests
ingredients s'ha fet una barreja d'a
quelles que agraden tant al públic.
perqué acaben bé 1 perqué "és el aue

01111101•011~011.1111~11111

Dijous
próxim

FILM DE MISTERI

EL MAXIM TERROR JUNT AMB
LA MAXIMA COMICITAT

"DOCTOR

5

*

Fred

proposat dirigir

nome
com

Carroll

Nancy

...que

una

qué

es

proposa...
*

5

*

*

...que Paramount ha ofert
pels drets d'adaptado al ci
nema
de l'obra "Dimer at
Eigh" 30,000 dólars i malgrat
ésser molts dólars l'oferta no
ha estat acceptada...
-

•

*

*

...que Lothar Mendes ha sig
nat amb Paramcrunt per diri
gir un determinat nombre de
penícules per a la mateixa...

"Don Quixot" de
Chaliapine ha canviat de di
rector en la versió anglesa per
qué va barallar-se amb el có
el

mic_ Robey...
*

•

•

9

...que quan estaven

d'aquesta

mitja
pellícula

els diners 1 Cha
liapine, va haver de treballar
de fernt perqué el seu amic i
compatriota, el milionari Sal
dink els en danés...
•

•

...que

a

Robey
venir

1

a

•

•

discussió
entre
i Johnny Farrow va
conseqüéncia d'una di
la

versitat d'opinions respecte
la nurrt de Don

*4*

•

...que diuen que la Warner
Brothers presenta l'any passat
un
déficit
d'onze
milions
224.150 dólars...

...que si

continuen

•

TIVOLI
Continua la projecció del film do
cumental "Buscando fieras vivas",
explicat en espanyol. Aquesta pro
ducció la presenta la S.I.C.E.

mecres

dia 25

ESTPENA
del Mm- ba,sat

•

f
en

el tema

social de més transcendén

*5*

cia, realitzat amb

FEMINA
El dissabte es va estrenar una pro
ducció de les exclusives Trian. "La
canción del Mariscal", interpretada
per Ferran René i parlada en fran
cés. Completa aquest programa "Ga
narás tu vida", una parlant en fran
cés interpretada per Víctor Boucher.

*
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y

ITTY

i aivertit film
de

-Una selecció SONORO FILM
Distribuida per Exclusives
FEBRER

HOUX

I

BRAY

amb

René Lefebvre
"Lc chien qui rapporte"
aviat ocupará l'atenció
de tot Barcelona

no

sabem on aniran a parar amb
alzó deis parlants...

OH

Producció WR BROS.

aisí les

cinematográfiques

cases

Pes Cinemes
FANTASIO
Anny Ondra delecta el públic que
concorre a aquest saló de projeccions
cinematográfiques amb "Hay que
casarlos". Amb Anny treballa Lucien
Baroux. Es una selecció Febrer 1
Blai. Demá, dimarts. en sessió de
gala. es projectará una exclusiva de
Febrer i Blai, titulada "Borrachera
de nieve". Aquesta sessió és patro
cinada pel Centre Excursionista de

a

Quixot...

CATALUNYA
'Avui, estrena de la prodUcció de
Samuell Goldvvyn (Artistes Asso
ciats), "Condenado". Protagonistes
d'aquest film dramátic són Ronald
Colman i Ann Harding.

Film deis «A RTISTES

EL FABRICANT
DE CARN HUMANA

s'ha

pellicula

i fa tants i tants passos per
obtenir-ho que són molts els
que creuen que aconseguirá el

a

CAPITOL
Continua en el programa la pro
(Meció Warner Bros Firts National,
format per la pellícula de' misteni
"El doctor X" i "Gente viva". Per
al dimecres s'anuncia l'exclusiva de
Febrer i Blai. "Mercado de mujeres",
interpretat per Dita Parlo í Harry
Frene.

'Amiumic

CAPITOL
Tothom ho diu

aviai...

a

con

Catalunya presenta "Conducta des
ordenada".
Produccia Fax Film.
Protagonistes: Sally Filers, Spen

11•1111~111110111,411111111~1

EL MILLOR

Edició C. I. F. E. S. A.
Distribució ATLANTIC FILMS

que treu

•

"El Doctor X"
Producala Warner Bros. First Na
tional.
Protagonistas. Lionel Atwill.
Interpretada: Excellent.
Argument: Interessant
Modalitat: Parlada en anglés.
Comentad: Una bona película de
mistela. Allb de la carn sintética Ps
prou original i dóna prou ambient
dramatic. grácies al contrast de les
hamorades del jove repórter, comí
una mena de "Rouletabille" americá.
Presentada amb tots els eta 1 uta,
interessant,
dramática.
misteriosa
fins a l'exagerada, hom se sent po
sat a dubtar de tot i de tots. fins que
no arriba a la solució esgarrifosa del
maquillatge del monstre. Lionel
Atwill dóna amb gran prestancia un

e

sonatge La pro

está

valescéncia...

s'acabaren
seu

ara

*

• •

filmació

defrauda

BLGNDELL

i

Palm Spring passant la

...que Ccrnrad Nagel ha estat
elegit president de l'Academia
de Ciéncies i Arts Cinemato
prediques, un deis honors més
preetninents d'Holliwood...

...que

*

pulmonia

d'una

seguit de vestits amb els
que pensa /luir d'allá més ,en
les festes de l'esmentat club...
•

*

de les noies
...que
Bennet Confíe, Joan i Bárba
malalt
ra ha estat greument

un

*

'

el pare

president del Mayfair, s'ha fét

Capital:

_

• *

Frederick March ha
estat nomenat presiclent del
Mayfair Club...

refredat

de
la
dona
March, amb motiu del
pament del seu marit

•

la 11.1.

temporada.

...que

Tashinan ha'es

...que

tema.

ue

la

va

*

ley Ruggies,

una Huta despietada entre c'os ho
n
mes p 3r i':nor duna 4. ola, e

«

...que ctmb aquest motiu rep
de felicitacions...

*

de la prod ucció de Samuel
g da per Wes
Go dwyn

l'obra de l'escriptora
yord B air Ni', s.

com

...que Tallullah Bankhead ha
refusat el contracte que ti ofei ha mar
ria Metro Goldwyn
rat a Nova York a treballar
en el teatre...

d'aquest. Ed, com a prema,
ha regalat un meravellós fer
mall de brillants.

DiLLUNS, F,TPE\A

A SSOCIATS» basat

5

tat cilidant al seu
Lowe durant un fort

CATALUNYA

i Ann

•

marit Ed

CINEMA

man

•

?nfinitat

...que Lilyan

Tívoli:

Rona d Co

veure

•

SotS aela ,arguments" de Vodevil,
haurien d'ésser tractats per perso
"sensibilitat irónica" de les
nes la
quaLs tos reconeguda de tothom. En
•'Se fue mi mujer" el públic riu i
cree que tau perqué en un local com
el Coliseum i amb un públic com el
nostre val més riure que fer demos
tracions de protesta sorolloses. Peab
no rersgracies al
film. du mal fas

Harding

nentesa del naixement del fill
Bennet per tal de
de Bárbara

'40,

v¦b.

o

•

•

Gene
...que Joan Bennet i
Markey, el seu marit, han anat
aprofitant l'avi
a Nova York

•

DE PELLICVLES

n1

*

...que si el divorci d'Eleanor
Boardman i King Vidor es re
sol a favor d'Eleanor, el pobre
King haurá d'abonar a la seva
dólars...
ex muller un milió de

*

*

.1,

•
5

*

...que Polly Moran, la fa
actriu cómica de la Me
tro GoIdwyn, ha muntat un
menjador gratuit per a gossos
extrariats...

*

I

...que Jane Gale és una nova
adquisició de Fox
i bellissima
Film i que les actuals prime
Janet
res actrius Elisa Landi,
Ga1/110T, Marian Nixon i Sally
Eilers comencen d'estar gelo
direc
ses de les fineses deis
tors amb Jane...

mosa

de banda les influencies
publicitáries del crític. perqué com
que preponderen sobre les altres qua
litats sensitives d'aquest. debten al
apreciació sincera.
maree teta
Ni eres posem amb la critica del
muntatge. presa de plans. angles. evo
lucions de la cambra. perqué exigei
xen
del públic preparació i condice
ment de les dificultata que topen els
directora en les seves produccions per
poder-ho apreciar. encara que je té
generalment encaminar el gust en
el seu veritable sentit
Solement ens permetem recomanar
als restres lectora 1 en particular
als aacionats, que tinguin per nor
ma
Factallr ama Preferencia el crí
tic de visió senzilla 1 el que transeri
gui el més fidelment possible im
pres-sions definides.
S. COSTA

mi

ex

•

Deixem

BREV

muller
la bonica
de
Mildred Harris, treballa com a
actriu de varietés amb un sou
de 600 dálars set
no major
manals...

primera
Charles Chaplin,

...que la

•

lista.
a

HOM SAP...

HOM

teatral...

JOAN

._um

"La canción del

que és).
Comentad: Una producció que ni
directivament ni fotográficament té
L'argument tam
res d'interessant.
poc no val gran cosa. Alguna detalls
podrien ésser interessants si no que
aclaparats
immediatament
dessin
per la poca solta de tota la resta
de la pellícula.
ARICIA BRUN

«•¦¦¦¦

CRITICA

*

Direcció: Richard Oswald.
Protagonista: Ferrand René.
Interpretació: Una mica teatral
Modalitat: Parlada en francés.
Argument: Comedia bufa tdiuen

si bé
hem de considerar el cinema com
una art., te també la gran importan
cia dé considerar-lo com un espec
tecle. 1 essent com és espectacle de
grans multituda han de prescindir
els critica d'escriure per a una mino
ría.
El direetor d'una producció. en di
rigir aquesta ho fa de la manera
que comprengui que els seus perso
natges tinguin el mejor grau de ve
risme. procurant assimilar el
seu
gust artístic al del públic en gene
ral. deixant de banda la profundit
zació que pug-ui suggerir l'actuació
d'algun deis seus actors. Amb tal que
interpretin el rol que els ha estat con
fiat, ell es dóna per satisfet.
Si l'argument plasma un cas que
s'adigui a la realitat de la vida d'un
espectador. aquest es fa les refle
xions individualment. Quan aquest
cas succeeix a un crític. té per con
seqüencia portar a lanar' deis seus
lectora sentiments que no comprenen
amb la intensitat que ha copsat el
(Tale per la forpot de la seva reall
tat I es per aixb que tantes vegades
són tan dIferents les opinions entre
ella en jutjar la labor d'algun artis
ta. la qual cosa rara vetada succeeix
en le
va1oriteeció global d'un film.
ceiblic. nue arostuma a ten1r en
molta considPració--i és molt
dels critics. se sent un
xic defrander amb ehl mateix per
(-ataire
orle no ha
sabut comprendre
en
e1 sol sentir el treball de lar

tica, entenem que ha d'ésser essen
cialmenlantormativa: informativa en
el sentit d'assabentoir el públic amb
iota senzillesa de les característiques
de cada film.
Les complicacions psicologiques que
bona part deis crítics troben en els
personatges de les pellícules sols
existaixen en la seva ment. Confor
mes que passi d'una manera objecti
va pel gresol de la aeva sensibilitat
el descabdellament• de l'assurnpte fil
time pera no es d'admetre que es
perdi en elucubracions psicoRigiques
fins metafísiques!—, qüe no arri
ben a copsar un gran percentatge de
futura espectadora.
Transcrivim uns passatges de cri
tica d'un deis primers premia del
concurs obert per una casa editora
per a premiar els millors treballs so
bre determinada pellicula:

•

presenta

Producció: Exclusiva Triar..

película determinada. Perqué

Cada da esdeve duna major im
portancia la critica cinematográfica.
Per la gran difusió aconseguida per
l'anomenat seté art. samposa una
majar simplicitat descriptiva. La cri

1933

"alloairaala
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