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Que el °Glrona", quan juga
no

tlf

4

cóandit01
•••

és el "Carona".

Oro, el notable jugador. de Saba
dell que fa el servei militar". a Girona,
ha fet una partits d'entrenanaent amb
el reserva del "Girona".

Záza....ez

Que és requip del "Pedret F. C.".
•

Tarnscorreguts vint minuta de la
segona part, Bernexlialliza, des de la
rama m'ajarla, d'un fortatret s'apun
ta un gol.
Finalment, en una, reaeció del Ca
talunya, una pastada "dé Domingo a
Marlés, és aprofitada !Ver mquest per

Que la Junta, davant lempossibili
tat que l'ama) guanyi un partit fora
de Ghana, es proposa dernanar a la
Federació que tots es celebrin al seu

'

camp.

Que la Federació, fent
ticia més, no accedirá.
Bussot no juga,
nia mal a un peu.

Que

en

una

injus

perqué

novament. Finalitza l'encon
tre amb el resultat de tres a un a
favor de l'equip local.
Els equipe eren:
marcar

te

Catalunya Masgrau, Jiménez, Gua
Ilamorit, Fernández, Dingo, Ber
nardino, Martes, Espiriazo, Tanco,
•

Que molesta vegada no podran do
la culpa a ell d'haver perdut.
Que els "noís de l'Oliva" guanya
als nois de Figueres per 8 a O.

DE SANT VICENe DELS HORTS
F. C. Vicenta 5
C. D. Martorell, 1
-En aquest, ~entre es pegué cons
tatar la superioritat del' vicentins,
eLs quals feren, un partit anegnific.
A les oreares del collegiat
senyor
Soler s'arrengleraren pels locals:
011er, Lloren
Fumador, Ferreres.

Que l'Oliva está disposat a Hogar
a bou preu els gols del seu equip en
el primer.

una

informació de/

sopar

duiren.

L'estat fangós del terreny
que

priva

pu

d'ho

Morral, Polla Pérez, Coll, García,
Haro i Romagosa. Comencada
la
partida ja es vejé el dominlYdels vi
centins, que després d'una serie de
jugades dibuixades per la davantera,
al cap de 15 mimas 4e jOcaGarcia
enviava la pijota a
attaxaxxa d'un
boa coa) de cap: al cap de 30 mi
nuts Pérez marcava el segon, i Ro
rnagasa fpu qui marca ,e1 tercer
últim de la primera part;, aquest gol
tingue a virtut d'entusiasinar tot
el pablic per la forma en qué fou
acenseguit.
A la segona part els'xieots de Mar
turell intentaren fer variar el mar
cador, la qual cosa -no, aconaeguiren

menatge al aGirona" que está molt

_

bé.

Que aquest periódie dedicará un
homenatge als jugadors del primer
equip quan guanyin un partit a fora.
Que els jugadors del "Calella" es
tant molt moixos, perqué en perdre
diumenge amb la "Mataronina" han
perdut les "primes" ofertes, que no
eren petites.

-

Que la Junta ha pres l'acord de
fer liquidació, seguint l'exemple del
"Barça".

per la _bona callocació 1 encera de
tots els jugadors contratas; Garcia
terna a ésser el primer de marcar
el gol, que fou el número atiatre, i
el claque fou obra dé Fiero en re
matar un córner Urea pel seu ex
trem, El gol del Martoreil fou ob
tingut en tirar un free-kick molla rá
pid no estant encara el porteracol
.

Que els jugadors que 'licenciara
el porter i el tercet central d'a,

•

seran

tac.

Que la Junta fa gestions perque
passin a les Illes del "Calella" alguna
jugadora que aculen en cercies de
més categoría.

locat. L'arbitre, imparcial.
Corresponsal

Que els socis estan molt enfadats 1
diuen que si perden aquestacampio
nat, que ja tenien quasi, segur, es
perqué alguns jugadors tenen més in
teres a passar per la caix.a que a fer.
gola.

DE PIERA

Fiera, 1
Santfelfuenc F. C. 1
C,orresponent al caraptenat ata,
teer se celebra, el partit entrel els
dos equipa encamalate. El resultar
no. fou veritab
reflex del transcurs
de l partida, ja que els pals 1 el
bon encert del porter deis forasters
tingueren cura d'anta•ar una infini
tat de atas deis davanters pierencs.
La duresa d'alguns jugadors, sobre
-

DE VILANOVA I GELTRU
F. C. Catalunya, 3
C. D. Sitges, 1
-

Aquest partit va resultar mole dis
putat. El Catalunya, peró, una ;rega
da més confirma la seva valua,- pel
seu joc rápid. En canvi el Sitges és:.
un eqtdp deis Inés, fi/Jineta-Ame allana
deslUat per la nostra vila,
excep
tuant faasés i Vidal. El porter del
Sitges evita una forte "deba
cle" al seu equip.
Al cap de quinze minuta de jaca
aprofitant una passacla
Randra i
Tanco, -aqttest marca el ptidier gol.
Poc abans d'acabar-se la primeta
parts Manuel marca el gol del Sit
ges.

sortint temprada Per la defensa i
nng escale/1'a dl Santfelitiena mota
--varen la auepensió
apartit tiara
correeutse iist4e"a.a iegoias,
part, havent d'interveahasalsamobsoO;

DE LA SEGONA
JORNADA

-

Aquest darrer resultat és oficias,
ja que no ens ha pogut ésser confir
mat el nombre de basquets
Classifieació després de la segona
.

jornada.:
Punts.

Esquizo
Olímpia
Helénica
C. N. Reus "Ploms" B
No

esperavem que tan

s'aclarissin

V,erge

st,a
rhe

.

DE STA. PERPETUA DE MOGUDA
Sta. Perpetua, 2

F.C. Cardedeu, O

-

La característica més accentuada
d'aquest encontre fou, ultra el bon
joc de requip local, lo que 11 valgué
un triomf rnerescudíssim, la violencia
emprada per l'onze de Cardedeu, vio
lencia que fou causa que l'arbitre
hagués de suspendre el partit per
breus moments.
La millor Unja de l'equip vencedor
fou la de mitjos, i sobresorti, tam
bé, el bon joc deis interiors, sobretot
Rovira. Els gols els van fer Ullet i
011P, 1 l'equip del Sta. Perpetua era:
Barbany, Gil, Pedres, Manet, Va
lles, Carda, Oliver, 011o, Uliet, Ro
vira i Bellsola.
CORRESPONSAL

HE Gill

de dimarts, nit, per a la
presentació de la meravella

Europa, 4
F.C.Fortpienc,

2

Un nou gran partit deis "europeus"
els quals de dia en dia van palesant
un millor acoblament 1•un joc de
més qualitat, la qual cosa, junt amb
l'entusiasme de qué sempre han do
nat. proves els colloca entre els mi
llors equipa de la seva categoría.
Ahir, l'Europa, forní una bella par
tida.
Doná proves, sobretot, d'un
gran tremp moral. I diem abcb, per
qué al primer temps, t,ot i haver mar
cat primer el Fortpienc, l'Europa no
es descoratjá, sinó que, al contrari,
jugá encara millar i va assolir d'ar
ribar al descans amb empat a un

gol.
Con:tenga el segons temps, i fou
novament el Fortpienc el que va fer
fundonar el marcador. L'Europa, pe
rb, auga.nt rnolt millor que llurs ad
versaris, s'anea imposant, 1, després
d'empatar, aconseguí dos gols més,
1 va ,acabar rencontre, presenciat per
nombrosa concurrencia, que sortí del
camp força satisfeta, amb el triomf,
merescudíssim, de l'Európa, per 4 a 2
.

Una visió de bellesa incom
parable. Una exclusiva

FEBRER

i

BLAY

Ha obtingut un gran triomf perso
nal el debUtant Cambra II, que, a
despit de les incorreccions descarades
de qué ha estat objecte per Part de
Farró, ha sembrat el panic, i ha fet
anar de bblit el tercet defensiu del
Girona, fent-los tres gola excellents,
dos de bou xut, i un amb el cap.
El primer l'ha fet l'Enes, pera) es
tant Sospedra fora de joc.
Aquesta segona, part ha estat for
midable, puix que el Girona mai no
s'ha donat per vençut, i darrerament
ha estat a punt de marcar, perb el
Santboal, com hem dit, actuava amb
una moral tan elevada que ha obtin
gut un triomf complet, tant ataeant
com

defensant-se.

El Girona ha causat excellent im
pressló, perb les accions reprobables
d'alguna elements li lleven simpatía.
S'han distingit la davantera, Ribes
i Gauchia.
Del Santboiá tres noms per damunt
de tots: Ribes. Asean i Cambra II.
Ella han decidit el partit, ben secun
dats pels seus companys.
L'arbitre, dolent. Poca vista, mala
apreciada massa tolerancia en el
joc brut
massa mandra.

gola.

Ela gol de l'equip vencedor 'foren
obra de Folguera, Juárez i Juncá
(2).
L'enze "europeu" era formar per
Montferrer, Folguera, Folch; Pla, Ci

gola a cap
juga el segon parta del t,or
neig per a la classifica,ció a la promo
ció a la primera categoria, jugant
Ahir

es

el Granollers contra l'Horta.
El camp era bastant concorregut.
Els equipa sota l'arbitratge del se
nyor Mallarquí,
van
arrenglerar-se
Horta: Pasqual, Rovira, Saura, Caz
rió, Bardina, Pinyol, Rini, De Mur,
Brio, Aguilera i Landa.
Granollers: Mateu, Liad& Colomer,
Argemí, SalasRifer, Lluch, Vila, Sara,
Carmona 1 Gula.
El Granollers es presenta pie d'en
tusiasme, veient-se tot seguit l'equip
peralós que era per a l'Horta, que
en els primera vint
minuta es velé

L'equip de la Unió Esportiva era
format per Diego, Guillemon, Do
menech, Palau, Arquer, Moreno,
Alonso, Sanguino, Sanabra, Morales
i Altés.

GUINARDO

C. E. Gracia, O
U. E. de Gracia, 5
L'encontre jugat pels esmentats
equips dona, lloc a una nuita molt
Inés aferrissada,del que el resultat fi
nal sembla donar a entendre.
En efecte; si bé batut per 5 gola,
l'equip del Centre d'Esparta es va de
tensar Dé, amb entusiasme; peró in
ferior quant a qualitat de joc, hague
d'inclinar-se davant del de la Unió,
que assolí un bell trionif, difícil de
preveure abans de la partida.
Els gola foren inaraaas par. sama
bra, A1té,s-ta5a:átakiles i SangUiria.
-

Reus Esportiu, 3

estat Poc-Oro.
I dissimulin.

Manresa, 2

Davant de força públic s'ha jugat
aquest encorare, que oposava els gua
nyadors del Sant Boj enfront deis
sots-campions del mateix grup. El
Reus ha sabut aprofitar l'avantatge
que en aquest torneig representa el
jugar a casa. guanyant els dos punta

posats en litigi.
Començat l'encontre, al cap de pees
minuta el Reus marca el primer gol:
SR/1s II, des de mig cana) fa una
passada a Climent i aquest dribla un
defensa, i d'un xut magnífic acense
gueix batre el porter del Manresa,
que amb tot i tocar la pilota na priva
nue

acuesta va.al dintre la

xarxa.

Després d'aquest gol domina l'elige
rament l'equip foraster; no obstant

C UTADANIA

el Reus no <leían en les .sevel esca
pades de donar una impressió ide pe
rill, i en una d'eles, amb una visto
sa combinació Climent s'apodera.' de
la pilota i 'fa una passada retarda
da a Gaseen, que és a profit per
aquest, i marca d'un xut ras i fra
gant el pa/ el Segon gol, que confir
ma el triomf
idóna un xic rnés de
confianza als jugadora local. S'aca
ba aquesta primera part amb Tort do
mini del Manresa, que serveix per
confirmar la defensa del Reus.
En començar la segarla part se
g,ueix el domini del Manresa, que es
veu recompensat en marcar el seu
primer gol, 1 aiab fa que s'animin 1
vag-in a la recerca de l'empat; no obs
tant el Reua, fent el seu joe d'esca
pades isalades. acensegueix el gol que
ha de donar-li el triomf per mitjá
d'una passada retardada de Climent
a Domingo, que és transformada, en
gol. Falta poc per acabar el partit,
quan una jugada desgraciada de Mi
ró cióna Iloc a que el
Manresa
marqui un altre gol. Encara es
tira un cbrher -contra el Reus, i s'a
caba el parta ami) el résultat
de
tres a dos.

A GIRONA

•

L'arbitre, com ja fa unS quants
partits, encertat.
L'equip guanyador s'arrenglerá
com segueix: Sane, Sane, Cort
Miró,
Fornés, Llopis, Catala Sane II, Do
mingo, Gasean i Climent.

Un deis aspectos més encoratjadors
de les comarques és veure que pro
curen resoldre
els seus problemea.
Girona ha palesat sempee, allane ella, a
els temps que les minora iniciátivos
eren
ofegades per la dictatorial ac
tuació de governs centralsa. que es
preocupa deis seus tísica,
1,
Més de cinc mil
a les comarques gironines!
La. Lluita Antituberculosa, ,peOSSee
guint la seva tasca ha preeentaaen :acabar l'any. un brillant fult de ser
veis que ens plau reproduir:
-

„

-

tuberculosas"hi-la

DISPENSARI

DE LLUTTA ANI
TUBERCULOSA I ACCIO tocrAL
DE LES COMARQUES GIRONIN,ES,
Serveis prestats en el mes de,gene.r
desembre de l'any 1932:
Maleas que han passat pel Dispen
sexi: 4.983.
Malats visitats per primera aege.dt0
485.
Detall deis treballs efectuats:
-

Visites: 1.898.

Radioscbpies:

427.
•

Radiografies: 4.
Análisis: 407.

Tractaments: 3.357.
Netunotb
167; injeccions: /883; tracta
menta amb sanocrisina: 277; trada
—

rax:

ments amb troiolfats: 28.
Medicaments lliurats (a

part_1111-

Trobareu

jectables).
Específica farmacéutica
537, a 365 malalts.

la rambla

SERVEI DE VACUNACIO
TU
BERCULOSA AMB LA VACUNA

Madrid
als quioscos del carrer
d'Alcalá 1 de la Porta
del Sol

Vacunacions fetes en el' mes de
juliol a desembre de 1932:
Nadons vacunats a la capital, f re

—

a

"CALMETTE GUERIN"
—

vacunats: 204.
Nadons vacunats als pobles de lea
comarques gironines,
revacunats:
671.
Total: 875.
—

lit Urca..?

No hi

Aquest
que
han

és el comentari

apassiona tots els que

l'impressionant

vist

itIrn

vivas

'

.

•

,

Agrículiors!!

EXPLICAT EN ESPANYOL

EL NITR AT
DE SOSA

que

n, es granulat
no
conte numinat,
gamntitz,ant una graduado =sauna de
Es

per

100

projecta al

,

sale-mas> NITRIC: per
aixó, en .guaitat de preus es el caes eco
nómic
de
tatacts
Nitnats de Sosa

de

Demaneu

preus

a

mostree
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-

Quan Oro jugava de defensa al
"Barcelona", en el club tat- anava
molt bé, perque cal considerar que
era una defensa de qualitat Mas-Oro.
Es diu que no l'han fet jugar amb
el primer del "Girona" perqué en Poe
també volia jugar i la defetlea'hafirla

forastera.
Són infructuosos tots els esforços
del Gimnástic per marcar, puix que
libro es rosa a la defensiva, i aixl
assegura la victoria fins a l'acaba
ment d'aquesta bella partida,.
Els equipa sota l'arbltratge de re
guera, s'alinearen com 'segueix:
Gimnástic: Alvarez, Wenceshio.
Sarna, Magrinya, Rovira, González,
Barbará, Vila, Ballester, Torelló
Colomer.
Iluro S. C.: Banús, Borras, Valls

frer, Rochina, Coronlines, Barrera,
Juncá, Busquets i Juárez.
AL CAMP DEL

bé, en
Lluch,

-

P. GERMES
A HORTA
El Gra,nollers vene l'Horta per dos

AL CAMP DE L'EUROPA

c. D.

beliesa.
La primera part no ha sembla tan
emotiva perque no s'ha rnarcat cap
gol, pera en joc bo ha igualat a la
segona si no l'ha superada.
Gauchia ha salvat dos atas de Cap
devila 1 Elles que semblaven mcrtaLs
de necessitat.
El pal ha tornat un xut, imparable,
de Balmenya.
No s'ha marcat, perb, i el domini
ha estat altern.
A la segona part el Santboia ho ha
abocat tot.
Amb quatre davanters, puix que
Capdevila s'ha hagut de retirar, i a
estones amb tres, per lesió "are Cam
bra I, ha dominat pronunciadament,
i ha maicat firis'a q_uaitre aragades,
encara que la primera d'elles•'fora de

joc.

Farnes.

la

artístico-esportiva

Qué direin del partit?
Que feia temas que no n'haviem
vist cap que l'iguales en emoció i en

•

—

distingint-ae

L'Horta no té sort en la seva con
fecció de l'equip, que, diguem-ho de
pas, es presenta amb un fort handi
cap sense Brió a la defensa i Ribó
a la línia mitjana, que, per
cliferents
rnotius, no pogueren arrenglerar-se.
De botes maneras, la Unía davantera,
si vol l'Horta que es mostri eficaa,
haurá de modificar-la en el centre i
en els extrems.
F. A.
A TARRAGONA
Club Ginanástic, 2
Duro S. C., 3
Corresponent al Torneig de classi
ficació de la segona preferent juga
ren ahir a la tarda els equips deis
cercles que encapçalen aquestes li
nies. La victaria correspongué a l'e
quip de Mataró per la mínima dife
rencia.
Si anés,sim a analitzar el joc de
cada equip traban:en-1, i aixb fóra
constatant solament el partit jugat
ahir a l'Avinguda de Catalunya, que
l'Iluro, de Mataró, compta amb un
millar portar i majos ales que el
Ginmastic, i aquest millor que aquell,
els defenses, mig centre i la davan
tera, fora del davanter centre, que
actua mitjanament; per tant, ahir
aquestes línies actuaren molt bé so
bre el terrera, de jo, veient-se -en
conjunt una bella partida.
El Gimnástic sobreament es me
reixia la aletada pel major conjunt
d'actuació, peró aquesta cada vega
da s'anava allunyant més com mes
temps es portava de joc; el motiu
no era altre que la superba
actua
ció del porter mataroní i la desgra
cia que tingueren els vermells en
el xut; els de Mataró trabaren, al
revés que els del Gimnástic, prime
rament la mala actuació que tingué
el portar, i després la desgracia que
el primer gol el marqués precisament
un jugador del Gimnastic en
voler
Murar una pilota que mal no hauria
anat a porta, al porter, fent-ho amb
tan mala fortuna que en lloc d'anar
a
les mans del poi-ter fou un xut
tan fort que queda clavat a la amara.
El segon temps fou més renyit, ja
que es juga més fort i els incidents
foren a l'ordre del dia.
L'Iluro, amb un bon avenç peró
en un xut innocent, marca per mit
ja, de Quinquilla. Al cap de poca es
t,ona després el Gimnastic, per mit
já de Torelló, aconsegueix marcar el
primer gol, el qual ocasiona' uns in
cidents, i el partlt queda uns quants
minuta interromput.
Torna a reprendre's el joc una ve
gada els ánims apaivagats, i el Gim
nastic aconsegueix el gol de l'empat
per majá de Ballester. L'Iluro apre
ta de ferm; el Gimnástic fa el ma
teix, i aixb ens dóna ocasió de pre
senciar una bella moments de lluita
aferrissada. El Gimnástic voreja con
tínuament el desempat al seu favor,
perb la mala sort i l'enorme actua
ció del porter mataroní fou que tots
els seus esforços resultin fallits. L'Eu
ro, en
una jugada llarga d'una de
les seves ales, aconseguelx passar
els defenses gimnatic, els quals són
impotents per poder deturar la a asi
da de Gómez, que acaba amb un
magnífic xut que es convertelx en
gol, i amb aquest la victbria deis

nera.

—

tots,

Sana, Sala i els dos defenses.

Girona: Ga.uchia, Farra Plana,
Flavia, Ribes, Vilalta, Ferrer, Escu
der, Clara, Balmanyá í Pagés.
Santboia: 1VIontserrat, Lacal, Mir,
Arcon, Enes, Ribes, Sospedra., Cam
bra I, Cambra It, Capdevila i Casta

per celebrar els

Tordera.
Armentera.
Farnes.
Hostalric.

general,

güent:

següentai

Arbilcies

Localitats numerades

prompte

part.

Del Granollers estigueren

l'alineació deis
ordena
Febrer
equipa, que ho fan de la manera se

Torneig de Classificació per al Cam
pionat de les comarques gironincs
Ahir no se celebraren partit,s d'a
quest Torneig.

Forleeaaa

mera

campions.

llocs de la classificació
Els dos líders, els Ploms i el Reus
demostren unes forces molt anive
nades t donada l'expectació que ha
despertat aquest Campionat, si sr
riben al final de la primera volta
ami3 un empat será cosa de gran
solemnitat veure el match entre els
dos hiráis de tota la seva vida es
portiva. En tots els resultats d'a
questa jornada destaca el migrat
trioinf deis Ploms davant de l'Olím
pic, KIWI), que no juga ni debia ju
gar pel seu joc embrollat. I el co
piós trioraf del Reus sobre l'Helénica
amb punteig semblant al que va
aconseguir els Ploms A el passat dita
menge.
A GIRONA

Mancalen solament

'

-

da

que

AA44.01.«.4in

8
8
5
5
2
2

C. N. Reus "Ploms" A

liostalrie --aArbbciés.

fred
improvisat i lora de c mbat match de
aoxa s'acaba grades a l'energia dels
esmentats mo,ssos d'Esquadra, que
dant k. o. el promotor de la ba
tussa.

a

C. N. Reus "Plorns" A, 8.
°limpie, 6.
C. N: Reus "Ploms" B, 3
Esquizo, 24.
Reus Esportiu, 25
Helénica, 7.

d'Esquadra ajudats pel •poc públic,

desitjant afea -3, passar el
s'estomacaren 1e deból Aqiiest

-

per

RESUaLTATS

A REUS

La defensa hortenca es mostrava
molt feble, i amb difícultats s'allibe
raya de les situacions apurades.
L'esfore, del Granollers no trigá a
veure's premiat amb el primer gol,
entrat per Carmona, 1 pocs minuts
després un altre per Vila.
Després d'aquests gol, l'Horta pas
sá Pinyol a la defensa, 1 Rovira a la
unja mitjana; canviant molt el joc,
tentase la partida anivellada, arribant
al final de la Primera pasa sense ha
ver-se alterat el resultat.
En reemprendre's el joc, ambdós
equiPs lluitaren amb vivesa, i a me
sura que avanaava el temps, l'Hor
ta va anar pressionant, fins arribar
a dominar el Granollers,
que la seva
defensa tenia cura d'allunyar les ju
gades perilloses que se li imposaven.
La davantera hortenca va adollr de
no precisar les jugarles a gol, cosa a
qué ja ens té acosannats, deeepcio
nant els lates del seu club, veient que
transcorria el temps sense marcar.
Acaba l'encorare amb el resultat
del dos a cap, aconseguit ja a la pri

-

REUS

Reus 'Esportiu

Corresponsal

constants ataca

granollerins.

-

Campionat local de Basquet-ball

.

amb .els

-

Corresponsal

'

rema 1 fou aúnic que desentona d'a
questa, bella partida.

•

Resultats d'ahír
Horta
Granollers, 0-2.
Garmástic Iluro, 2-3.
Santboiá
Girona, 4-0.
Reus Manresa, 3-2.
Classificació
Granollers
2 2 0 0 '7 1 4
0 0
6 2 4
Iluro
2 2
Manresa
2 1 0 1 6 4 a
Girona
2
1 0 1 2 4 2
Reus
2 1 0 1 4 5 2
2 1 0 1 5 4 2
Santboia
Gimnastic
2 0 0 2 3 8 0
Harta
2 0 0 2 0 4 0
A SANT B01
En una segona part formidable el
Santboiá, derrota el Girona per 4 a O
Malgrat de la grossa decepcia que
la desfeta de Manresa ha eausat, l'a
fició local ha reaccionat a mesura
que s'ha anat acostant l'hora d'oposaa,
se al gironi, equip temible, i que, da
conseguir batrea, no solament s'a
conseguiria oblidar la "debacle" del
diumenge prassat, sinó que reportaria
nona anima i moral per a continuar
batallant per obtenir un lloc en la
classificació que u permetés de pren
dre pant en el Torneig de Promoció.
El públic, dones, aixt ho ha recone
gua i ha acuda en gran quantitat a
presenciar la lluita entre els dos

veiés lluiment en el partit,
sobresortint, pera el porter i defensa
theta sanfeliuencs, i per un mateix
nivell els restants. Els gols foren mar
cats, el del latera per mig centrei
Belmonte, i el del Santfeliuenc per
un propi jugador del Piera.
es

A

Feliu, Pauria, Porrera, Gómez, Ola
mena Garcia, Quinquilla i Navas.
L'arbitre fau el més dolent del ter

El torneig de classificació de
la segona categoría

.-

.

Que "Les Voltes de la Rambla"

e

-

ren

blica

canee del collegiat
senyor Puig, molt encertat 1 enérgic
en les seves decisions, perb no po
gué evitar els accidents que es pro

Maspons
Rovira.
Sitges: Reces, Olivari, Milá, Bro
deria, Ferrer:" Berra, Sanxo, Capde
vila, Vidal, Frias i Valcárcel.
Arbitre, senyor Urgellés.

nar

*

L'arbitratge,

1
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CASA FUNDADA L'ANY 1875
Especialitat en antracita anglesa per a
salamandras 1 calefacció central
Carrer d'Aragó, 263
Teléfon 13514
Rambla Catalunga, 107
Telefan 76656
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Rodól
Secció de sastrería
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PREUS REDUITS

(ciutada nia)

Un

reporiatge

a

Igualad

Antonio G.Euillén,
fabrican! de bombes...
E. AYNAMI í BAUDINA

per
Igualada
piar.

és

clutat

una

exem,

E. descobriment d'una fabrica
de bombes—en quantitat que bat
tots els récords—al ha donat. cir
cumstancialment, una celebritat
injusta. Tots els ciutadans de
Cataltmya 1 d'Espanya i de més
cuna de les fronteras han llegit
aquests elles el nora d'Igualada
als diaris. Instintivament
han
barrejat. de seguida. el mot bom
bes amb el nom de la ciutat de
l'Anota, com si una cosa tos
nine de l'altra, com si a Igualada
no hi hagués Inés que•bombes o
com si de bombas només en sor
tissin d'Igualada. I ni l'una cosa
ni l'altra són justas. Es més, a
despit de les quatre mil bombes
trobades en aquella fonería del
carrer
del Cardenal Vives
no
gaire lluny. per cert, de la Plaça
de la Bomba—Igualada no té res
a veure amb aquesta
indústria

Igualada és, dones,

una

tada per lamo d'una agencia que
fela les expedicions al Guillén. En
el llibre registre de l'agencia, les
calares d'un pes semblant a les

clutat

Ideal. I en aquesta ciutat, preci
sament, s'ha descobert una fá
brica de bombas...
•

•

preparades

inconscientment,
telera
Les
L'amo
tres
obrers igualadins.
—Antonio Guillén—els havia dit
un día que aquellas peces eren per
a autombbil. No s'havien preocu
pat de saber res més. Un día, pa
rea un obrer que treballava a la
foneria va quedar-se mirant fi
xament una d'aquellas peces que

foneria del carrer Cardenal Vi
ves
hom fabricava bombas. Les
nostres investigacions demostren
que aquesta afirmació és inexac
ta. Abans de proclamarse la Re
pública, la foneria ja existia, pa
ró de peces d'aquestes no se'n co
mangaren a fer fins després del
14 d'abril. Ens sembla que aguas
ta dada ha d'ésser tinguda molt

44:

emmotllava.
—Aixb, Guillen
comenta
no
cree que sigui el quadieu. He vist
—

—

terrorista.
Ciutat eminentannt industrial,
té altres mérits més remarcables
1 més dignes. No ens referim als
seus
pergamins, més o menys
gloriosos, sínó a quelcom mes po
aitiu. A Igualada—ens ha dit el
seu
alcalde. N'Amadeu Biosca
no dorm ningti al ras;
a Igua
lada, ningú no se'n va al Ilit
se n se sopar...
No hi ha gaires ciutats. en
afecte. els dirigents de les quals
plagian colgar-se cada nit amb
aquesta satisfacció íntima
A
Igualada, és ciar. hi ha rics 1 po
bres; hi ha burgesos 1 obrers; hi
ha gent que té compte corrent al
Banc i gent que es refia del jor
nal per viure. No hi ha. per& cap
igualadi. de fet o de dret. que per
manca de recursos hagi de supri
mir un ápat o hagi de negar-lo
als seus fills. A Igualada no hl
ha mendicants. No hl ha criatu
ras
pels carrers demanant-vos
una almoina. No hi ha dones de
macradas amb un fill al braç 1
un altre a 'es entranyea, irnpio
rant la caritat pública. L'Ajun
tament igualadi
recolzat en
aquesta tasca pels igualadins de
bates les tendencias polítiques
aocials—ha ins-,aarat, un servel
d'Aselsténeaa Social que és un
exemple a seguir i sempre té un
plat a clisposlció del famolenc 1
un ,elit a disposícIó deis que no
tenen casa. Qualsevol ciutada
d'Igualada té dret a l'auxili. En
cas de malaltia té igualment—si
els seus mitjans econeanics l'im
possibiliten de subvenir a les des
peses—metge--el que vulgui—i
-

-

inedicaments—de
l'establiment
que més 11 plagui—que l'Ajunta
ment d'Igualada paga pel seu

compte

i amb la conaboració de
toas els clutadans. El mendicant

foraster troba a Igualada un plat
1 un 'lit. L'endema, per& se n'ha
d'anar. Que cada terra mantin
gui els seus.
Ara, Igualada comptará amb
una Clínica comarcal, un Dispen
sari antituberculós 1 altres Insti
tucions per l'astil, completament
gratis 1 a la disposició de tota la
gent de la comarca que necessitt
serveis. Aquesta tasca
benéfica ha empres una tal vo
lada, que altres ciutats catalanes
valen imitar-la. Sabem que l' A
juntamnt d'Igualada vol dema
la cessió
nar a la Generalitat
d'aquests serveis per a tota la co
marca; hom aspira—ben justifi
cadament—a esdevenir capital de
comarca de primera 1 en aquest
sentit aviat será feta la petició
els

seus

als poders superiors.
Conflictes socials, a penes n'hi
ha. Obrers en vaga, tampoc, i els
poca que hl ha. l'Ajuntament els
incorpora a les sayas brigadas,
establint torns rigorosos parqué
tothom traban' poc o molt. No
fa un any van ésser instanato als
cafés, teatres, cinemes, escoles,
flanes. fá,briques. etc., Ac., uns
anarells recaptadors per a sub
venir al sosteniment de l'organit
garló benéfica. I bé, el nresident
d'esa comissió. el regidor se
nyor Sábat, enS dala que actual

molts motors d'auto 1...
Guillén 11 tustá l'espatila. Som
ligué. I en un te confidencial 11

digué:
—Veig que hi entens. Aigb

present.
*

a

—

eeee

Antoni Castro, cap del servei
de vigilancia d'Igualada, és un
home de rcrstre asiatic, de poques
paraules... i moit republica. Ha
via estat guardia civil a Gírona
1 en temps de la monarquia era
subscriptor clandestí de tres pe
dóciles: "El Diluvio", "La Calle" 1
Els Ilegia a casa
d'amagat, parqué el tenían
Cansat

d'aquella vida 1 grades a l'ajut
d'una personalitat gironina, avul
deixa
diputat de
l'Esquerra,
el carrec 1 passá a Igualada a
ocupar el lloc que hl té. A en,
d'una manera directa, es deu el
descobriment de les bombas. La
nova publicada en alguns diaris
de la troballa d'una cabra aban
donada a Vitbria va fer-lo mal
pensar. Havia escIatat aquells
dies a Igualada un petard 1 l'al
calde dona ordre de procedir im
mediatament a una série d'es
corcolls. Acompanyat del sergent
de la guardia civil es _presenta
Castro' a la tonel-la. 1 va ésser
Castro qui trobá, en una mena
de cup, a la part interibr de l'e
difici, uns munts de peces hartes
que cregué bombas... i ho erén.
Després, els diaris cada, día han
anat plens d'informad& del fet.
No hem de repetir, per tant, el
que els nostres lectors ja saben.
Ens sembla. perb, d'interés, in

manifestar-nos persona que l'ha
vista—aird ha diu. Guillén, par
lava catalá, pero... és murciá. Ha
lda sofert condemna per les se
ves idees extremistes, a La Mola.
Estava fitxat. I no obstant...
A Igualada, les sayas amistats
eran el bo i millor de la clutat.
Freqüentava les sociétats de gent
rica i es feia amb el jovent més
distingít. Mal, paró, va fer emba
lar aquellas suposades peces de
carburador als seus obrers. Ehl
mateix feia les caixes
al seu
despatx de la foneria hi ha en
cara un munt de fustes talladas
a mida—i en mateix les emba
lava curosament, deixant, a ban
da I banda de la caixa un espai
buit, separat per una divisió de
fusta.
Aquesta tema la feia, invaria
blement, quan els obrers havién
plegat. Sembla comprovat que del
10 al 12 d'Agost un auto recollí
unes caixes 1 les trasnadá a Vi
lanova, on van ésser embarca
des—sembla--cap a Alacant. To
tes les altres expedicions-:-regis
trades a les agencies de trans
ports de la ciutat--a,naven desti
nadas a pobles del Nord d'Espa
nya. Per compte de qui? Potser
no
sera
difícil
d'esbrinar-ho.
Sembla, perb, que entre la docu
mentació sospitosa trabada a la
foneria hi ha noms que no són
coneguta com extremistes d'es
querra. Áquest fet i el ele que, de
deu o datara mil bombes que han
—

LA RAMBLA.

"republicanot".

des a finalitats terroristas,
les ra
les encarregava? ?Per qué
segons s'ha comprovat
bien
persones amb nom fals? I si eren

—

—

destinades a finalitats terroris
tas, ?com és que a Barcelona, a
Valencia, a Sevilla, on els ele
ments anarco-sindicalistes n'han
fet un gran consum, no s'ha vist
cap bomba d'aquell model? I al
Nord d'Espanya—Alava, Navarra,
Guipúscoa
on senabla compre
vat que h/n anat a parar la ma
joría d'expedicions, ?quina força

anarquistes, quina
organització d'anarco-sindicalis
hi tenen els

me

hi ha?

Els antecedents penals d'Anto
nio Guillén el presenten com.
anarco-sindicalista. Com a tal, va
ésser detingut i fitxat. /Macó no
vol dir que ara continués essent
ho. Davant el negoci, de vega
des... Per() nosaltres preguntem:
?Com és que un home fitxat, que
ha estat a presidi, conceptuat pe

rniles, pot viure tranquillament,

—Ah... veieu?... aircb ja no us
ho discutiré...
I no 11 ho va discutir.
I de la foneria del ?finar del
Cardenal Vives continuaren sor
tint peces 1 més peces d'aquellas.

fitacat de

*

Una altra novetat. Antoni Gui
llén és murciá. Una pedissa d'as
segurança de vida
segoris va

a

espatlles:

seva,

*

no

auto. Aixt) són con
trapesos per a telar automat1c.
Aquel obrer—ben Iluny de pen
sar en bombes—va arronçar les
és per

a

que van trabar-se
la foneria, figuren totes registra
rles amb data posterior al 14 d'a
bril de 1931.
Aixb desmenteix la versió do
nada abans d'ahir i ahir per la
majoria de diaris afirmant que
feia més de dos anys que a la

*

--

?qui

tant, que coincidí amb la facili

ment la beneficencia municipal
compta amb un superávit de den
mil pessetes...

••.>

BOMBES

A IGUALADA

(Foto Segarra)
formar-los de les nostres impres
sions personals després d'una vi
sita a Igualada i a la ja famosa
foneria
Vives.

del

carrer

*

*

del

Cardenal

*

Les quatre mil bombes trobades
a la
fonerla d'Antonio Guillén
van ésser foses en una altra fo
neria d'Igualada, davant les au
toritats. Amb el dinar que va
treure's d'aquell ferro s'ha pagat
dues setmanades als obrers que

treballaven per compte de Gui
llén. I nosaltres vam aprofitar
l'ocasio de trobar-nos a l'alcal
dia quan un d'aquells obrers ana
va a cobrar, comprovada la seva
innocencia, per fer-li algunas
preguntes. Aquell minyó ros, amb
ulleres i cara de bon noi, no les
tenia pas totes, encara: Després
de la desagradable sorpresa que
va causar-1i l'ésser detingut com
a fabricafit'de bombea veure's
sotmés a un nou interrogatori
per una persona desconeguda,
l'escamava. Sort tinguérem—ell i

nosaltres—que l'alcalde va tran
quilitzar-lo i llavors s'engegá amb
una carta
incoherencia, com si
els records d'aquells dies a la fo
neria, anessin dalt de cavalls des
bocats 1 s'atropellelsin mutua
ment. Ens dala coses d'un inte
rés relatiu, perb váxem constatar
un fet important: de peces d'a
quelles
peces de
carburador,
contrapesos de telar o bombas-no en feien abans de
la Repú
blica. Aquell noi, aixb ho recor
dava perfectament.
Una dada. evidentment impor
—

sanan
n'han vit

foneria,

no

se

en' les

revoltes anar
quistas efe dies enrera, tot i la
gran prodigalitat que se'n va fer,
fa sospitar cine els clients de Gui
llén no aren els que de bou prin
cipi podia creure la gent. Si
aquellas peces no eren destina

fent el que li dóna la gana, sense
la més patita. molestia, durant,
tant de temps, quan hem vist
tanta ciutadans víctimas injustas
i permanents d'una fitxa policía
ca?
El dia del sReis, Guillén tenla

preparada

una

expedició. L'agén

cia de transporto que acostuma
io se'n va fer
va a fer-li la teína
cárrec. L'expedició, pero, segons

sembla, va sortir d'Igualada.
Com? Cap a on? No ho sabem.
Dos dies després esclatava el mo
viment anarquista a Barcelona.
De bombes com les d'Igualada,
perb no se'n va veure cap. ?On
són? Qui les guarda? ?Qué espe
ren per a fer-les servir?

A

Igualada

només

es

parra

aquests dies de les bom.bes. Per
la foneria—una barraca, un can
infecte, cap a la part alta de la
població, dins d'un solar bastant
gran, des d'on es veu Montser
rat—ha desfilat tot el noble. Al
café, a la fonda, al tren, a l'au
tbmnibus, és un tema ineSgota
ble. Tot passant pel carrer d'An
selm Clavé, prop de l'estació, so
ta una placa de marbre que ditt:
"el coro de La Lleintia al insigne

maestro", dos homes

en parlen.
dona que pren el
sol—que ja convé—en parla amb
una vaina. Travessa el
carrer, un
capella amb tapaboques. Pum;
quiet, un airet que talla. Els peus
de tan glaçats amenacen de
trencar-se a la primera ensope
gada. Parleu-ne amb qui vulgueu,
per& tard o d'hora us fara un
incís a la conversa. I us dirá.
—amb una mica d'orgull i una
altra mica d'indignado
que
aquell home de les bombas era

Més avall,

una

—

"foraster".
Per

recent

estat simplement una equivocació
d'uns homes plens d'entusiasme i que
confonen Ilastimosament els seus de
sigs amb les possibilitats revolueio
náries. Es un sacrifici estéril qu ells
mateixos s'han imposat i que malau
radament han imposat a la classe
treballadora i a l'organització. mal
grat que hagin declarat seguídarnent
que l'organitz,ació no tenia res a veu
re amb el movirnent.
creieu que la classe treba
Iladora no en pot treure el més pe
tit guany?
—El considero en aquest a.specte
completament infecund 1 fíns con
traproduent. Si se seguís aquest ca..
n1, podriem anar a parar al' Viol
completament oposat al que es pro
pasen els que provoquen aquestes si
situacions. Vós ja enteneu el que vull
dir-vos. Per aquest camí es va al fei
xisme, que en régim republicá tanté
pot venir, 1 molt més perillós que -en
un reirim monárquic. Ja veieu, dales,
com a la classe obrera 11 convé,no
deíxar-se manar per camins tan pléns
de perill, més per a ells mateixos que
per a les altres clases social.
—?I qué penseu del que tant sha
dit d'aportacions de diners per part
del monárquic,s o per part d'orga
nitzacions d'espionatge?

troba, i ho aconseguirem: n'es
tem segurs.,
—Si, peró molts de vosaltres, vós
mateix, eateti expulsats del Sindicat
1 de la Confecieració.
--Cert, pare) jo i companys expul
sats, com jó, som cridats cada dia
pels sindica& a fer actas de propa
ganda sindiéal, i vénen a demanar
el riostra consell en toles les ocasions
que sels plantegen problemas a re
soldre, 1 aixó vol dir alguna cosa.
I, per acabar. us demano que us
feu eco d'una advertencia que era
cree en el deure de fer ala gover
nants. Es en el que es refereix a les
amenaces de repressió i ,a les purii
cions que diu van a aplicar-se als cai
gut,s en mans de la Justicia pele fets
deis darrers dies. Considero inneees
sáries lotes les amenaces fetes peas
governants contra els caiguts. Tenen
Una llei. i els sobra, per a castigas.
DesferInar ara una repressió seria
delfennar una fera que no se sap
qui tornarla a engabiar ni fina on
portarla la seva venjança. Que pen
sin alguns dels que governen que, en
definitiva, una repressió acaba sem
pre atacant tota la classe obrera,
sense ter distincions de tendéncies.
Hom sap quines sán les seves pri
meres victimes, pero no es pot
ende
vinar mal Tunas seran les
darreres
que lar*.

que

moviment—en.s diu—ha

On
Judicis d'un

la

va

C. N. T.?

vell militant sobre els darrers esdeveniments
PM' X. X.

—Considero que aixtb és tota una
fantasia. El que afirrni aixó pot dir
se que desconeix els elements i els
factors. tant socials com sentimen
tals. que han intervingut en els fets.
La, diguem-ne revolta, que acabem de
patir es pot qualificar de gesta ro
mántica. Aixti fará arrugar un xic
el nas a malta gent que s'han dei
xat portar per la tesi deis diners es
tranys, pero qui com jo coneix el
medí i els elements que han forjat
el moviment, sabem de sobres que no
necessíten aquests mitjans per a tro
bar els recursos que els calen per
portar a cap uns fets d'aguestat mena.
—I, ca,nviant de tema, ?quina ac
tuació penseu descabdellar en el fu
tur?
--La feina que per al futur se'ns
presenta és moka i molt complexa.
Abans que res, cal que fem una z.e
tava propaganda per tornar la ros

joria deis obrers als Sindicats, que
han abandonat tan bon punt s'han
adonat que els seus organismes de
clame a mans d'elemento que pen
mes en aprofitar l'organització
per ala seus fins que el interessos
veritat deis obrers. Aquesta feina,
cal reconebter-ho, té molts trenca
colls 1 és feíxuga, pesó no és impos
sible de portar a cap.
Després de reelreeada l'organització,
cal estructurar-la de manera que mai
més pugui catire a mana de qui no
admet control ni vol subjectar-se a
les decisions de la majoria dels fi
sen

liats.
decanteu cap a la llibertat
de tendencias?
—Es l'única manera de ter quel
aixó si. que t,ots els
obrers sindicats acceptin els acords
deis congressos i comités legals. pero
cal, tiraba, que tota, tora de l'orga

nització, •que ha d'ésser de tata i on
han d'ésser, tots, tinguin la Ilibertat
de pensar o actuar com vulguin. Na
turalment, no en res que pugui és
ser en perjudici de la clame .treballa
dora.

—?Sou pa,rtidari, com els aindicate
de Sabadell, de la immediata convo
cació del pie anomenat de Terrassa?
—Encara que no tenim,res a ven
ia amb els sindicats de Sebadell. cola
a organització, pensem. com ells, que
cal convocar aquest Pie per acabar
d'un cop amb les anomalies i per a
posar eemai a totes les maluras que
pateta la nostra central sindical.
—Així no tendiu vers la ereació
duna nava central sindical.
—De -ap de les maneras. ta C. N.
T. no pot morir alai. La diVilió fóra
terrible per als obrera de Catalunya.
volara salvar la C. N. T. del caca en

es

aixb no us estranya que en
passar dos cops pel
mateix car
rer, amb posat
indiferent, de poca
feina, una dona us miri de reüll
i un home es giri...

Igualada

no

té

res

a

veure

amb les bombes. Els
igualadins,
no se'n poden
avenir.
—Ves per qué no anava a fer
les a la seva terra...
--Qui sap, qui sap, per qui
les
feia...
I una senyora

Quimeta

iguala
dina entra en un
establimant
pomposament retolat "A cal se
nyor Ma.g1", a comprar
xocolata,

