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jornada del Canripionat

Sisena

SASTRERIA

Amb una nova vicibria sobre el Sabadell,
el Barcelona aumenta l'avaniatee que
els epara deis seus secuidors
El Girona 1 el Badakona trioniten netament del
Pesum breu de la

jornada futbolísti
ca a

Catalunya

i a

Per exemple, l'empat Nacional
assolit per aquest dar

Madrid,

equip grácies a un penalty
discutit i, segons sembla,
injust; igualment és de remarcar
l'empat Betis-Jerez, aconSeguit
rer

molt

La veritable sorpresa dominical
and a cdrrec ahir del Girona.
O, si voleu, del Júpiter.
A la primera categoria B, la
derrota experimentada pel Gra
nollers fa que restin en peu, com
a liders, el Sant Andreu i l'Eu
ropa, seguits, peró,
e ben prop

al camp sevilld, amb grans difi
cultats, per part de l'equip cam
pió de Lliga, el qual sembla ha
ver perdut totalment la seva bri
llant forma de l'any passat.
Uns altres resultats interes
sants, la derrota del Donóstia
al seu camp
pel Baracaldo
l'empat aconseguit per l'Irún al
camp d l'Arenas, així com la der
rota sorollosa
6 a 2
soferta
pel Múrcia al camp del Llevant
i la victoria del Saragossa sobre
el Pacing de Santander.
Mésnormals i menys sorpre
nents, per tant, ens semblen els
altres resultats: la victoria de
l'Atlétic bilbal sobre l'Osasuna;
la d.' Valéncia sobre l'Elx; la del
Sevilla obre el Malacitano; la de
l'Oviedo sobre l'Stadium d'Avi
lés; la de l'Athletic de Madrid so
bre a Valladolid, aixi com tam
bé I de l'Hércules sobre el Gim

deis altres equips.
Resta en darrera
Sants.

ndstic.
De tots els resultats esmentats
se'n dedueix que a cap altra regió

la Península
Resum brevíssim de la jornada
futbolística d'ahir a Catalunya:
el Barcelona es referma en el pri
mer lloc
que ja no ha de per
dre —, no tan solament pel seu
propi esforc
acumulació cons
tant de victóries
sino pel des
concert dels altres equips.
Sis jornades ens donen com a
campió indiscutible el F. C. Bar
eelona. I al cap de les sis jorna
des
en manquen quatre!
apareix l'Espanyol com a cuista
impenitent.
—

—

—

—

posició

el

—

—

—

—

De la jornada futbolística d'a
hir a la resta de Catalunya cal
remarcar
pel seu interés espe
cial
alguns dels resultats acon
—

—

seguits.

ha,

grup hi

o

com

passa

a

duna falsa alarma. Després del des
cans, el Barcelona imposa netament
la seva superioritat i fou aleshores
que la davantera, intelligentment
dirigida per Fernández, efectué una
veritable exhbició.
Ja liem dit que Florença no pot
ésser responsable de cap deis qua
tre gols que li marcaren, tots ella
Imparables. La defensa, en canvi, si
bé actué amb gran empenta i en
general amb encert, cometé un pa
rell de falladas que foren precisa
ment gols.
Hem de lamentar que
Morral no actués amb la matebca
correcció que el seu eompany.
Font
al centre de la línia de
—

mitjos—
I

com

gueren

fluixejá

*

Cata

davantera ainb

un

element

nou

i

rita,ble classe internacional com l'es
mentat Zalaalo, Fernández i Ventol
ra, és simplement una garantia per
als seus partidaria en particular i
per als aficionats catalana en gene
raL Si les lesions no destrueixen el
conjunt, si rentusia,sme existent
avui sota la disciplina del nou en
trenador no es perd, el Barcelona
d'engauny arribará lluny. A Cata

huya difícilment perdrá

un

partit,

i a l'hora d'ésser enfrontat amb els
millors equips peninsulars, podrá
guanyar o perdre, paró tenim la cer
tasa que sabrá quedar digne en tot
moment, i que els éxits d'altres

temporadas gloriosas

tinciran

una

edició.
En la sisena jornada, l'equip cam
pió de Catalunya rebé la visita del
Sabadell. Com en el partit de la pri
mera valla jugat a la Creu Alta, la
victoria correapongué als barcelo
nins per tres gola d'avantatge. I hern
de declarar sincerament que el re
sultat, netament favorable als blau
vermells, fou un reflex just de la
superioritat d'aquests en tots els as
nova

pactes.
De l'aquí') actual del Barcelona
hom no sap si fer l'elogi de les se
lles individualitats o del seu admira
ble conjunt, si bé, posats a triar,
sempre estimarem mes influent en

l'éxit la darrera condició que la pri
mera. Ahir, Iborra substituí Nogués.
Poca feina tingué l'ex-gironí, i en
les sayas intervencions es compor
ta amb la mateixa dignitat que ho
hauria pogut fer el titular. A la de
fensa, Zabalo, magnífic com sempre,
tingué en Areso un company molt
més encertat, enérgic i oportú que
en
els partits anteriors, forrnant
ambdós una magnífica barrera que
contingué els impetuosos atacs saba
dellencs. A la línia de mitjos flui
xejá, ahir Berkessy. Excellents, som
de costum, els ales Balmanya i Bar
dina, que formaren amb el centre
hongarés una magnífica línia que
sostingué en tot mom,ent l'empenta
deis davanters propia i contingué la
deis adversaria. Paró el millor de
l'equip i el millor indiscutiblement
del partit fou l'actuació de la da
vantera blau-grana, la qual, tot i la
poca sort, de Raich
el mé,s fluix
dels cinc
dona un veritable curs
de futbol. Fernández fou novament
el cervell dirigent de ratee;
Escala
el seu rematador más formidable;
Munlloc i Ventolra, els extrems rá
pida, perillosos, precisos, que es can
saren de servir joc a la tripleta cen
tral. En resulta: una altra magnífica
actuació i una nova victoria acon
seguida amb relativa facilitat.
—

—

*

El Sabadell

*

*

finalista de la Copa
d'Espanya
no
acaba de retrobar
aquella forma magnífica de l'any
passat. Ahir es presenta integrat
pela seus minora elements, ja que si
Florença substituí Macip i Mota
substituí Gracia, l'un i l'altre es
comportaren amb la máxima digni
tat. A estones. principalment a la
primera pan, quan el Barcelona ha
via marcat els seus dos primers gols,
samba que els sabadellencs torna
ven
a
ésser aquell formidable con
junt de l'any passat. Després de
marcar Gual
molt aportú i seré,
per cert
l'únic gol del seu equip,
hi ha,gué moments en qué l'empat
sernblava inevitable. Paró no passá
—

poc, i mentre la defensa aspa
nyolista lluitava desesperadament
l'arbitre toca la final del partit.
De l'equip blau-blane ha sobresor
tit un xic sobre els altres Manolín
després Martorell encara que algun
deis gola podia haver-lo impeclit. La
parella defensiva, composta per Luna
i Teruel— ?procedente
de la Penya
Saprissa? —ha lluitat amb entusias
me, pero amb no gaire eficacia. Lu
na, millar que Teruel, s'ha
signiflcat
per alguna bona "bolea", paró, per
ara, cap deis dos sernbla que hagi
d'ésser el titular de l'equip. El por
torriqueny Chiseta, que debutava, ha
estat impotent per impedir ra,cció de
Betancourt 1 si s'ha significat amb
alguna cosa ha estat pel color de la
pell. Lecuona ha complert i el mig
centre Espada ha corregut pel eamp
tot el partit corn un desesperat sonsa
resultat positiu. Quesada, Echezarreta
Bonic i Dornénec han tingut algun
moment bo, pero la seva actuació ha
estat menys que discreta.
poc

—

—

perrdné

—

trat sonso
Castarlenes
blic nombrosíssim.

LEWIS

disputa.
El paran fou poc brillant i d'aseas
interés. L'aigua que va caure durant
dues hores al metí deixá, el ca•p
xop. Hl havien sectors de terreny en
els quals era materialment impossible
Hangar la pilota endavant sense po
sar-se d'aigua fina a mitja cama. I
aixó encara empitjorá, el desenrotlia
rnent del joc. Sense poder controlar
la pilota i precisar les passades, la
bala botava amb feixuguesa i impar
fectament, i dificultava l'acció deis

jugadors.
En tot el transcurs del partit el Ba
dalona domina aclaparadorament al
seu adversari. Solament la davantera
espanyolista es mostrava ágil i amb
intenció i de tant en tant efectuava
alguna avangada perillosa. Pero amb
la davantera solament no es podia
guanyar el partit i la Hina mitjana
gairebé inexistent tenia prou tema
subjectar els artillers badalonins.
De manera que quan al cap de vint
i-cinc minuts de joc el Badalona mar
ca el primer gol el partit ja estava
donat i beneit.
La primera part acaba amb el re
sultat d'un a zero. Després del des
cana reauip de l'Espanyol sortí a de
tensar-se i amb més ánima de jugar.

elogi.
L'arbitre Ferrer ha complert la seva
missió satisfactóriament.
Els equipa s'arrengleraren de la ma

l'Espanyol

nera

Naves, Borras, Lledó,
Criaba, Camacho, Schild, Betancourt,
Cambra, Forgues, Serra i Torres.
EspanyoP Martorell, Luna, Teruel,
Chiseta, Espada, Lecuona, Quesada,
Ec,hezarreta, Bonio, Manolín i Dom.e
nee.

per

Apressem-nos a ter un aclariment
necessari al títol que hem posat a
aquest comentad. No és, com podria,
creure's, que el Júpiter presentes
ahir a la tarda al seu camp i per a
ter front al Girona un equip de ju

a

cap

del Júpiter va
oferir als sena nombrosos partida
ria del camp i de fora del camp—al
guns deis quals, estratégicament col
locats en balcons i terrats es confor
men de veure de tant en tant les
jugadas que s'eseauen a un angla
del terreny de joe, pel qual motiu
la jugada de més emoció per a ella
deu ésser la del córner—, l'equip
del Júpiter, diem, va oferir una ae
tuació que volem qualificar d'auto
eliminaeió. Agafeu. és un dir, una
bomba de papar, d'aquestes que fan
les delicias de la mamada els dies
de la fasta major; infleu-la i en
laireu-la. De sobte, va desinflant-se,
desinflant-se, fins que cau, i la quit
xalla cuita a repartir-se-la feta a
trossos... Dones l'equip del Júpiter,
ahir a la tarda, era quelcom per l'as
til. Grana i patito del Poble Nou
s'havien fet amb aquest equip qui
sap-les illusions. L'havien inflat i
Phavien enlairat, ereguts que el seu
desinflament era impossible, al

C

Secció especial
a la mida

13
Per cert que Solé., igualment que
la resta deis seus companys d'e
quip, pero innegablement amb més
evídent perjudici per a aquest, s'hi
paste gairebé tot el parth prenent
mesures,
les quals, paró, no li ser
viren absolutament de res, puix que
els davanters gironins, sonso pren
dre'n, xutant quan es presentava
l'oportunitat de ter-ho, fos amb exit
o
no, reeixiren en
llurs propósits,
obtenint, al cap de vint-i-dos minuta,
tarnbé del primer temps, Trujillo,
d'un bon xut de theta, el segon gol.
Al cap de cinc minuts de represa
la partida, el maleta Trujillo, aguas
ta vegada d'un imponent "punte
razo" d'esquerra, marca el tercer
gol, i disset minuta més tard, Lluch,
en
una decidida
internada, s'atreví
tam.bé a provar sort, obtenint, com
no
podia ésser menys, el quart i
darrer, parqué a última hora Sola,
ja eansat, suposem, que mentre feia
plans o rumiava estiradas els gols
anessin entrant, es determina, si
bé un xic tard, a blocar estupenda
ment un xut a poca distancia de

Santander
Ata. Madrid
Nacional
Valladolid

Espanyol

—

—

trossos,

va

servir de mofa

patita del Poble Nou,
del

1

seu

a

grans i
que
la seva

ensems

desinfla-ment i de

caiguda se n'aprofitava degudament
el Corona, ernportant-se'n cap a la
immortal ciutat un parell de punta
amb ala quals, en venir a,d, possi
blement, no comptava.
Parqué
i d'ací que hágim qua
lificat d'autoeliminació el joc em
prat pel Júpiter—, no és, com podria
creares, que el desinflament, pri,
mer, i la caiguda després, vingues
sin a causa d'un joc superb del Gi
rona, una mena de punxada que ha
gués acabat amb el "gas" jupiterí,
puix que el Girona no féu ni molt
menys cap partida extraordinaria,
limitant-se, semblava. a anar apro
—

fitant

les falles continuas del seu
adversari, el qual, inconscientment,
és ciar, Ii facilitava la tasca.

Pegué influir en el tantas vegades
dit desinflament de l'equip del Po
tala Nou el fet que al primer minut
de joc, qua,n com aquell qui diu tot
just anaven uns i altres prenent po
sicions des de les quals millor ata
car o
amb més encert defensar-se,
Ramon, valent, decidit, avançá, dri
bla un adversari, se'n passá un al
tre, ana apropant-se a la línia de
defensa contraria i, d'esquerra, llan
ça un xut creuat que Sola ai!, no
encarta a deturar, potser parqué
també encara estava estudiant les
mesures que
podria prendre per al
cas —segur
d'ésser atacat.

ELS
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Júpiter.

-

-

-

-

-

-

-

Segona categoria preferent
Primer grup
Vic
Iluro.
Manresa
Sant Cugat.
Mollet
Tárrega.
Segon grup
Gracia
Gimnástie.
Poble Nou
Reus.
Santboiá
Amposta.
-

-

-

-

-

&S:
A

C. S. Manresa 2

-

-

-

-

-

-

-

Segona categoría

preferent

Primer grup
Poble Nou
Climnéstic, suspés.
Segcrn gTup
Iluro
Manresa, 3-2.
Sant Cugat
Mollet, 2-2.
Tárrega Vie, 0-3.
-

-

-

-

CLA.SSIFICACIONS
Primera categoria A
Barcelona
Girona
Badalona

6
6
6
6
6
6

Júpiter
Sabadell

Espanyol

6
3
2
2
1
1

0
0
2
1
2

O
3
2
3
3
4

1

24 8 12
15 13 6
10 11 6
814 5
815 4
7 11 3

Primera categoria B
St. Andreu
6 4 1 1104 9
Europa
6 4 1 1147 9
Terrassa
6 4 0 212 9 8
Granollers
6 3 1 2 14 9 7
Calella
6 2 2 2 12 15 6
Martinenc
6 2 1 3 13 14 5
Horta
6 1 1 4 10 17 3
Santa
6
0 2 4 817 2

Segcma categoría preferent
Primer grup
6 4 1
115
6 4 1 119
6 4 1 119
6 1 2 311
Tarrega
6 1 1 4 9
Sant Cugat
6 0 2 4 7
Manresa
Vic
Iluro
Mollet

7
6
11
17
20
19

9
9
9
4
3
2

PENINSULA

L'expectació desvetllada per aquest
acta queda ben palesada amb la quan
titat de públic que hi concorregué.
La tradicional rivalítat esportiva en
tre aquests dos onzas, que tant ha
vía suggestionat en anteriors partits

els nervis de llurs incondicionals, de
gut al fet de trobar-se amb forces
anivellacles, ahir, quan ja hom creia
que no succeiria, no tan sols conti
nua aquesta extraordinaria amado,
sinó que fou més aceentuada.
Els manresans jugaven per gua
nyar; els locals no volgueren ésser
menys, i feren el mateix, i dad es

devingué aquest impressionant xoc.
En sortí un vencedor, i aquest fou
l'Iluro. Aquest triomf, que tau asao
lit en una lluita mola aferríssada,
paró noble i amb una igualtat de pro
babilitats que fina en sentir-se el se
nyal d'acabament del partít, no es
podia preveure qui deis dos seria l'a
fortunat.
Hom va veure un gran partit, el
millor de la temporada. Ens feia re
cordar jornadas que mai no cauran
en l'oblit de l'afició mataronina. Tant
l'un com l'altre onzes van esmerçar
tot el que podien rendir en entu
siasme, cohesió, constancia i interés:
no es podia esperar més d'ells. Llurs
jugades van ésser aplaudidas contí
nuament.
Vam arribar al mig temps amb el
marcador assenyalant un 2 a 1 a fa
vor de l'Iluro. El primer gol fou mar
cal pel Manresa, per mitjá de Serra,
el qual. en aprofitar una fallada de
Piferrer i trobar descollocat En Flo
reina, amb facilitat l'aconseguí al
cap d'uns cinc minuts que tela que

jugaven.

Grup gallec-asturiá

—

-

-

-

-

-

-

minuts més tard, Garcia
xuta. Roviralta no detura bé. i Palo.
meres marca amb no gaire
dificultat.
Mariages passa ara a Godax,

aquest

a

Palomeres. Aquest jugador,

duna forta bolea. al cap de 30 mi
nuta. obtingué el segon gol.
A la segona part es
marca un gol
per banda.
Els manresans també foren
els

primers

marcar.

-

Grup Llevant
Llevant Murcia, 6-2.
Hércules
G. Valencia, 3-1.
Elx
Valencia. 1-3
Grup andalús
Malacitano
Sevilla, 1-4.
Betis
Jerez, 2-2
Mirandilla
R. Granada, 1-1.
-

-

-

alma>

-

-

-

CLASSIFICACIONS
Oviedo
Vigo

HeuR ací els cumponents de ',actual finja d'atae del Barcelona que ahir
com en les jornades anteriors
forniren una actuació espléndida. Feia temps que
tenia el Barcelona un "quintet" com el d'ara. Entusiasme, precisió, xut...
Val a dir que darrera d'ellu hl ha una unía, de mimos magnífica; que la defensa és una veritable barrera; per?) el fet
jornades del Campionat hem Pogut constatar és aquest: que avui el Barcelona TORNA A TEN/D UNA DAvANTERA i que innegable que en el curs de les sis
aquesta davantera la integren Vantolrá,
Raich, Escolá, Fernández 1 Munlloc.
(Fotos Anclu)

Grup gallec-asturiá

0
0
Corunya
0
Celta
0
Gijón
0
Avilés
1 0
Grup base
Ath. Bilbao 5 4 0
Irún
5 3 1
Arenas
5 1 3
Baracaldo
5 2 1
Osasuna
5 1 1
Donostia
5 1 0
Madrid

Saragossa

6
6
6
6
6
6

5
4
3
3

Grup Centre
6
e

4

2

4

0

MATARO

Iluro S. C., 3

FUTBOL
CATALUNYA
Primera categoria A
Barcelona
Sabadell, 4-1.
Júpiter
Girona, 0-4.
Badalona
Espanyol, 3-0.
Primera categoria B
Terrassa
Harta, 4-1.
Europa
Calella, 5-2.
Santa
Martinenc, 3-4.
Sant Andreu
Granollers, 3-0.

-

—

1

2

Corona
Barcelona.
Badalona.
Sabadell
Primera categoria B
Harta
Europa.
Calella
Santa.
Martinenc
Sant Andreu.
Granollers
Terrassa.

s'arrengleraren com segueix:
Girona: Francés, Farró, Torrada
flot, Trias, Castillo, Campa, Lluch,
Bestit, Trujillo, Ramon i Ferrer.
Júpiter: Sola, Daniel, Bayo, Font,
Soler, Montserrat, Diego, Perpinyá,
Garcia, Galvany i Terradelles.

Oviedo
Avilés, 7-0.
Celta Gijon, 3-2.
La Corunya
Vigo, 1-0.
Grup base
Donóstia
Baracaldo, 1-2.
Ath. Bilbao
Osasuno, 3-1.
Arenas
Irun, 1-1.
Grup Centre
Saragossa
R. Santander, 3-0.
Nacional
Madrid, 1-1.
Valladolid
Ath. Madrid, 2-4.

—

3

Grup andabls
6 6
0 021
312
Sevilla
Jerez
6 3 1 212 7 7
R. Granada
6 1 3 2 8 10 5
Betis
6 1 3 2 9 8 5
Mirandilla
6 2
1 3 611 5
Malacitano
6 1 0 5 7 24 2
Els paxtits per al diumenge vi.
nent a Catalunya
Primera categoria A

per a obtenir un resultat rodó i con
tundent.
Arbitra el senyor Jesús Arribes,
no massa bé per cert, i els equips

-

no

6
5

Grup llevantí
Murcia
Hércules
Llevant
Valencia
G. Valencia
Elx

Trujillo.
Els quatre gola a cap són prou
eloqüents parqué seguim ara per
dent el temps en disquisieions que
ningú no ha de tenir en compte.
Resumirem, dones, dient una vega
da més que el Júpiter juga molt
malament, i que el Corona, jugunt
bastant bé, perb res de l'altre món,
s'aprofitá, tant o més del bon joc
propi, del molt dolent del eontrari,

PARDAL

a mans
del Girona,
preeisament batut per ella a la pri
mera volta
i en el propi camp deis
deixebles de "Pepe-Luis".
I heus ací que, inesperadament,
incomprensiblement, la bomba ju
piterina
i consti que no alludim
concretament Diego...
va
desin
flar-se tota sola, va eaure, i feta a

—

—

quatre go's
menys ahir,

gadora desconeguts prbpiament, no
ja per a nosaltres, sinó adhue per
ala visitants, no; ala jitgadors que
vestien —no ens atrevirn a dir que

impossible.
L'equip —equip?

NOU

Júpiter desconegut

defensaren
els colora del club del
Fobia Nou eren exactament ala ma
teixos que ha vénen fent aquest
campionat. Les dares, els noma, sí,
sens dubte; els teta... que am pardo
fin els interessats; paró jugant com
varen jugar ahir a la tarda davant
el Girona, que no es facin illusions,
si és que en tenen: no en guanyaran
ni un sol més de punt; és del tot

en

-

S. COSTA

AL POBLE

a un

següent:

Badalona:

Peró el Badalona, més potent, arri
baya corrent davant de Martorell i
a no ésser l'actuado decidida d'aquest
el resultat hauria estat més crescut.
Al cap de datze minuta d'aquesta se
gana part torna a marcar el Bada
lona i una estona després feia el ter
cer i darrer gol. La resta del partit

El Grona bat

i
El millor assortiment

a

Serra ha esta,t el millor jugador ba
daloní. Ha marcat dos gola— un d'ella
al positiu mérit
junt amb Torres,
que ha marcat l'altre gol, han format
l'ala mea perillosa de l'equip. El ter
cet defensiu, molt segur. A remarcar
que Borrás i Lledó han jugat correa
tament i sense incórrer en "foulds"
intencionats, de la qual cosa ens feli
s-atem i fem extensiva també aquesta
felicitació ala davanters contraria.
Els altres. senzillament be. El re
sultat aconseguit és el seu millar

bon partit
arbi
dificultats pel senyor
al qual acudí un pú

El Badalona vencedor
Amb un desdeny olímpie a la clas
sificació del Campionat de Catalunya,
rEspanyol presente, al camp del Bada
lona un equip heterogeni compost per
reservistes, debutants i noms incone
guts. A l'Espanyol, pel que es veu no
interesas el campionat regional...
ara que no hi té res a fer. Considera
que hi ha en té prou participant a
la Copa d'Espanya i al Torneig de
Lliga. I convençuts d'aixb—pel que
sembla—arrenglerara 11 jugadora clis
posats a trencar-se el pit i a defensar
amb tota la bona voluntat els dos
punta que l'Espanyol en confeccionar
l'equip donava ja per perduts.
Paró a desgrat que el conjunt es
panyolista d'ahir lluit amb un gran
entusiasme i féu l'impossible per ad
judicar-se el partit, l'éxit no respon
gué als seus esforços. Tenien davant
un equip
que en cada jornada mes
afermat, s'enfila par la taula de clas
sificació; i que está compost per onze
homes que saben el que és el Cam
pionat de Catalunya.
Pela mateixos partidaria incondi
cionals de l'equip de Can Rabia hauria
estat una veritable sorpresa el gua
nyar a,quest parda Parqué la veritat
és que, técnicament, l'onza badaloní
és m'oh superior al conglomerat que
arrenglerá ahir l'Espanyol. I per tant
sobre el papar els badalonins ja te
nien coll avall eta dos
punta en

Pe ra
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transeorregué pressionant el Badalo
na
i la pluja que comal-1ça a caure
aleshores féu abandonar el públic a

dels defensas sabadellenes; el segon,
d'un xut formidable d'acolé,
a
després duna pas
porta lliure
sada intelligentíssima
de Fernán
dez al company deseollocat, i el ter
cer, per Gual, després de disputar
amb éxit la pilota a Zabalo, el qual
caigué davant mateix de la porta.
Durant la segona pan. el Barce
lona referirla la seva victória amb
dos gola mes. El primer, d'un xut
collocadíssim de Fernández, a l'an
gle, després d'ésser llançat un cór
el Sabadell, i el darrer
ner contra
de la tarda, d'una altra rematada
formidable d'Escolá a una passada
magnífica de Ventolrá, préviament
internat desafiant bota mena d'obs
tacles.
El Sabadell ac,onsegui un altre gol
que l'arbitre no concedí per haver
estat precedit de falta al poner bar
celonista, el qual per aquest motiu

fácil de

Novament el Sabadell és
batut pel Barcelona per
tres gols de diferéncia

joveníssim com Munlloc, avui l'equip
del Barcelona, que té homes de ve

Barcelona, marcats per aquest or
duna rematada de
:
e primer,
a
metres de la paría,
aprofitant una centiadr magnífica
de Ventolrá -i una indecisió fatal

mdruennel

REBUDES LES
NO VE TATS

l'Espanyot

de

—
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La primera part acaba amb el re
sultat de dos gols a un a favor del

A LES CORTS

Decididament, el Barcelona té "un
equip". A través de les sis jornadas
del Campionat de Catalunya que
portem celebradas horra ha pogut
comprovar la superioritat evident de
l'equip blau-grana damunt tots els
altres equipa catalans. La renova
do de valora, tantas vegades inicia
da amb la millor bona voluntat,
sembla que en aquesta ocasió ha
reeixit plenament. Establerta una
sólida defensa, en la qual el sol
nom de Zabalo és
una
garantia,
milloracla la línia de mitjos amb dos
ales entusiastas, joyas i coneixedors
del "métier", i completada la línia

Berkessy.

Mota i Argemir, especialment aquest
darrer, el qual a la segona para quan
més intens era el domini deis barca
lonins, efectua una tasca remarca
ble.
Sospedra i Calvet formaren la mi
llor ala de la davantera. Gual, molt
oportú i encertat en el gol que
marca, peca durant tota la tarda de
displiscéncia. Barceló i Perera posa
ren
bona voluntat, paró amb poc
éxit.

Innya enguany, un equip amb su
perioritat incontestable i evident
sobre els altres.
Aquest és el resum breu de la
jornada futbolística d'ahir a la
Península.

com

els ales del Barcelona, esti
molt més eneertats els ales

Júpiter

laulatui Gils.
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Aquest gol tingué

autor En Solernou, el qual etziva
un tret rapidíssim a
l'angla, que a
horas d'ara no sap En Florença
d'on
vingué. Aquest segon empat fou des
fet per Garcia quan
mancaven deu
minutos per acabar. Esdevingué d'una
l'arpada jugada de García, el qual
va
poder tirar una afortunada ma
ja volta.
Componien els equips:
C. E. Manresa.
Roviralta, Cas
per

8
7
5
5
3
2

4 10
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tells, Rius, Julia, Briera, Costa, Ra
tera. Solernou, Serra, Senyal i Joa

nola.
Iluro E. C.
Marenga, Piferrer,
Vila, Amat, Mariages, Sibeques.
Go
das. Palomeras, Garcia, Barrahina 1
Collet.
L'arbitre senyor Rovira, malgrat
alguna equivoca?ió pot donar-se per
satisfet de la seva actuació.
Amb aquest partit s'ha donat per
acabat jugar en el camp d'esports ao
tual. Al primer partit que se celebrf
tindrá lloc al magnific camp en cona
trucció.
BELLA VISTA
—

7 octubre de 1935

•

la rambla de Cataluaya
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Vencedors del Granollers i del Calella,

A SANT ANDEU

En un partit d'emoció, el
Sant Andreu guanya el Gra
nollers per 3 gols a O
Al camp del Sant Andreu, i amb
motiu de jugar-se el parta de Cam
pionat entre els propietaria del ter
reny i el Granollers, es vejé un gran
ple, l'entusiastes I socia d'ambdós on
zas, que acudiren a presenciar at llui
ta entre els dos contendents. La vi
sita deis campions de l'any passat,
halda desvetllat una gran expectació
i s'esperava veure un partit força
interessant, car els dos protagonistes
anaven empatats de punta i marxa
ven al cap de la classificació conjun
tament amb l'equip gracienc Euro
pa. Per tant, els dos onzas farien tot
el possible per tal d'aconseguir la vic
Varia 1 conservar el lloc de líder, 1
per aquest motiu la partida es pre
sentava intereasant
La part més ben jugada fou a pri
mera, en la qual el Sant Andreu es
decidí el partit al seu favor. El joc
ha estat altern amb moments d'emo
ció davant les dues ponches, peró la
davantera del Sant Andreu s'ha mos
trat més oportuna que no el seu con
trincant, ja que els cinc davanters del
Sant Andreu, han sabut aprofitar
millar les ocasions davant la porte
ria. No per aixó voldreem dir que el
Granollers jugues malament al con
trara juga bé, amb entusiasme. paró,
en trobar-se davant la porta, no tin
gué encert a rematar algunas ve
gades. 1 en altres ocasions toparen
arnb un portar que ho deturava tot.
Ja hem dit que la partida es deci
dí en el primer temps, car els de
Sant Andreu, assoliren un avantatge
al marcador que ala de Granollers
els fou impossible igualar. Aquells
aconseguiren els tres gols, en aquesta
primera part, I s'asseguraren aíxí la
victoria.
Als varita-cinc minuts de joc, una
passada de Roig a Vallribera, i aquest
ha marcat el primer gol. que fou
acolllt amb grans aplaudirnents. Set
minuta després. Roíg ha avançat amb
la pilota i l'ha cedida a Ubeda, el
qual. d'un xut creuat, ha marcat el
segon gol, que és acollit pels jugadors
andreuencs i públic amb gran ale
gria. El tercer gol fou marcat als
trenta-set rninuts de joc; Gómez han
Casanoves
ca un tret fortissim que
no ha pogut blocar bé, i aprofita ro
casió Roig per endinsar la pilota
dios la porteria del granollers.
En el segon temps, la lluita ha con
tinuat molt rnoguda 1 el Granollers
lela tot el possible per marcar, paró
el tercet defensiu del Sant Andreu,
amb grans encarta, desbaratava tot
Intent de la davantera granollerina.
Els de Sant Andreu, amb els tres gola
d'avantatge, no tingueren gaire inte
rés a marcar, 1 s'acontentaven en
anar aguantant els atacs del Grano
llers 1 fer el possible per conservar
ravantatge adquirit en el primer
temps. Per aixó el domini fou altern,
1 ni uns ni altres no han pogut mar

segueix:

Europa: Montserrat. Barbera. Mar
tín, Alminyana. Jimance Muntaner,
Rini. Mas, Ballester. Arques i Saler.
Calella: Zamora. Miró. Colomen
Coromines,
Reixac, Sana
Comes.
Usandizaga, Busquets, Babot i Ver
A

se

la porta.
De l'Harta, han fallat els interiors,
solament
i la resta de les ratlles tan
Sabadell i Mir han realitzat una
tasca digna d'elogi.
El joc s'ha desenvoluPat amb len
titud, encara que amb tota noblesa,
registrar cap le
sense que s'hagi de
sionat. El tercet davanter del Ter
joc individual i
rassa ha abusat del
afiligranat, de manera que els atacs
difícilment finalitzaven en l'esperat
eficaç
xut fent oossible la intervenció
gola
de la defensiva contraria. Els
marcats pels locals han estat amb
gairebé
tot brillants i espectaculars, i
individual. El
com a fruit d'un avenç
primer temps ha finalitzat amb el re
sultat d'un gol a cap a favor del Ter
cap de
rassa, marcat per Pueyo al
entrat
tretze minuts de joe. Fins ben
el segon temps no ha tornat a fun
aionar el marcador per mitjá d'un
jugada
tret creuat de Colomer en una
individual; al cap de dos minuta d'a
quest gol l'Horta ha marcat el seu
per majá de Mayoral d'un xut de
prop de la ratlla de fora de joc que

SANTS

Martinenc guanya el
Sants per quatre gols a tres
El

a la
Dissabte al matí i diumenge
tarda. al camp deis Ploms i a la seva
pista de cendra recentment inaugu
rada tingué lloc el Campionat de Ca
talunya de Decathlon que ha estat
guanyat per l'atleta del F .C. Barce
lona Oto Etter; el primer catalá ha
Pujol, Ser
estat Consegal, seguit de
rat Feriols i Felip.
Teeniraznent parlant ha estat un
en la
exit en tots els mires, mema
duresa de la pista, que era tova de
gut al seu poc temps d'estar feta;
amb tot, estava força
Andreu Pujol, dels Plcms, va donar
el cap en finalitzar la primera jor
nada i collocar-se al cap amb més
de 50 punta de rinunediat seguidor.
La darrera jornada s'ha caracteritzat
amb la ferma reacció dels atletas bar
celonins.

RESULTATS TECNICS
100 metres, 571,60; salt
de llargária, 5,88 metres 578.60; llan
çament del dise, 9,60 m. 426; salt d'al
caria, 1,50 m. 398: 400 metres 111.505,
8/1; 110 t. 19 4/10; 580 punta;
57
llançament del dise, 25,89; salt de
perxa, 2.60 m.; Ilançament de la jave
lina, 48,83 665,325 punta, i 1.500 me
tres 5' 7"; 569,20. Total: 4.966.605.

Res

Grada, amb habitad& es Ven. TRACTE
RAMBLA, N.° 1.001
d'agéncies. Adreceu-vos per escrit a LA

Torneig

Miguel

Consegal,

del

B. U. C.,

4.753.865.
Andreu Pujol, del C. N. Retes Ploms
4,25680 R. de Reus.
Joan Serrat, del R. A. C.
Antoni Arriols, 3.59905 punta.
Conrad Felip, 2.91552 punts.

III VOLTA A PEU
A CORNELLA
Gran Premi Ajuntament
La Secció d'Atletisme del R. Cor

Ja

eme

en

aquesta

pital tarragonina constituía el máxi
esportiva la rivali
mum de passió
Sanç
tat entre el petit Josep Maria
Albinyana.
i el gegantí Pere
Paró mentre Sanç, el "Nanu" de
Reus

com

era

conegut,

deixava les

per ruta, Pare Alblnyana, jun
tament amb el seu gema Vicenç,
de mantenir el presta
va tenir cura
gi ciclista de Reus, que cap nou va
lor no ha vingut encara a suplir,
després de tanta anys.
Es, dones, amb satisfaeció que els
triomf ava
aficionats velaren com
aquest notable corredor en la cursa
que arganitzaren els entusiastas ele
menta de l'Agrupació Velocipédica
Hostafrancs.

curses

•

*

*

tingué dues fases ben di
ferents, puix que la primera féu pre
La

cursa

OTTO ETTER
(Foto BerCI-Buyosa)

eeeee
„a

ticipen.
Cam cada any, aquesta prova será
de naire participad& i s'efectuará
el dia 20 del corrent sobre un recor
regut de cinc quilómetres aproxima
dament; hi haurá prernis per a ta
tas les categorías, i es disputará un
magnífic trofeu de l'Ajuntament
d'aquella localitat per a requip mi
llar classificat de cinc corredora.
Per aquest motiu queda aberta la
inscripció a la Federació Catalana
d'Atletisme, carrer de Sant Bono
rat, 7, pral., o al R. C. Camella,
Rubió i Ors, 178.

El veterá l'ere Albinyana, vencedor
cursa

Barcelona-Igualada-Barcelona
Un altre corredor deis considerats
esta Cardona., ha vingut a
reafirmar la seva válua davant d'un
corredors joyas,
lot excellent de
plens d'ambició d'abrir-se pas i des
ha estat
tacar-se. Aquesta vegada

Pera Albinyana, ratletic corredor de
Reus, excallent sempre en les curses
per ruta i destaeadissim valor enca
ra avul de les proves per pista.
cas molt
Pere Allanyana és un
semblant al de Cardona, quant a

sumir que, tenint en compte la mag
nifica forma de Mana Garcón,
aquest s'ha trobat en el mare de la
ruta, pula que es presenta a Igua
lada amb el temps de dura horas
justas, o sigui a una mitjana de 35
per hora, paró en arribar a Odena,
s'equivoca i s'adreça cap a Manresa,
equivocació que els altres aprofita
ren per a guanyar-li ravantatge que
ola havia pres. Aquesta bu la pri
mera fase;
una lástima, pula que
esportivament el vencedor absolut
era Maria Gascón, que els duia cinc
minuta d'avantatge a mitja cursa.
L'altra fase fou que es forma un es
camot per a palesar d'una manera
patent, que el millor del lot era Jo
sep Franco, paró tingué tres reben
tades des de la sortida, 1 últimament,
quan donava la batalla a Mollas de
Rei, rebenta per quarta vegada, i ja
no pagué aconsegiii.r el gaup que

32.94::.•=25.3[4c1)
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no

vingui,

tá molt ben situat, fa una passada
precisa a Ballester i aquest, amb ra
pidesa, d'un xut a l'angla obté el pri
els gra
mer gol; aquest gol anima
cienes que sembla que volen conso
lidar el resultat, i Soler, quan en
no havien transcorregut cinc
cara
minuta del primer gol, recollint un
canal fet per Alminyana, marca el
segon. El Calella juga amb tot en
tusiasme, distingint-se Corornines, el

L'Horta és batut pel Ter
rassa per 4 a 1

El pitjor partit jugat pel Terrassa
i tanmateix heus ad el resultat més
nombrós °banana No volem dir amb
aquests mota inicials que el Terrassa
no es fes mereixedor del triomf. Cal
convenir que l'Horta ha donat en tot
moment una impressió inferior a la
deis setas acíversaris. Del Terrassa ha

De tots preus, marques
i tonatges. Provinents
de canvis amb unitats
de les marques

G. M. C.

BLITZ
BEDFORD

Jan Eolais
aapagraneraere~ea
t

BERRENDERO TRIONFA A
VOLTA A L'ESCORIAL

LA

Madrid, 6.
S'ha efectuat la cur
Volta a l'Escorial, en un recorre
gut de 105 quilórnetres. Arriba pri
mer Julia 13errendero, en 3
h. O m.
47 s., seguit de Manuel Trillo, en el
mateix temps, i de Bernat de Castro,
sa

amb dos segons de diferéncia.
Els elements de l'Agrupació et
dista Santboiana preparen per
al
dium.enge vinent la tercera edició de
la cursa en costa Sant Reman.
Recordarla que l'any passat s'ebtin
gué un franc éxit, que desitjarlean
veure renovat.
Delegada pel Comité Regional de
la U. V. E. la Secció Ciclista de la
Unió Esportiva de Sants, ha presea
tat a la seva aprovació un projecte de
Campionat de Catalunya a disputar
en
tres etapas. La cursa será inter
nacional i es reservará el títol al cor
redor que coin a mínim porti cinc
anvs de residéncia a Catalunya.
El dit projecte compran una etapa
de 160 quilómetres, sortida en Unía;
una altra etapa de 50 lun. contra re
llotge, i una altra de 60 km.

Canyardo triomfa al
Campionat de Sarriá

Amb motiu de la fasta majar de la
barriada va celebrar-se a Sarria el
VII campionat, arganitzat pel Sarria
Esportiu, i que fou un gran brea
Resulta vencedor Marlá Cafiardo,
el qual realitza una cursa brillant, 1
abrí mateix la resta deis ases que
assoliren classificar-se. El triomf de
Cariardo va ésser fruit duna cursa
duta a consciencia i amb perfecta
administració de les energies.
Per diverses causes
abandonaren
Ferrando, González i alares que pren
gueren la sortida.
L'organització, perfecta i digna
deis més grana elogis.
La classificació fou com segueix:
María Cariardo, primera catego
ria, 3 h. 17 m.; Josep Campamá, pri
mera categoria, 3 h. 21 m.; Josep Ji
meno, 3 h. 25 m.; Emili Ramos, 3 h.
28 m.; Sirnó Monreal, 3 h. 29
Andreu Sancho, 3 h. 29 m. 45 s.; Jo
sep Radua, Joaquim Olmos, Eduard
Vendrell, Lleonard Mora,
Miguel
Díez, Josep Benet, Jaume Riera,
Francesa Prieto, Joan Ruiz, Josep
Franco, Antoni Manche, Francesc
Capdevila, Valentí Carral. Andreu
Casaban, Francesc Panisello. Pere
Lloret i Josep Mataró.
Classificació terceres i quartes:
Josep Radua, Joaquim Olmos, Jo
sep
Benet, Jaume Fiera, Francesc
Prieto i Josep Franco.
Classificació equips tres corredors:
.A. C. Montjuic, 177 punta.
U. C. Terrassa, 31 punta.
U. C. Barceloneta, 45 punta

I Gran Premi «Canódrom
Park-Sol de Baix»
Organització Esport Ciclis
ta de les Corts
La novella entitat cortsenca orga
nitza per tal de celebrar esportiva
ment la Fasta Major de la barriada
una cursa ciclista reservada a les ca
tegories quarta i novenaans, que pa
trocinada per la direcció de "Ganó
drom Park -Sol de Baix" Casa Pan
taleoni Germana i Ajuntament de
Barcelona, promet ésser força bel
Ilant
El circuit escollit per fer discutir
la victoria és el següent:
Sortida de la Diagonal, seguint per
Pedralbes, Esplugues, Sant Feliu, Mo
lina de Re!. Sant Andreu de la Bar
ca, Martorell, Gelida, Sant Sadurna
Casots, Sant Pau d'Ordal, Vallirana,
Cervelló, Sant Vicanç dels Horts, Cer
hi haura situada l'arribada a la
calina del susdit carrer amb Galileu.
Amb un total de 85 quilómetres.
Es disputaran diverses primas en
el transcurs de la prova.

4

S'adverteix a tots es corredora 1
entitats que pensin presentar equips
que la inscripció sobre dama, di
marts, i que quedará tancada dissab
te a la vetlla.

L'estatge social de l'E. C. Les Corts
és Anglesola, 5 (Les Corta).

1

BOL
DE PAS...

6

Internacionals italians a Les Corts
Els internacionals italians Scopelli,
Guaita i Stagnaro, presenciaren, ahir
a la tarda, el matx de Les Corts. Des
del dilluns era a Barcelona el primer
d'ells, i alar, en el vapor "Mendoza",
arribaren els seus companys amb 'aura
familias. Com que el vapor feia es
cala a Barcelona, els internacionals
italo-argentins aprofitaran rocasió
per a presenciar el matx de Les
Corts, on foren rebuts per la directiva
blau-vermella, i ocuparen un lloc a la

llotja presidenrial.
Tinguérem ocasió de bescanviar un
pressions arnb aquells jugadors, i ens
manifestaren que els havia agradat
moltíssim el partit, el camp i el pú
blic, i elogiaren especialment Ven
tolrá i Escala, i els sorprengué agra
dosament la facilitat de xut d'aquest
darrer. Amb referancia al darrer cam
pionat del món, del qual foren pro
tagonistas, Guaita ha dit que el ven
cedor moral de la contesa fou Espa
nya, i que serva una excellentíssima
ímpressió de la formidable classe de

"1¦111111¦""

Q-aincoces.

1
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Martí

Sant, Josep Botanch, Jau
me Andreu, Joan Franco, Tornas Vi
llar, Josep Barres, Manuel Pana Es
classificaren vint-i-quatre corredors.

on

—

sitgen,

Francesa Borren, Guillara
nez, Pera

velló, C,ornella, Esplugues, Diagonal,
Urgell, París, Vallespir i Traveseara,

4

gols

)

classa
Pare Al

es

vencent

La classificació fou la següent:
Pera Albinyana, primera catego
ria, 4 h. 46 ni- 150 quilómetres.
Francesc Gascón, primera catego
ría, 4 h. 46 m. 1-5.

VII

una vegada més, dóna proves
d'un entusiasme en organitzar per
tercera vegada la ja cleasica Volta a
CornelLa, la qual promet esser tan
interessant c,om semtpre, tant pela
premis que es disputaran com per
la qualitat deis atletas que hi par

nellá,

(Foto Berd-Buy0Sa)

"velas",

binyana.

la meta, i

lloc,

Mariá

Camions i Omnibus

L'Europa

ca

PERE ALBINYANA

de la

anava darrera
rica. en visite

—

de temps
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Novament el Sants no ha pogut
Ibarra no ha sabut deturar, per tro
d'ahir
sortir-se airós del seu partit
bar-se descollocat Poc temps després
anar
mateix.
Prou
va
a
casa seva
remata un centre de Calamar,
leueyo
portant
curt
igualant resultats i fins
nova
amb
un xut magnífic que bat
a
la
avantatge en el marcador, peró
1 Burillo ha marcat
ment
Banús,
llarga va caure vençut poc abans d'a
gol.
d'un oportú cop de cap el darrer
cabar-se el partit. I és que malgrat
dit,
el partit ha estat in
Com
hem
les reformes que ahir van donar a la
suls i mancat de jugadas brillants.
composidó de l'equip. el que els fa Durant gairebé tot el temps de joe
falta als nois de Santa és una alta
ha plogut amb una certa intensitat.
i bona moral, pula que no es pre
Els equips s'han format alai:
nen la Iluita amb l'entusiasme que els
Horta: Banüs, Roure, Mir, Solanes,
ni
són
me
hem vist altres vegades
Sabadell, Ribó, Mayoral, Legas, Do
componen
re
reacedors els noma que
mínguez, Cambra i Barnet.
quip d'anar a la cua com ara. Ahir
Terrassa: Ibarra, Penyarroya, Aleo
I,
Cifuentes va suplir amb éxit Bur
rica. Castro, Loiola, Cadafale, Brió
guate 1 Folch, Sala. El joc d'aquests
Pueyo, Butano, Polo i Calamar.
dos diem-ne suplents no va desme
réixer pas gens ni mica dels titulars,
AVUI
que acostumen a ocupar els llocs de
mig 1 davanter centre, 1 malgrat aixó
COMBAT
el Sants va continuar el seu emprés
que
JOE LOUIS
camí de la davallada. Val a dir
ahir també va haver-se-les amb un
MAX BAER
contrari de categoria. encara que com
EXCLUSIVA
ells també estigué al final de la clas
SAVOY
sificació, peró el Martinenc va jugar
amb prou merits per a guanyar el
partit, ja que el Santa no va saber
HOQUE!
ho fer.
actua
El Martinenc va tenir una
del Terrassa
El
ció molt regular, malgrat que manta
avan
vagado van veure's dominats 1
F. C.
tatjats en el marcador; peró no van
Resultats de la jornada d'ahir:
perdre mai la fe 1 seguiren sempre
Terrassa A, 4 -Junior, O.
Iluitant amb igual fermesa 1 entu
Terrassa B, 9 -Reforma, O.
siasme. Aquesta regularitat és el que
C, 2 -F. J. C., 1.
.Joventut
superar
els
creiem
que
va
nosaltres
La classificació dóna com a capda
car.
Sants i el que va donar-los
nois
de
vanter el Terrassa, A, el qual ja ha
Finalltza. dones, la partida, amb la
molt merescudament una mínima
jugat tots els partits. Manca una jor
victoria del Sant Andreu per tres gols
victoria.
nada al Terrassa B, el qual, de re
a cap.
El Sants, de bon començament pot
sultar vencedor, restarla ex-aequo
Arbitra el senyor Pérez, el qual
que va
ser sí que va ésser l'equip
amb el Terrassa A.
féu un arbitratge a gust de tata
dominar més estona, i que fins va
els dos onzas s'arrengleraren de la
deixar perdre l'ocasió de marcar per
forma següent:
majá d'un penalty amb que van cas
Sant Andreu: Cruz. Falguera. Sana
tigar el Martinenc per una cárrega a
Castillo,
Gómez,
Pinyea
Parara. Davi,
Folch, quan veritablement el gol ja
ro. Roig. Vallribera 1 Ubeda.
peró tot aixó no
es donava per fet;
Aparici,
Ma
Granollers: Casanoves,
arribar
11
va pas valer, parqué van
Eugeni,
nuel. Aranda, Rovira, Torres,
com ha
al
descans
tal
com havlen
Gari. Rubíes, Gula n i Guix I.
vien començat, o sigui amb empat.
Els mlnors del Sant Andreu, Cruz,
Va ésser el Santa peró, el primer
Palguera, Roig 1 Ubeda. Del Grano
marcar per
mitjá de Borras, en
a
lers en el qual es féu notar la manca
rematar un córner, 1 després duna
de Valls 1 Vila. s'han destacat Casa
e
grossa barreja de jugadors. Mas va
novas. Ftovira 1 Rúbies. Els dos de
s'emportá
pel
seu
extrem
1
arrencar
fensas molt fluixos.
la pilota. I des de llavors el domini
OCELL
deis seus adversaris va centrar tan
A GRACIA
just, que Goma va tocar només que
va batre el Cale
una mica el cuir i va produir-se l'em
pat. Ja el loe va anivellar-se molt
a 2
Ha per 5
més, 1 per aixa quan s'empatava es
E la partida d'ama l'Europa no
tornava a desempatar aviat, Manca
terreny
de
matera
que
en
el
fou el
ven potser tres minuta per acabar-se
pels
Martí,
tot
i
estar
format
Sant
la primera part, quan Albereda, del
volen
dir
jugadors;
peró
no
matebtos
Martinenc, va desempatar; peró en
semblar-ho,
aquests mota, malgrat
cara en aquest curt espai de temps
la
tác
res en deslavar seu, pula que
que quedava, Hernandez engega un
parta
fou
tica emprada en un i altre
xut molt fort i ras que va de dret a
ben diferent, i el que volem dir i re
la porta de Petrus per un angla sen
marcar és que els europeus saben en
se poder arribar a termes per a evi
frontar-se i sortir-ne força airosos,
tar-ho.
d'equips de táctIques ben diferents,
A poc de represa la lluita una
ahnenys així ens ho demostren els
arrencada completament personal de
dos darrers partas. Aquestes són con
Folch i amb un sol "dribling" en el
dicions essencials que ha de posseeir
seu "triomfal" camí estableix nava
fer
via
en
un
equip
que
vulgui
tot
ment el desempat xutant molt bé a
c,ampionat, I l'Europa, fins avui, ens
l'angle del gol. Perb el Martinenc,
clarament
les
demostrat
ben
que
ha
que no va acabar mai les ganes, acon
posseeix.
segueix novament el Sant,s amb un
I quant al Calella, que pel resultat
altre empat que va fer Magí en lliu
técnie de la partida, podria enten
rar molt
bé la pilota a Goma., que
dre's que va jugar un mal partit i no
la tramet una altra vegada al gol
es precisament aixl, el Calella durant
de Mateu.
tot el cura del primer temps, es mos
Quan ben poc faltava per acabar,
tra un digne adversari de l'Europa,
un
incídent sofert per Cases, del
lluitá noblement i amb tota esporti
Martinenc, davant mateix de la por
vitat, qualitat aquesta última que s'o
ta santsenca, fa que alga del públic
blida molt sovint als camps de fut
salti al camp i hi hagi una mica
bol i precisament tenim interés a re
de confusió, que fa témer per aquest
marear-ho quan hi ha algun Club que
partit que malgrat tot, ha estat ju
en fa ús, com en aquest cas és el Ca
gat amb tOta correcció. No passa, pe
lella.
f
ró res més de notable, que un gol
En iniciar-se el joc ambdós equips
molt ben aprofitat per Balada, que
s'han Iliurat a la palestra amb tot
a vantatjós
sortint-ne
es el que dóna la victoria al Marti
entusiasme,
nene.
l'Europa amb un córner que és tirat
conseqüencia,
als
Els equips arrenglerats van ésser:
per Soler sense cap
poca minuta de començada la partida.
U. E. de Santa.
Mateu, Villacam
pa, Maranges
Segueix el joc de domini altern, sí
Barceló, Cifuentes,
pro
Busquets, Montero, Amposta, Folch,
bé un xic decantat favorable ala
pietaria del terreny, la qual cosa els Hernández, Borras.
proporciona una nou córner, que
F. C. Martinenc.
Petrus, Cata
fau, Madlco, Mage Moreno, Iranzo,
aquesta segada s'enc,arrega de tirar
P
visitant
allunya
defensa
lo Rin! i la
Albereda, Balada, Cases, Goma, Mas.
minuts
el perill. Van prop de trenta
L'arbitratge de Menal va ésser bo,
de joc i la bona actuació de la de
per més que les coses no van pre
fensa Miró-Colomer pels visitants, i
sentar-se sempre massa bé.
Barbera-Martín, pela visitats, fa que
ADRIA
de
el gol que els una i ala altres tant
A TARRASA
paró Soler, que es

cient iniciativa que rhavia cle situar
indubtablement la se
en el lloc que
mereixaclor.
fa
das-se
el
va
per aquest apoca
Es per aixó,
ment que Pera Albinyana no arriba
sa
mai O atrevir-se a comproyar les
les curses estrangeres.
yas forces en
Com molts altres corredora de
han estat petits
la seva época,
aquest aspecto Pe
ídols locals, i en
pot vanar-se d'haver
re Albinyana
mantingut a horas d'ara el calor de
l'entusiasme ciclista a la ciutat de
Reus.

Ot Etter:

Perruquería de Senyores
DIRECTE.
situada

e

C. N Reus «Ploms»

central
fallat per cornplet el tercet
de la davantera. La ratlla més regu
defensa,
lar la de mitjos, discreta la
on
cal registrar-hi l'ingrés de l'ex
barcelonista Alcoriça, i bé Ibarra, a

fija.

1

Ot Etter, del F. C. Barcelona, guanya
bril!antment el Camplonat de Cata
lunya de Decathlon, en el Camp del

res

pectivament, el Sant Andreu i l'Europa,
gueixen al cap de la classificació

anear a raspara abnegació
sacrifici... Paró no ha tingut, com
l'actual campió d'Espanya, la sufi

voluntat,

Atletisna

la primera categoría B

qual amb una oportuna centrada fa
el
que el davanter centre obtingui
primer gol, en forma molt semblant
Ballestes; els visi
a robtingut per
Montserrat ani
sovint
molesten
tants
no
mats pel resultat de 2 a 1, que ja
primer
té variació en tot el curs del
temps.
pot ob
En reprendre's la partida
té prou
servar-se que l'Europa no
confiança amb la mínima diferencia
uns vint minuta
a favor seu i juga
formidables; tots els components de
l'equip per igual breguen per afian
çar el resultat 1 són Soler, Ballester
Mos, que en el curs d'aquest temps
obtenen els gola i s'estableix el resul
tat de 5 a 1, fins que en una reacció
dels visitants Reixac, d'un tret 11u
nyá. obté magníficament el segon gol,
arribant-se a l'acabament amb el re
sultat de 5 a 2 favorable a l'Europa.
Deis components deis dos equips
destaca Ballester per part de l'Eu
Coromines pel Cale
ropa i Reixac i
Ha.
Arbitra bé el coaegiat senyor Fer
nández, i arrenglera els equips com

_

TAmAP1T,

95 I 97

Telélons 31506

32986

Barcelona
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Sabem que dos deis nostres clubs
més significats han fet proposicions
sis esmentats jugadors, les quals. és
possiba- cine més endavant cristanit
zin en alguna cosa de coneret, i en
part depón de l'actitud del Roma. De
moment, pera. ahir a la nit. a les dot
ze. després de
recórrer l'Exposició 1
altres llocs de la ciutat, s'embarcaren
amb rumb a la seva patria..

•

7 octubre de 1935

rambla de

la

Catalunya

ásq_u_et

pas que aquest "Tabú" que ens han
imposat hagi de durar semnre.
•

Tanmateix díssabte 1 diumenge es ce ebrará a Barcelona,
a les pistes de tennis del Parc de Montjuir-,
el Campionat
estat escollit
Poques vegades ha
per a
encertadament un. marc
esportiva d'aquesta
competició
una
envergadura com en el present cas.

d'Espanya

del

I quant ala equips catalans, poca
hem de dir que els nostres lec
tors no coneguin; l'equip campió de
Catalunya, el Patrie, és, i no soln
la
nosaltres sols els que ho diem
premsa d'arreu d'Espanya ens ho
confirma—, el favorit més just al ti
tal máxim a Espanya. El Laietit, en
cara que hom no li concedeixi una
forga prou potent per disputar-se
amb un Rayo i un Patrie, ens cal
remarcar que l'equip sots-campió de
Catalunya porta des de fa més d'un
mig un intens i formidable
mes i
entrenament que ajuntat a la vete
rania 1 coneixement de joc deis seus
components ens el situa al mateix
pla dels favorita.
K.

entusiasme caracteristic, hauré
assolit el meu anhel i em considera
ré suficientment pagat.
Per la nostra banda voldríem Han
gar un pronóstic que servís d'estímul
als nostres aficionats i al mateix
ternps de guía per tal de seguir aten
tament aquestes tres sessions de Hui
la basquetbolística que ens ha de do
nar el campió peninsular,
peró ens
trobem davant una poderosa incóg
nita que és el País Valencia. Des
coneixem la forma, la técnica i ha
vaina valenciana.
Va ésser l'any
1, r*,hia
seu

tan

tenis del nostre parc
Les pistes de
tenen unes condicions
l'Exposició
de
l'orare técnic com especta
tant en
immillorables. I el básquet en
cular
clavat allí per a la celebració del
camPiona,t d'Espanya d'enguany, en
el qua' participará per primera ve
gada Valencia junt amb els cam
pions castellans, en gran forma, i
els nostres equips que han de merei
confianca absoluta
xer la

t¦watia•

cosa

—

ee,

tigeba11 •
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Cap

al combat Braddock-Louis

Equip de

la

Ste. Vare

,

canija°

U.0

(Foto Axiu)
tres esportius, és tota una garantia
d'éxit.
Heus acl els equips participants:
Rayo Club i Madrid F. C. per Cas
tella, F. U. E. i Regiment 13é d'In
fanteria per Valencia 1 Patrie i Laie
tá E. C. per Catalunya.
La forma a disputar el campionat
será com segueix:
La primera eliminatoria s'efectua
rá previ sorteig entre campions

La Federació Espanyola, organit
zadora d'aquest campionat, ha no
menat unes comissions tecniques de
propaganda, les quals han quedat
installades en sessió permanent al
local del carrer de la Portaferrissa,
núm. 11, entresol.
Parlant amb el senyor Fidel Bri
call, vice-president de l'Espanyola,
ens dona una forta impressió que no
s'ha oblidat cap mena de detalls, i si
el públic catalk—ens diu--s'adona
del que significa poder oferir-li la
máxima competició peninsular a la
nostra ciutat i ens respon amb el

quantia

no

s'ha Pogut quedar

a

aaaee

Casa Sabaté
DIPOSIT de MANTES

LLENÇOLS
i TOVALLOLES
Preus mai vistos

—a

a

Equip del Laietá E. C., sotscampió de Catalunya
(Foto Arxiu)
D'INTERES PER ALS ARBITRES
I ANOTADORS
Ens comunica el Collegi d'Arbitres
de la Federació Catalana de Bas
quetball que, de conformitat amb els
reglamenta, han estat convocats exá
mens teórics d'árbires per la setma
na del 7
al 12 del corrent, de vuit
a nou del vespre, al seu estatge (Por
taferrissa, 11, entresol, primer). El
Comité examinador
está
integrat
pchs senyors J. Pelliza, M. Manent
i S. López.
Al mateix temps recorden una ve
geda Mes als simpatitzants d'aquest
esport que vulguin ésser arbitres o
anotadors que se serveixin passar
per l'adreça abans indicada, on els
seran facilitades lotes les dades que
calguin per a llur ingrés a l'esmen
tat organisme.

Alonso, Ruano, Morada, Vitórica,
tres internacionals i dos companys
més que son

tota

autenticitat
basquetbolística espayola.
?De l'e
quip de Chamartín? Un equip que
a poc a poc ha
anat acoblant-se fer
mament i que avui posseeix un ex
cellent joc de conjunt que el fa és
ser
més eficag, malgrat que avui no
figuri en els seus rengles Castellví,
una individualitat que antany
era
la base i l'anima del cinc.
una

TACIO
Muntané,

En els campionats de Catalunya de
salts de trampolí, celebrats ahir, diu
menge, al matí, a la piscina de l'es
cullera, queda proclamat campió de
Catalunya de salts de trampolí, el
saltador del C. E. Mediterrani, Josep
Muntaner, qui realitzá els salta re
glamentaris amb una seguretat i per
fecció admirables. En ala sales volun
taris n'executá alguns de dificilíssims
i palesa, un cop més, les envejables
condicions d'aquest jove saltador per
a aquesta difícil i espectacular moda
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LLET CONDENSADA

presentats

Societat Neiflé

Demaní gratuítament el llí
bret de receptes í la !lista de
nous í esplénclids regals a
(Secció LG 3) Vía Laíetana, 41

en

asos

no

estaven

aquests quinzes,

BARCELONA

CASA
gi

II. —JUGUETES ANIMADOS.
Una simfonia d'imatges en co
lors animats.

III.—Presentació de

GARBO

en

VELO

ment

JOSEP MUNTANER
(Foto Berd-Buyosa)

U. 5. Samboia

rien

re
no

~MI!

classificá Ro

es

fet més difícil

la victoria

—

PINTADO

a

les 7.0:

entretingut.

També en la mateixa reunió s'e
fectuaren els campionats de vete
rans, en 400 metres lliures, els quals
donaren els resultats següents:
Primer.
Lapenya (Terrassa), 7
minuts 36 segons.
Segon.
Canut (Barcelona, 7' 45".

a

Avui, nit, a les 10: La suprema
meravella espectacular

Gólgota
Film dirigit per
JULIEN

Vegeu

CINEMA PARIS
Avui, nit, a les 945:
El més atractiu deis Programes
de reestrena

Regina

—

els altres campionats ce primera
equipa, raolt possiblement que no
quedarien en els darrers llocs de la
classificació. Molts equipa de fora de
Catalunya que ostenten títols pom
posos voldrien tenir la :aotencialitat
d'aquests dos reserves esmentats!
Com sempre que lluiten aquests
dos clubs, mal sigui en segons equipa,
la partida va ésser interessant i com
petida en extrem. Va guanyar el Bar
celona, és cert, peró possiblement el
factor camp va influir fortament en
el resultat. Ya sabem el que són
aquestes coses, i no han d'ésser pos
precisament els reservistes eLs que
es vegin hilares
d'aque,sta coacció
moral que representa el Iluitar a ca
sa del contrincant. Per aixó hem de
suposar que el mateix encontre,
disputat al terreny de Sant Bol, pro
bablement no donaría el mateix re
sultat. Aquesta és una nrova més
de la válua d'amIxIós quinzes, que
com en anys anteriors, se'ns presen
ten amb una igualtat de forees que
'ara
no en dubtem
interessant
en extreni el campionat próxim a
començar.
—

5**

Valdríem parlar
ja fa una colla
de setmanes que ens ho nroposem
deis encontres internacionals que els
santboians i els blau-granes tenen
concertats amb equips francesos,
pels que s'han vingut preparant a
consciencia aquests última temps.
Una vegada més, pero, ens veiem
privats de fer el nostre comentara,
per motius que si el lector no coneix
ja els sabrá en temps oportú.
De moment, pero, s'haurá de con
tentar amb el que hem dit
millor
seria din el que no hem dit
i es
perar ocasió más propicia. No ereiern
—

—

DUBTLTER

anunci página Cinema

de

Muntaner, ja virtualment campió de
Catalunya, des que foren celebradas
les eliminatbries
dels campionats
d'Espanya.

en

—

segon lloc

berts, del C. N. Barcelona, el qual pa
lesa posseir condicions de saltador, en
executar alguns salta impecables.
Es
de lamentar l'absencia en
aquests campionats, d'algunes figures
destacadas en salts, les quals hau

—

La 1 Jornada del

Campio

nats Socials del C. E. Medi

FIESTA EN PALACIO
i

RONALD COLMAN

en

Un aventurero audaz

terrani
Ahir

al matí

a

la

Piscina de

Montjuk varen celebrar-se, amb gran
éxit, els campionats socials del C. E.
Mediterrani, ala quals reuniren cm
quanta-dos participants d'aquest club

les diferents proves efectuadas.
Mendoza i Canals foren els primen
classificats en els 200 metres braça;
Francisco i Ruiz II, primer 1 segon,
en els 200 metres lliures, amb marca
excellent. En eta 50 metres lliures ocu
paren els primen llocs Florença, San_
chez i Ruíz II, en una cursa magní
fica. En els 200 metres espatlla vence
Carrasco, i deis infantils, Moreno
realitza una cursa prometedora. En
tre la gran quantitat de nedadors que
participaren en els 50 metres, debu
tants, es classificaren als lloes d'1,
flor Sales, Ruiz III i Parirás I.
Acabá aquesta primera jornada deis
eampionats del Mediterrani amb un
partit de water-polo entre les selec
cions del susdit club.
en

rrobareu

La Pilmb de rillítlilla
quioscos del

als

d'Alcalá

i

carrer

del

—

Cinema CALALONYA
Avui, continua

de 4 tarda a
1230 nit: Un doble programa de
gran atracció i actualitat.
EL HOMBRE QUE VOLVIO
POR SU CABEZA
per Claude Rains "El hombre
Invisible" (5'25, 8 i 11'15)
SUCEDIO EN NUEVA YORK
per Lyle Talbot
(4'10 7 i 10)
CUCLILLO INDIGESTO (dibuix)
(4, 6'50 i 950)
Nota.—Ultima volta del pro
grama, a les 10. Demá, dimarts,
en sessió continua,
solament fina
a les 8,
últimas projeccions d'a
quest formidable programa, 1 a
la nit, a les 10, inaugurado ofi
cial de la temporada amb la so
lemne estrena, presentada per
l'Agrupado de Periodistas Cine
matográfica de
NOBLEZA BATURRA
en sessió a
benefici de l'Hospital
Clínic
Es despatxen localitats sonsa
recárrec

PUBLI-CINEMA

de la Porta

—

NEUDIATICS
i BUGIES

-

co

per abeó cal rebaixar en excés el va
lor deis dos conjunts. Cal només te
nir en compte que si actuessin in
dependentment, i amb un altre nom,

LAIL C ER

-1112121i,

les 10:

a

I.—LA CUNADA NI LA PA
RED PINTADA, deliciosa come
dia de Charles Chase.

per Pat Peterson y Lew Ayres. Un
fihin pie d'humorisme i deliciosa

(categona 13)

encara ens manca una

Tot i que els
MARCA

Avui, nit,

e

6.-

Tot i que els nastres equips no
s'han llançat encara decididament
a
la palestra, un diume.nge darrera
l'altre hom pot veure ja actuar en
els nostres terrenys els principals
conjunts que aquesta temporada
nuitaran en les máximes competi
cions oficials organitzades per la nos
tra Federado.
Ahir, per exemple, els assidus en
els encontres de rugby tingueren oca
sió de presenciar la Iluita entre els
equips del F. C. Barcelona y U. S.
Santboiana (categoria B).

económica.

I

FEMINfl

Avui, nit,

La preparació deis nostres equips

que el públic s'en cioni zompte.
Seria la recompensa més adient a
l'esforç continuat deis nostres rug
gers, que davant la indiferencia de
la massa esportiva de la nastra ter
na
i lluitant amb tots els contra
temPs, saben aguantar-se, encara,
ferms en les posicions guanyades,
amb tot i que no han estat pas po
ques les travete.s que seis ha fet, i
estan fent-los.

"La Lechera" aparentment la més
cara, és, en la práctica, la més

Para

uswinnong

En

sa:

condensades.

10:

1 l'estrena del gran film
mount

EL

litat de la natació, i obtingué molt
merescudament el títol de campió.

Decididament aquest any també,
com quasi tots el anys en començar
la temporada, i segurament per no
perdre el costum, hem te dir que el
panorama rugbístic es presenta en
una forma immillorable. Abundan
cia de jugadors en els principals cer
cles, equips de nova formació, retorn
a
la palestra dels mes remarcables
jugadors que havíem tingut, calen
dan i internacional ja en començar
la temporada... Qué volem més? Es

'Es un fet que un litros de IJet fresco
dóno 7.50 calories, un
litre de Ilet condensada "Lo
Lechero", en dona 4,500.
Aquesta evident i demostrado superioritat
alimenticio
de la IJet condensado "Lo
Lechera" no
tínicoment o la seva gran concentrad& es degudo
que
ofereix
soto un volum reduTt
tots els elements nutritius duna
quantitat sis vegades mejor de
lo millar Ilet fresco,
sinó lambí, o la sevo
incomparable riqueso en vitami
mines, hidrats de carbon i sois
minerols.

les

a

*

Deis encontres internacionals próvms
celebrar-se
Dos mots als nostres federatius

més cullerades d'an-res Ilets

menys

Coliseum

a

na, 3

911

a
les 10:
DIBUIXOS
NOTICIARI
FRANCE-ACTUALITE
VIOLINES DE HUNGRI.1
Un film impregnat del bell ro
manticisme de la música honga
resa, magistralment interpretada
per
L'ORQUESTRA RODE

—

-¦••¦

au e s

Avuit, nit,

GRETA

QUENSBERRY

dir, sí,

AYjgg

amb CLAUDETTE COLBERT.

trampolí

nya de salts de

noticia de molt interés reportem que sembla que Madisson
Square Garden 1 l'organitzador Jacobi del "Twenty Century Club"
arribaran a un acord i es fusionaran. Aixó faria possible el combat
Braddock-Louis, que d'altra manera, 1 donada la rivalitat entre amb
dUes empreses, sembla dificil de concloure.

a

CINEMES

El lirio dorado

del C. E. Medi

terrani, campió de Catalu

—

*

F. C. Barcelona,

dieu3 Lechera"

SAINET TRIST
Tardes: La millor obra de Pal
nol Fanny.

REVISTA PARA/vIOUNT

Dimecres hi va haver reunió al Nou Món, que gairebé es va om
plir. El combat principal el van disputar el moro Alí i l'aragonés Mar
tín. Va resultar Matx nul. Martín va fer una millor primera part de
la lluita, pero Ah i el supera en la segona. Ahí s'acreditá una vegada
més i Martín demostrá que el dia que es decideixi a ésser més sobri
i no faci l'orangutá, sera un valor que caldra tenir en compte.
Lafont, a la mateixa reunió, va batre llargament el jove Simó.
A la sala del Nou Món vam sentir com uns espectadors censuraven
la conducta del manager de Simó, que deien que és el mateix d'un es
tancat que prometía molt: ens referim a Blay. Veritablement, cal con
Venir en qué els qui així s'expressaven tenien tota la raó. El cástig
que van fer sofrir a Simó era completament innecessarl, 1 aquestes
correccions de vegades costen molt de pair.

••••¦

Companyia Nicolau-Mareori
Grandices exit d'Angel Guimerá

DIBUIXOS

seus esforços eren premiats amb un gran honor. Precisament quan
el negre geganti donava la impressió que ja se n'havia vist el desen
gany de la boxa, i s'havia dedicat en cos i ánima a la lluita, la di
vertida i innegable I. B. U. u ha regalat aquesta oportunitat que
Godfrey tant havia ambiclonat sempre. El negre s'ha trobat amb
aquesta gangueta de la mateixa manera com l'haurien pogut arre
posem per cas
plegar vosaltres o nosaltres si
haguéssim estat
pugilistes de la categoria máxima, i als senyors de la I. B. U. els ha
gués semblat que érem adversaris fácils per al Malaguanyat Pierre

e

Teatre Catan,

Avui, nit,

a més, ben negre, ha estat el pri
campió mundial d'aquest petit món que s'ha inventat la I. B. U.
Bonic honor per a tal títol. Cap a les seves velleses, Georges Godfrey,
el vencedor de Paulino Uzcudun, ha tingut el goig de veure com els

Com

NOVETATS

TEATRE

CENT, 347

(entre P. Grácia 1 R. Catalunya)

mer

*

la visita de la F. U. E.—actual cam
pió—i s'entornava amb una derro
ta gens dubtosa, p eró d'aleshores
ença poca cosa hem sabut deis equips
que Valencia ens envia a defensar
el títol peninsular. Un d'ells és la
propia F. U. E. i l'altre és un equip
militar.
De Castella tenim allistats com a
participants els mateixos equipa de
l'any passat: Rayo i Madrid. El pri
mer, equip d'una
gran técnica i
d'unes individualitats temibles, hem
de classificar-lo com a seriós aspi
rant al títol: Pere Alonso,
Emili

CONSELL DE

Charles.
De manera, dones, que esperem que tots els aficionats a la boxa
que siguin persones impressionables s'associaran al dol de la I. B. U.,
i si l'ocasió sels presenta li recomanaran molta resignaCió. El preuat
organisme europeu pot, si vol, desposseir a Godfrey del títol que ara
li ha atorgat, probablement amb moltes més raons de les que tenia
per a fer-lo campió. I aleshores es pot buscar una manera qualsevol
de guardar les aparences i proclamar campió el pes fort belga. Per
nosaltres no estigui, que ja ens en sabrem fer canee.
I quant a Georges Godfrey, esperem que se n'anlagará tant com
pagui qua és campió, i que almenys no s'ho posará, a les targetes de
visita. Ei!, suposant que tingi targetes de visita.

.44

—

adverso.
Un venerable anciá i, de més

—

sots-campions.
D'aquesta primera disputa queda
tres vençuts,
ran tres vencedors i
quedant els primers ja classificats
per a la segona eliminatoria. Entre
els tres venguts es fan, un sorteig
per tal de decidir quin d'ells sera
el beneficiat amb una repesca que
el situará a la segona eliminatoria.
La segona eliminatoria la jugaran
els tres vencedors de la primera i un
deis venguts, i d'acuesta restaran
els dos finalistas.
La tercera eliminatoria es dispu
tará la final: un partit entre els
dos semifinalistes per tal de decidir
el tercer 1 quart lloc, 1 encara un
altre partit entre els dos equips eli
minats a la primera ronda per a dis
putar-se el cinqué i sisé llocs. El dia
12 hi hura dues sessions, una al
matí i una altra a la tarda, i el dia
13 a la tarda tindrá lloc la tercera,
o sigui la final. El sorteig per saber
els equips a iniciar la lluita s'efec
tuará el divendres vinent al vespre
a presencia deis delegats respectius
de les tres regions.

PIERRE CHARLES

ITEATRES

MART

Tota la festa es Tela per
aquest senyor que trobareu ma
pat a má esquerra d'aquestes
ratlles. La I. B. U., el distingit
organisme que controla la boxa
a Europa, i que sent una extra
ordinaria simpatia per a tot el
que faci olor de belga, aquesta
vegada havia fet un gran esforg
s'havia enginyat per a muntar
aquest combat Pierre Charles
Georges Godfrey, válid per al títol
mundial dels pesos forts
un tí
tol mundial de via estreta
1
el tret 11 ha sortit per la culata.
La I. B. U. de vegades té cops
a.magats, pero en aquesta ocasió
les coses no 11 han pas sortit a
cor que vols. Malgrat de la bona
voluntat de tots plegats, Pierre
Charles s'ha deixat dominar per
l'emoeió 1 pel negre Godfrey,
menor
i
aquest títol mundial de
Bélgica. La guigne, senyors, l'hado
—

EL TORNEIG DE PROMOCIO
Ahir havien de jugar-se els dotze
minuts de joe que, segons el Comi
té de Competició, havien de portar
a cap la Unió Manresana i la U. (3.
de Joves en virtut de la proposta
d'aquests darrers arran deis incidents
ocorreguts en l'encontre respectiu.
Pero com que la qüestió es troba a
mans del C. E. de la Federació Ca
talana, ja que la U. Manresana no
ha trobat just el veredicto del C.
aquest
de C., ha calgut suspendre
complément de partit i esperar el
darrer fall, que segurament aquesta
setmana ens facilitará la Federació.

*

—

Pierre Charles no ha pogut arribar a campió del món.
Alí i Martín van fer matx nul i Simó sofrí una gran correc

ció davant Safont.

*

No sabem si la nostra Federacló
ha confeccionat ja €1 calendari ofi
cial de la temporada actual, pero si
no fos així,
potser que ja comenca
ria a ésser hora de pensar-hi.
No és pos que ens corrí, personal
ment, molta pressa en conéixer-lo.
Peró seria una prova de la serietat
amb qué
no en dubtem pos
es
porten les coses del nostre rugby.
Sempre seria, davant deis ulls aliens,
una prova més al nostre favor. I en
els temps que correm no not desapro
fitar-se ni una engruna. ?Quin dia,
dones, tindrem calendari oficial?

Sol

Sessió continua de 3 tarda a 1
matinada. Seient, 1 pesseta.
Avui, canví de programa: CU
RIOSITATS MUNDIAL, FAN
TASIAS NAUTICAS; 30 reportat
ges
d'actualitat;
CONFLICTE

ITALO-ABISSINI;

fi

titib

CAUNER, Passeig

de

Mar
rar

sy

Grácia, 93

,

—

BARCELONA
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1

un bell docu
mental de la futura Olimpiada
blanca.
AVIS: No havent pogut aconse
guir l'avió del dilluns, és ajornada
l'estrena per a dintre d'alguns
días. del film

EL IMPERIO DEL NEGUS

- -

7 octubre de 1935

la rambla de Catalunya

8
a Eritrea
Són vuit-cents els avions que Italia
enviat a Eritrea. Aquests vait
ha
canta avions moderna de bombardeig
equipats
i de combat, perfectament
amb metralladores i llança-bombes,
con
hauran de lluitar
qual es com
tra l'aviació ethapica, la
pon d'onza avionetas.

Avions italians

Liebrers
El canódrom del Kennel C ub

Durant quatre

mesos

els elements

dirigents del Kennel han treballat
intensament. L'organització i la ins
tallació del nou canódrom que em
placen a la carretera de Sarria els
ha fet desplegar una gran activitat
per a apressar la seva inauguració.
Pruit d'aquests 1 :balas és la inaugu
ració que dintre de pocs dies faran
del nou 1 gran canódrom immillora
blement situat.
El Kennel Club no ha volaut asse
nyalar una data determinad, del dia
de la inauguració per a evitar que
els afIciopats a les curses de llebrers
obstant, avui po
es desoriantin; no
dem avançar que el nou Kennel no
tardará ni vuit dies a obrir les sayas

portes.
Enllestida completament la doble
illuminació de les dues pistes, la de

llebrers que, naturalment, és d'her
ba, 1 la de Dirt-Track composta de
cendra especial, s'ha aconse-aa una
-nerei
de les coses que més atenc
xia als organitzadors. Inter ..,,antís
sim és el que fa referáncia a la illu
minació. paró no és menys el que fa
referéncia a la liebre :necaaica, obra

la qual és una inno
d'un
vació i es diferencia notablement
deis sistemas actuals i que funcio
món.
nen en els canódroms arreu del
provada
la
pista
Dies passats fou
Iluminada pela corredora de Dirt
Track, amb resultat més que satis
factori. El sistema emprat pela seus
implantadors a aquesta ciutat quan
s'anaven a donar aquesta classe de
curses per la nit, ha estat sobrepas
sat. (Com es recordará s'installaren
torres enormes de ferro per a illumi
reflectora.)
nar la pista mitjançant

espanyol,

No es tracia ad de la fusió de
clubs que tant de ternps fa perdre a
aauells que s'ocupen de la vida so
cial dins de les nostres entitats aero
náutiques. Es tracta de la fusió de
diversos pal
cases constructores de
realització de nous
sos que cerquen la
tipus d'avions en els quals ola diver
céllula) no si
sos elements (motor i
guin units per un treball d'adaptació
si no projectats conjuntament. Mireu
la instalad() d'un motor en un avió
i veureU que hi ha una gran compli
men
cació de tuba varillas, fila, etc.,
realitzats
tre que en els cotxes ben
trobareu una gran simplificada) en la
installació del motor. Un constructor
construc
de moters d'aviació lliura al
i l'altre es
tor tal com els realitza
bancada, els di
veu obligat de fer la
pósits i conduccions com els maca
nismes de comandament de manera
raprofitament del
que faca-1 possible
motor.
Curtiss 1 Wright, Sikorsky i Pratt
Whitney, Bristol i Jupiter, Havilland
Gripsy, Renault i Caudron, són fu
sions que s'han realitzat davant d
la necessitat de crear avions, els mo
tora i les céllules deis quals siguin
estudiats els una pela altres i el con
junt per a satisfer la demanda d'una
clientela. No hi ha cap dubte que
aviat veurem avions les installacions
simpli
deis auals seran duna gran

També ha constituit un éxit enor
fer les provea, la Hebra ir
canica amb comandament elactria
La liebre pot abastar velocitits fa
tástiques i pot ésser dominada cona
pletament per l'operari encarregat
de la seva funció.
me, en

de poder donar
aquesta nova. que indubtablement
ha d'ésser .abuda amb satisfacció
pela molts aficionats que hi ha a
Barcelona i que amb tanta continua
tat acudebten a presenciar aquesta
nova
modalitat esportiva.
felicitem

Ens

Récord de duració
a vela

en

vol

Sazona l'Acaricia Tasa dos aviadora
Koktebel i Soukhomlinov han
batut el récord mundial de durada
da vol sense motor, mantenint-se en
]'aire trenta-vuit hores i deu mi
nuta. No es coneixen, per ara, en gui
nea condiciona ha estat batut aquest
récord.
russos,

Mauraín és un pilot aragonés que
quan dorm somnia que yola. Es un
"inflar. Ahin a raeradrom civil gua
nvá un concurs d'aterratges. La pro
tornar
va consistia en aterrar i sonso
més
a posar motor fer parar l'avió el
prop posible d'un punt assenyalat.
Aquest punt era un llençol de llit de
matrimoni. Maurain, guanyador per
haver parat l'avió just damunt el
llençol, estará mas "infiat" que mal.
No hi ha cap dubte que Ma:urain
sent un veritable entusiasme per l'a
viació, a la qual dedica molt de
ternps 1 pessetes. Es un bon exemple
per a molts "aviadora" catalana que
gratuita
no volen ni l'hora mensual i
que cada mes els dóna la "Dirección
de Aeronáutica" parque tenen la sort
d'ésser joyas.
a

14 anys

Un servei de Barcelona a
Marsella per la L. A. P. E.
La companyia "Lineas Aéreas Pos
tales Espanolas" ha decidit de posar
en manta un servei d'avions que sor
tint de Barcelona al matí empalmi
amb el servei de la "Air France" a
Marsella, de manera que els viatgers
puguin éser a Paras prop de la una
1 a Londres cap a les tres de la tarda.
La "Air Franca" havia de posar
aquest servei. paró, can diguérem en
una altra edició, degut a les actuals
circumstancies politiquea internac
nals. l'Estat francés retira la subven
eié corresponent. Creiem que és un
encert de la L. A. P. E. restablir-lo,
com també creiem que hauria de tor
nar a establir els set-veis de Barcelona
e Valéncia 1 de Barcelona a Palma.

El Saló de l'Automóbil
de París
El da 3 craquest mes fou obert el
29 Saló de l'Automóbil de París. El
Que hi entri amb l'esperança de tro
bar-hi novetats sensacionals va equi
vocat. En el Saló es poden veure
molas patita perfeccionaments i la
tendencia que domina és la baixa de
preus. Els constructora, sonso fer
gratis modificacions en els xassis, cer
quen crear el vehicle democrátic.
Hl ha també, com en tots els Sa
lona, als automabils de gran potancia,
amb carrosseries a tot luxe, reservat
ala magnats. El que no hi ha són so
luciona novas: no hi ha cap sistema
motor que sigui una revelació i sam
ba que l'enginy de l'home no pugui
ja descobrir cap altra força motriu.
A manca de novetats mecániques
els expositora fan un esforl per a ari
formes exteriors
car ratenció amb
més extravagants que útils. Super
aerodinámica!
Vehicles que. d'aten, poden fer tu
risme a cent cinquanta per hora. No
cal parlar deis perilla d'aquestes ve
locitats. A França hi ha cada any
més de dos mil accidenta mortals per
carretera. Tothom no té l'obligació
créaser un as del volant. peró es veu
que la vanitat de posseir un vehicle
extra-rápid fa perdre massa sovint
la prudéncia. A Catalunya també som
un xic perjudicats per aquest virus.
Al mateix temps que sha obert el
Saló de l'Automóbil, s'ha inaugurat

SUBSCRIPCIO
PRO

també la tira deis "tacots", o sia, deis
cotxes valla. En aguaste, fira els cot
xes més valla són els que han tingut
més éxit. Es diu que un aficionat ha
pagat d'un cotxe del 1911 el preu d'un
de nou modern. Tot és possible.

Ha

-

PRESOS

a

cursos

Motor

ha

temas.
Indica respecte al motor Diesel que

per la seva economia de combusti
ble, el seu reduit espai d'installa,ció,
la seva competéncia amb el vapor,
tant en installacions fixes corn en
transporta, és el productor de força
motriu que sha imposat, i que el me
cánic modem ha de conéixer i do
minar per a situar-se a l'unison deis
moderna resultats. Amb relació ala
motora d'explosió. va fer una deta
llada exposició deis progressos que
en metallúrgia han experimentat els
materials i que grades ala laborato
•as s'han pogut obtenir perfeccionats
motora que pel seu poc pes en rela
ció a la seva força obtenen impor
tanta aphcacions. tant a l'aviació com
l'automobilisrne.
La Junta directiva de l'Institut,
tenint en compte la importancia de
tals ensenyaments, té oberta la ma
trícula fins el día 15 d'aquest mes,
tots ola dies feiners, de vuit a nou
del vespre, al local social, carrer
d'Enna, 157. P. N.

míting
Ileugera
Un

altre negre, del color del

Chiseta.

Ahir a la tarda els várem veure
al camp del Badalona, l'un da
vant de l'altre, puix que Betan
court és, com se sap, l'extrem
dreta del Badalona, i Chiseta, per
si no ho sabeu us direm que és
el nou mig esquerra de l'Espa
nyol, una "troballa" se'ns va dir
en
el seu temps, jota pel gran
Saprissa en no sabem quin club
de Costa Rica.

Doncs bé: to, el nostre interés
bu posat ahir a la tarda en es
brinar quin deis dos negres tin
un
día
dria l'anima blanca
tractarem de descobrir algun
—

blanc que la té negra...
I vist el que Chiseta i Betan
court varen jugar l'un davant de
l'altre, assegurartem que tots dos

Els

tenen, de blanca, l'anima,
tant, que el Chiseta hi havia mo
ments que semblava talment un

..•

•••

...

Gibernau..
M. C., autor bases organitz,a
ció prop presos nacionalis
tas l'any 1920
M. T. Acció Radical Catalana
Apolónia Tomás (28 vegades)
A. S. C. (28 vegades)
Maria Campa, a la memória
de alada...
Com que no sortí "La Ram
•••

.•.
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DIRT-TRACK I CURSES DE LLEBRERS
al

Cos de costum, SESSIONS TOTES LES NITS i DISSABTES
I FESTES, TARDA I NIT
Taxis collectius i autobusos 'letra "P" des de la Pl. Catalunya

utua~Ltttwatlea_a~~~~.~~~
Qué s'ha fet de Clipson?

de Franco

—

suara

I a propósit de ínitjos ales de
l'Espanyol...
?Qué s'ha fet d'aquell "don Al
varo Núnez", que al primer partit
de Campionat d'enguany sembla
va que s'ho havia de menjar tot,
i després, ai!, resulta que només
.erave
es menja alió que tant
llosament cuina la diligent espo
sa de
Camarassa, "maitre" del
xalet de can Rabia?

creia.
—Pero si a este equipo del
Badalona lo gana un infantil, se
nor!, deia l'home, irulignat de bo
na fe, puix que és deis que ho

porten dintre.
I tenia raó, qué caram! ?Hi pot
haver ningú que cregui capa ços
el Borras, el Lledó, el Schild, el
Forgues de fer a un "infantil"
el que fan ala qui ja s'afaiten?
El que passa és que l'equip de
l'Espanyol está a l'edat pitjar: ni
en la lactancia, ni a la infante
sa, ni a la vellesa. Un temps en
el qual tothom s'hi veu amb cor.„

Convindria, de tant en tant,
fer-lo sortir, aquest "Alvarito",
que, tot just arribat de La Coru
nya, va fer saber que ja de petit
ho somniava, aixó de jugar a
l'Espanyol; no vagi a resultar que
ara que ja fi és no hi juga...
Qué pot passar, que el dia que
torni a sortir s'ho torni a men
jar tot i hagi d'ésser novament
expulsat del terreny de joc i més
tard desqualificat per la Federa
ció? No fi fará res. Hi ha coses
que estan escrites. Altres que el
porta. Aquesta de
nom ja s'ho
l'Alvarito, per exemple: "Don Al
varo o la fuerza del sino"...

2'—

•••
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Apolónia Tomás (29 vegades)
A. S. C. (29 vegades)
Maria Campa, a la memória
de Macia...
Joan Imbert...
M. C., autor bases organitza
ció pro presos nacionalistas
l'any 1920...
...
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Suma

a

seguir
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Carral
Era un bon escriptor d'esquerra.
Jove. A trenta-vuit anys, una angina
de pit se Flan endut de sobte.
Profundament liberal, va tenir, tot
just fa tres mesos, la gallardia de del
xar-se perdre una posició folgada, per
no abdicar de les sayas idees, parqué
tenia serenitat d'escriure el libre
"Por qué mataron a Luis de Sirval".
Va sacrificar les coses materials a
l'esperit. Ja és un cas, en aquests

El "Pasabalón", poquet a po
quet va fent aportacions a l'e
quip de l'Espanyol. Una mena de
penetrad() pacífica que amb el
temps pot donar, si no glaria, pro

temps!
Bon company, homo model, excel
lent escriptor, havia debust al pe

l'—
025
2'—

El Vic venç el Tárrega
per 3 a O
Després de bastant de temps per

Ahir no va jugar a l'equip del
Barcelona Pedrol.
temps, potser
Feia molt de
anys, que no havia ocorregut.
Sembla natural que
Pedrol,
aprofitant que no tenia cap forat
de l'equip per a tapar, es lliurés
al descans.
Segons referéncies
Dones no.
ahir a la tarda Pedrol va treballar
més que mai.
Pero fent assegurances...!

fi al

cama

local s'ha t,ornat ha reem
del campionat

prendre les tasques
de segona preferent.

Sota les ordres del senyor Cruella
ola equips s'arrengleraren de la se
güent forma:
Vic: Baldric, Blai, Piara, Garcia,
Duran, Ricard, Losada, Besoli, Gar
reta, Parara, i Toll.
Tal-raga: Massot, Rosendo, Pira
ses, Ferrer, Pont, Ponçarnau, atara
mon, Hortet, Meli, Manovelles y Sa
lut.
Surten els locals, i tot seguit po
sen en perfil
la porta de Baldric;
Manovelles tira a fora en una bona
ocasió. Tot seguit és el Vio qui pren
el domini, la qual cosa és aprofitada
per Parara per a marcar el primer

gol.
Aquest gol anima ola vicencs, els
qual dominen i ola contraria no s'en
tenen únicament Pirases i Massot,
que juguen molt bé, en aquesta llui
ta, són ajudats per Canilla, el qual
está péssim en el seu comas. Poc
abans d'acabar el primer temps Toll
s'esca.pa i marca el segon gol.
La segona part té les matebtes ca
racterístiques que l'anterior. La lí
ala mitjana del Tárrega falla cona
tantment, la qual cosa que permet
als visitants de dominar la major
part de l'encontre, pera, la liras da
tac Targa.ri, no está de sort.
En d'estar el portar batut, els tra
tres xuts impara
vessers salvaren
bles. Ala 25 minuta de joc Perera
marca el tercer gol, i des d'allavors
posen a la defensiva fins acabar
el partit.
S'han distingit Duran, Parara i
Blai, Tal Vic, i Pirases i Massot, pel
es

riodisme

en

borar
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Reposi en pau Ignacio Carral i la
apenada millar rebi el nostre

seva

condol més viu.

deis Partits Socialistas i Comunistas
Independents (Unitat Socialista Re
volucionaria), el secretariat del qual
está representat per l'Independent,
Labour Party d'Anglaterra.
En un próxim manifest el Partit
Obrar d'Unificació Marxista exposa
rá ámpliament els seus punta de mira
doctrinals i táctica així com també
la seva interpretació de l'actual mo
ment polític.

3*—
22065

apagada

El redactor de "La Llanterna" de
"La Veu" ja fa temps que la duu
apagada i encara no se n'ha adonat.
Deia
dia:
"Diu el setmanari del senyor Su
nyol i Garriga, en una manxeta de

Primer partit de segona volta:
Barcelona, primer, amb ,12

punts.
Espanyol, mista,

amb 3 punta.
Si goséssim diriem al Barcelo
ens sembla
na que afluixi, que
quelcom més que fácil que no pas
que l'Espanyol guanyi.
I ho diriem perqué a aquest
pas, el darrer partit del Campio
Barcelona-Es
nat d'enguany
panyol a les Corts
no tindrá
absolutament cap interés.
Es a dir, si, un de sol: veure al
tra vegada cara a cara la davan
tera barcelonista i Martorell.
Que és enguany de l única ma
nera que els extrems es... topin.

primera página:
"Dissabte vinent fará un any que
la República viu sonsa gara,nties
constitucionals."
A part que les garanties constitu
cionals no s'han mantingut suspeses
a
tot el territori de la República,
com LA RAMBLA intenta fer creu
re, es necessita una mentalitat irre
missiblement esquerrana per asadu
ra, amb el calendari al davant, que
el dia 7 d'octubre d'enguany és ra
niversari de la suspensió de les ga
ranties."
Si el fanaler de la llanterna de
"La Veu" no fos tan analfabet, sa
bria que les garanties constitucio
nals es mantenen suspeses a Catalu
nya i a tot Espanya, sense que s'ha
gin aixecat ni un sol moment, en
lloc, des de tal dia com ahir de l'any

—

passat.

Cap

la formació del
obrer únic

Ahir, a l'aeródrom d'Orly tingué
lloc un míting d'aviació lleugera, en
el qual. ultra un bon nombre de
"Pous" ni prengueren part altres pa
tita avions de petita potencia. El pla
nador amb motor S. F. A. N., que ha
triomfat deis Alps diversas vegades,
obtingué ahir un gran éxit. També
foren exhibits planadors de l'engi
nyer Leroy.

,

Ileugera

$111 4

El diari francés "L'Intransigeant"
ha organitzat un Saló de l'Aviació
Ilcugera que ha obert les aoves por
tes als Champa Elysées.

Eh t ..11.411-,4

a•-

a

sor

el otro).

que passen

Amb la llanterna
-...105¦11

—
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coses

"Heraldo de Madrid" des de

a

prés quan preparava l'aparició d'un
nou llibre, titulat "Azafia, Lerroux y

animar els locals.

Les

iXt

admirables cró

aixecar-se més. La mort l'ha

no

la

l'—
15'—
V
2'—

unes

Palerm, on va exercir de lector es
panyol. Més tard ingressa a la redac
ció del mateix diari, des d'on pasea.
a
"Ahora". Actualment figurava a
"La Palabra", diari radiat. Fou tre
ballant a l'estudi d'"Unión Radio", de
Madrid, on va caure, de sobte, per

Corresponsal
2'—

amb

niques a "La Libertad" que parlaven
de Segóvia, la seva terra. Va colla

Tárrega.
L'arbitratge de Cruella, dolent; no
respongué al nom que algun dia te
nia dins el Collegi.
El públic, cridaner, pera correcta

d'aviació

Un saló d'Aviació

!gnacio

mort

ratet...

el

Barcelona, per a desesperació de
"Pasabalón", puix que era una de
vingué Mar
les seves ninetes...
torell, "as" de debó, Luna i Te
ruel, des d'ahir.
"Pasabalón" vela els tres a zero
en contra de l'Espanyol i no s'ho
—

•••

Ha

S'ha eclipsat!
I de Green...?
Que n'hi ha un altre que, si no
fa més "borne", és molt més ba

DE TARREGA

Després

...

PEDRALBES

DE

en el sentit d'econo
mia, puis que hi porta jugadora
"amateurs", i "algo es algo"...).

Ramona Quer
Maria Campa, a la memada
de Maca,
Apolóna Tomás (33 vegades)
A. S. C. (33 vegades)
Joan Imbert...
30 per 100 de 120
Import recaptat entre els em
pleats d'un camp de futbol
Facund Figuerola Oliver
Apolónia Tomás (setmanes
34, 35 i 36)
A. S. C. (setmanes 34-35-36)...
Maria Campa, a la memória
de Macla (quota de tres set
manes)

SARRIA

DE

(CARRETERA DE SARRIA)

...

Resta en caixa procedent del
nostre fraternal collega "La
Rambla"...

INAUGURACIó

KERNEL

ánima en pena, més que cap al
tra cosa...

de Macla...
C., qui facilita les bases
pro presos nacionalistas, a
la memória de rarnic Do
ménec Soler
M. T. Acció Radical Catalana
Apolónia Tomás (31 vegades)
A. S. C. (31 vegades)
Maria Campa, a la memória
de Maca__
Juliol, agost, setembre
Apolónia Tomás (32 vegades)
A. S. C. (32 vegades)
Maria Campa, a la memória'
de Macla..

........

es

la

...

or

tres

"desgraciada".

pena...
diem,
Tots
els espectadors,
menys un, un bon senyor, arbitre
excedent de futbol a la flor de la
joventut, el qual no s'estava de
dir en veu alta:
—Senyors: quan jo arbitrava,
més d'una vegada m'havien ato
nyinat aquells espectadors que,
creguts que jo ho havia fet ma
lament, no trobaven altra mane
ra
de significar llur protesta.
Dones bé: jo entenc que a aquest
minyó que ens ha fet perdre els
d!ners no fi ha altra solució que
esperar-lo i atonyinar-lo. I si no
serveix, que es retiri.
Eh l no ho va dir, perqué es
tracta d'un home modest, peró
podía haver afegit:
—Jo ho vaig feir aixi: cansat
de la "incomprensió" deis pú
blics, vaig retirar-me...

M.

ganitzat per a la formació de mecá
nica especialistas en motora d'explo
sió i Diesel.
El president de l'Associació i pro
feasor de l'asignatura senyor Josep M.
Esteva /3otei, comença els cursos in
dicant la necessitat a Espanya d'a
questa Instaució cultural per al per
feccionament del motorisme, branca
metallúrgica tan avançada i a la qual
dóna l'Institut del Motor veritable
importancia. divulgant aauestes en
senyances tan necessáries en els nos

cacau:

DINTRE DE POCS DIES,
DEL

tes que li arribaven, i s'esbrava
picant de
ren xiulant, cridant i

xoco

Apolónia Tomás (30 vegades)
A. S. C. 130 vegades)
Maria Campa, a la memória

tingut lloc la inauguració deis
que l'Institut del

4474)

M. T. Acció Radical Catalana
Com que no sortí "La Rana

de
motors d'explosió i Diesel
en l'Institut del Motor
cursos

ment de

Un negre de color de la
lata: Betancourt.
Un

deis nostres
tenir una

va

pectadors que havien jugar per
aquest minyó..., diguem-ne "des
graciar, s'enfadaren qui-sap-lo
pilo
en veure-li perdre totes les

JÁqiik

Ii

jugador

fit. (Profit

Un minyó de catorze anys yola sol
l'escola de l'Aero Club del Somme.
S'anomalía Miguel Debray i nomas
ha fet sis hores i maja de doble co
manda.

Inauguració deis

15110/44--I

enrera en un

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

frontons, un
actuació que per no ferir suscep
tibilitats qualificarem senzilla

Maurain

a

k

Dies
1a",

•

citat.

Pilot

TO
IAVI

_

•

La fusió

coberta del Cano
Una vista panorámica de la mag nífica tribuna
preferits
del públic
das
drom Park (Sol de Bah), un

_

partit

S'ha celebrat el Congrés d'unifica
ció del Bloc Obrar i Camperol i l'Es
quena Comunista. Hi assistiren de
legats de Catalunya, Baleara Valón
cia, Aragó, Castella, Navarra, Vas
congadas, Astaries, Galicia, Andaiu.
sia i Estremadura, i bou aprovada
per unanimitat la unificadó com a
primer pos important vera la cona
titució del Partit Obrar Unic.
El nou Partit, el nom del qual será
Partit Obrar d'Unificació Marxista,
diu que será defensor de la unifica
ció total de la classe treballadora,
i la seva política nacional será ajus
tada d'acord amb els principia del
socialismo revolucionad. Internado
nalment romandrá al masge de la
Segona i Tercera Intercionals, i for
mará part del Comité Internacional

Pel monument

a

Layret

El Comité pro-monument a Layret
per tal de facilitar la urbanització de
la plaça on va destinat, fa una cri
da a tots ola obrera del camp i de
la ciutat, a les Cooperativas de Con
sum i a tots els hornos libarais 1 ca
talana de cor, parqué embaí llur do
natiu a la subscripció oberta a l'Ate
neu

Enciclopédic

Popular

(Carme,

núm. 30), i a l'Atendí Polytechnicum
(Alta de Sant Pene, núm. 27), pres
tant així la seva collaboració a l'o
bra de perpetuar la memória del gran
repúblic Francesa Layret.

El diari de les mentides
"El Debate", diari catead va pu
blicar a dues columnas un titular que
deia:
"LA GENERALIDAD SE INCAUTA
DE LAS MINAS DE SURJA
Con arreglo a la ley de Orden públi
co, que lo autoriza para evitar alte
raciones de orden público. Es la pri
mera vez que se aplica este precepto.
Se evita así el paro de un millar
de obreros."

Naturalment, tractant-se cl-E1 De
bate" el diari que menteix sempre,
la noticia havia d'ésser falsa. I ha
estat un seu correligionari mataba el
gestor governatiu de la C.E.D.A., se
nyor Torrents, el que ha dit que la
nova era inventada.
Diuen ola diaris:
"Barcelona 5, 3 tarde.
El conse
jero de Trabajo, Sr. Torrens Dal
mau, ha recibido este mediodía a los
informadores, manifestándoles la
sorpresa con que había leído en "El
Debate" la noticia de que la Gene
ralidad de Cataluna se había incau
tado de las minas de Surja, hecho
que es completamente inexacto, pues
ni la Generalidad ni la Consejería
de Trabajo han pensado en una me
dida de tal naturaleza, por no ser
necesaria."
—

Presos
El nostre excellent amic manresá
aue
des de
feia tres mesos es trobava detingut
a la presó Model de Barcelona, ha
estat alliberat per ordre de les auto
ritats governatives
Continua encara a la ares() l'arnic
del C. A. D. C. T., Santaeulália, i a
la Villa de Salut "L'Aliança", amb
carácter de presó atenaada, l'amic
Joan Goula, funcionad del =tela
Centre.

Josep Barras Alfonso,
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CANODROM-PARK1
(Sol

Canódrom GUINARDÓ

de Baix

CURSES E E LLEBRERS

Tots els dies feiners,

TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS, NIT, I
DISSABTES I DIUMENGES, TARDA I NIT
Entrada al recinte 1 preferéncia,
Entrada general, 0'50 ptes.
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida car
1 pta.
Autobusos Lesseps, Passeig de Maragall Tram
rer de Pelayo
-

-

TAXIS CCL•LECTIUS des de la Placa de Catalunya

Travessera de les Corts)
i
i

dissabtes
nit

i

diumenges

1

5

CURSES LiE LLEBRERS

—

vies Horta

-

les deu de la nit,
dies festius, tarda

Servei c,ollecau de taxis des de

-

-

a

Una

davant la porta del Barcelona durant el p artit d'ahir contra el Sabadell.
cap i Zabal o, alrnatent a la sortida d'Iborr a, s'ha posat a la reraguárdia

situació perillosa

Gual remata de

(Foto Berd-Buyosa)

la plaaa de Catalunya i la plaça
d'Espanya

Autobmnibus LLETRA E

—

Tramvies

:
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