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DE SANT JOAN DESPI

4P

Santjoanene, 1
A. Camella, 3; C. E.
equiPs

.„;

A les ordres d'Oltra els
s'han arrenglerat així:
Doltra, Mas, Dolset, Salicru, Cases,
Navales, Farret, Vilarrasa, Sanagus-.
tin, Cáucer i Llop, per l'Atlétic,

.

Aquest parta ha tingut dues fases
completament oposades, la primera,

Veritable partit de camnionat, el
qual sense einbuts de cap c-lasse gua
nya el que juga millor. L'equip lo
cal demostrá que no té davanaera
per a xutar a gol.
L'arbitratge d'Oltra, imparcial 1

enérgic.

Josep Oliver
A OLOT
Campionat de segona
ordinar'ia

BILLAR

titat billarístaca Billar Club Blanes.
Una prova del seu interés es veu
re cada dia com el magnific local
del Wonders-Bar s'omple de gom a
gom.
Ultra altres premia s'han rebut
els de les cases Vives d'Arenys, cor
responsal de LA RAMBLA, Rousel
S. A. de Barcelona, Impremta Blan
dónia, Farmacia Oms, que han cau
sat gran anímació entre els concur
sants al oampionat, que es presenta

disputadíssim.
comeneat a jugar la segona ca
tegoria, els resultats de la qual ob
tinguts en les primeres dates han
estat els següents:
Rematas, 150 carambolea; Frade
Ha

131.

Batlle,150

Zurita, 134.
BatIle, 150.
Gibernau, 90
Pradera, 150 Zurita, 144.
-

-

-

Olot F. C., 3
C. d'E. ~ola 1
les ordres del collegiat Maroto
els equip,s s'han arrenglerat com se
-

A

gueix:
Gala,
Galceran,

Roure,

Aureli, Anyor, Gamell,
Valentí, Mayol, Haro 1 Cervantes.
011er,
Centre d'Esports Ripoll:
Centelles, Godayol, Puig, Vidal, Bas
sols, Queralt, Mascarell, Cura, Gar

cía i Sola
En iniciar la partida l'Olot ja co
mença a carburar bé, i al cap de nou
minuta obté el primer gol, obra de
Galceran, que és rebut amb una for
te ovació, car ha estat portat ma
,gistralment per tota la davantera.
El Ripoll prova de superar-se, peró
no pot degut a l'encert defensiu de
l'Olot, que, ultra tallar joc, serveix
constantment bé la seva davantera,
la qual cosa fa que aquesta no es
cansi de portar perills al marc ripo
llés, en el qual 011er fa una desespe
rada defensa.
No obstant, als setze minuts el Ri

poll

en

una

escapada

aconsegueix

batre Boix per mitjá de Sola amb
un
cap
que
fa pes
cop de
sar la
pilota just per l'angle supe
rior. Aquest punt esperona els lo
cals, que acentuen el domini, 1 22
minuts després Valentí marca el se
gon per l'Olot en rematar un llar
guissim aut-córner de Gamell. Els
encerts del portar ripollés fan que
s'acabi aquest primer temps sense
que s'alteri el marcador.
Représ el joc, l'Olot torna a por
tar la iniciativa d'atac i 011er torna
a huir-se de valent.
Es castigat el Ripoll amb penalty,
que tira Valentí i toca al pal, tor
nant la bala al terreny 1 rematant-la
Haro a la xarxa; l'arbitre anulla el
gol per offside. Ha estaa un offside
n'oh dables, ja -que diversos juga
dors deis diferents bandols, 1 entre
aquests Haro, han sortit del semi
cercle junta en busca del rebot.
El Ripoll s'anima i porta el joc a
la porta del Boix, donant-li ocasió
de lluirese.
Torna l'Olot a ratee, i transcor
reguts trenta minuta, Mallol d'un
bon tret aconsegueix el tercer per
l'Olot.
El Ripoll está completament des
fet i els locals no marquen més de
gut a lancert d'011er que ha estat
el millar deis seus.
L'arbitratge del senyor Maroto,
força encertat i imparcial.-C.
DE BLANES
Campionat de la segona categoría
ordinaria. Cinqué grup
Resultata de la darrera jornada:
U. E. Arenys, 1.
U. E. Manes, 1
Popular F. C., 1 -C. E. Malgrat, 3.
-

CLASSIFICACIO ACTUAL
3 3 O O 9 4 6
C. E. Malgrat
U. E. Arenys
2 2 0 O 11 2 4
U. E. Manes
3 1 2 0 5 7 2
Tordera F. C.
2 0 2 0 3 10 0
Popular F. C.
2 0 2 0 2 6 0
Comentaris de la jornada:
Gran sorpresa la de diurnenge en
ésser batuda la U. E. Manes al seu
propi terreny per la d'Arenys. No
era d'esperar que els oolors blavencs
sofrissin una ensopegada tan geeu al
seu terreny a mans
de la U. E.

Arenys.
Pobre, pobríssima fou l'actuació
de l'equip, sense coratge, sense fe,
sense conjunt, vegérem el Blanes el
diumenge passat.
Tretze minuta de joc brillara, en
ola quols obtingueren el gol de l'ho
nor, aixó al començainent del par
tit; ens féu preveure una bona ac
tuada blanenca i un ressorgiment
del partit que es Perdé a Malgrat;
peró aviat s'acaba.
La Unió Esportiva Arenys, en una
arrencada perillosa, assoleix l'empat,
i des d'aquells moments foren els
amos absoluta. Marcaren dos gols
»ala, que arrodoniren llur victoria,
meritoria per cera damunt d'un
equip sense coratge per a defensar
se

Anirem donant detalls de la mar
d'aquest Campionat en números
vinenta.
xa

•

Olot F. C.: Boix,

1 amb

una

desmoralització incom

prensible.
Es sensible el que passa al Blanes
amb les figures amb qué compita el
seu equip. Molt malament veiem la
seva classificació si no hi ha
una
modificada) seriosa, que no dubto
que hi será, donat el criteri esportiu

deis seus directius.
Mentrestant el C. E. Malgrat obté
aietória darrera victória. Diume.age
acon.segui, en terreny del Popular

d'Arenys,

la tercera, que el conoce
al primer Roe de la
classificació, del
qual dubto que se'l pugui treure.
La moral i l'entusiasme deis juga
dora malgratencs és gran, i contra
aquests facters res no hi pat. Veu
rem si
m'equivocaré de gaire.
El Popular, igual que el
Tordera,
está sense puntuar. Entre
aquests
dos equ1pe. cree
jo que es ventilará
la cua, si no
és que el Manes també
s'hi vol afegir.
Molt interessant es
presenta aquest grup, I tot pronós
tic es, eventual;
esperem una mique
ta mes, no fos
que hi hagués algu
altra sorpresa, que talaba hi
1>a
dria
En parlarem
més bé al final de
Jornada que es
Presenta

éaser.na

1ntei essant tan-1W

1111
,

selar'Vaa
alanae-aease

Campionat social
Ha començat amb gran expectació
i entusiasme el primer Campionat
social, organitzat per la novena en

ra,

categoría

111

•

cala

Sanagustín.

•

e

sasa,

"mtimirit

f.
•

Arriola, Benaiges, Carbonen, Guar
Car
dia, Tarrida, Bonich, Freixes,
pels lo
Gabarró,
i
Gil
bonen, Pey,

absolut del Sana
de domini gairebé
joanenc, el qual s'ha imposat de tal
que donava la impressió
manera
ter
d'ésser l'únic equip damunt el
aeay. petingue un magnífie gol, obra
formidable jugada de
de Gil en una
F•eixes.
A la segona part, el Cornellá en
un devessall d'energies acorrala l'e
quip local, de tal manera, que mar
ca tres gola senzillamant impara
bles; el primer, de Caucer; el segon'
d'un xut de Vilarrasa que escape de
les mans a Arriola,
el tercer, de

o

•

•

Dimecres a la nit, al local Won
ders-Bar, d.avant un pie a vEssar, el
campió mundial fantasia, Doménec
Mustia, va efectuar una exhibició,
que va complaure en gran manera
els espectadors, i obtingué un de
moras éxit.
La nostra més sincera felicitació
ala directius del Billar Club Bienes
per les seves aotivitats billarístiques,
que tant de fruit donen al jovent
aficionat a aquest noble esport.
El Billar Club Blanes prepara per
al mes de novembre un gros esdeve
niment billarístic; es tracia de por
tar a cap l'organització d'un ~tic
entre l'ex-campió mundial de la ca
tegoria lliure senyor Vives 1 el de
fender del Billar Club Badalona se
nyor Bofill.
No cal dir l'expectació que ha pro
dila entre l'afició aquesta nova. Es
perem que será un fet per bé de

l'espora
JOAN FtOMANS i RIERA
LA BISBAL
C. E. Bisbalenc, O
Palafrugell F. C., 5
Deixem de banda aquest encontre
per encarar-nos davant l'interro
gant enorme que planteja la inma
nencia del campionat. Se'ns va dir
que l'equip que s'arrenglerá diumen
ge era el que lluitaria en la vínent
promoció. Si és així cal confessar
que el nom esportiu de la Bisbal res
tará en un nivell gens honorable.
Cal cercar, sigui com sigui, una
solució. 1, sobretot, cal trobar-la
pel que es refereix a la Unta devan
tera, mancada per complet d'inte
riors. Julia i Torró juguen excellente
ment corn a extrema. La im,pressió
optimista que ens causava Jofre s'ha
vist
i es veu-falaguerarnent con
firmada amb les actuacions esplén
dides que forneix. Peró ?de qué ser
vela l'encert d'un avant-oentre en re
partir 1 portar la iniciativa del joc,
i les centrades deis extrema, si a
l'hora de la realitat no sorgeixen
aquella dos intertors que coronin ef
cientment l'esforç desenvolupat? Ni
Muxart, ni Jahorer, no servei
xen per a interiors. Macera de mig
centre juga bastant bé. ?Per qué,
dones, exposar-se a laventualitat de
canvis d'una improcedencia palesa?
Aixó passa arnb la davantera. La
mitjana, amb Muxart a l'eix, és pot
ser el mes regular
que tenim. Peró
lA inseguretat de Vidal a la defensa
i la pobresa de joc del seu company,
han de resultar-nos catastrerfiques
quan tan solament s'acarin amb da
vanters regulara.
-

tacós, Llaret, Pla, Gente, Dutres, Ola
veres, Badruna, Budó i Llusent.
R. C. Figueres: Ridaura, Barrassó,
Barneda, Camelen,- Font, Batllori,
Quintana, Baró, Cabello, Muxada i
Arisa.
El Darnius obtingue els seus dos
gola en la primera part i en la sego
na el Rácing aconseguí el de l'honor,
amb el qual reduí la derrota a la
Corresponsal.
mínima diferencia.
DE BANYOLES
U. E. Figueres, 2; F. C. Banyoles, O'
El partit comença a gran tren i
al matebc temps, amb joc dur, la qual
cosa feia preveure un partit extre
madament incidentat, peró, per sort,
encara que en certs moments hi ha
gué alguna que altra violencia no
s'ht arribe.
Els gola foren marcats en el trans
següent
curs del primer temps i de la
manera: el primer, d'una passada de
Vila a Miguel, el qual, molt oportú,
baté Dios, porter banyolí, i Valls, d'un
xut molt collocadíssim a l'angle, ob
-

tingué el segon.
Amb idéntic resultat acaba el se
gon temps, ja que durant aqueat, ni
els uns ni els altres no marcaren. Cal
esmentar que el Banyoles es merei
xia marcar, almenys, dos gols, puix
que tingué ocasions ben propícies, pe
ró, també cal fer constar que eh fi
guerencs es mereixien la victória per
més ample marge.
Els equips s'alinearen aixi:
F. C. Banyoles: Dios, Cufí, Estela,
Fernández, Nogués, Sánchez, Costa,
Jorda„ Bramon, Comes 1 Corbera.
U. E. Figueres: Bru, Bussot, Ventu
Rosalenc, Vilata, Valls,
ra, Padilla,
Pagés, Miguel, Colomer 1 Vila.

CORRESPONSAL

virtut de fer reaccionar
1 en un fort atac, Vidal
nada obtingué l'enana
Poca minuta després
nyor Planell assenyalá

-

Camplonat qe segona categoaa.
-

PILOTA BASCA
per parelles de

Campionat

a

a

pilota

pala

Aquest matí, al vell Frontó de la
Ronda de Ferran Puig, ha comeneat
el campionat de les comarques giro
fines de pilota a pala per parelles.
Hi ha inscrites tretze parelles.
Els partits jugats 1 els resultats
són el següents:

-

.

-

lUTAD ANTA
D'ESPARItEGUERA
Considerem necessari pasar-nos en
relació altra vegada amb els nostres
lectors per tal de situar i aclarr (al
justos termes la veritat del
reportaage publicet per "La Vea de
Catalunya' el din 29 del proppasaat
mes en retara-ese a
la nostra vitae
reportatge que. fet a base duna es
tadística
general d'Esparregniera,
conté algun absurd ame convé posar
en ciar.
En el que fa referencia a la viliS

municipal, no la leni profunditzate
ja que eks comensaris que poguésasirra
ara ter no responarien exactament
al que pensem, i el teníais que 11.1

invertíssim no ens seria profitós.
En el que pertoea a La nostra vi
da cultural, no podern negar que
estem proveas de bons edilicia es
Bahí-Peric (vermells) guanyen Co
colars, encara que dissortadament
pea
lomer-Munoz, 4524.
ens manca el material pedagógic ne
Una incomprensible desorientad()
Vila-Masó (blaus) guanyen Colo
cessari porqué ala infanta puguin es
dintre les limes del Balears féu que
mer-Paltré (blaus), 45-23.
tudiar profitosament per al dia de
ala visitante establissin domini
i
Camps-Castelló
demá, quan siguin homes.
(verrnells)
gua
que per les bones intervencions del
nyen Pol-Gauxía (blaus), 45-39.
En el reportatge abans esmentat
portar Comes no es convertís en el
Agustí Garriga (vermells)
gua
es fa una breu apologia del que ha
segon
punt. Quelcom reaccionat el
nyen Bota-Segtira (blaus), 45-33.
estat i qué és en l'actualitat la So
Balears es lleve del seu damunt la
No s'han celebrat per diversos cau
cietat "La Estrella". No sa,bem al.
pressió
de
l'enemic,
i
en
tirar
un
ses els
partits Ibánez-Cabarroques
l'autor d'aquell article está amaban
pogué
contra Pujades-Portell i Batlle-Ors
córner
aconseguir l'empat, es
tal del papar que ha representat
contra Magaldi-Grau. La parella
sent autor del punt Albella
d'un
aquesta Societat en els seus cin
Bre
'he-Vifies, descansava.
oportú cop de cap. Tot aixó, pocs
quanta-tres anys d'existencia. Veri
minuts abans que fos assenyalat el
partits han de celebrar-se
tablement la dita Societat no ha tin
de_
descans.
curs de la setmana.
gut mal un color polític determinat,
La classificació actual és:
El segon temps començá, amb for
peró suara és un instrument del seis
te
pressió
deis
visaants,
peró
tam
Partits Punts
president honorara cacle del poble;
bé seguida d'encertades actuacions
ensems ha estat una escola don han
de la anta de mitjos baleárica, que
Bahí-Peric
1
45
sortit els actuals servidors del fea
curá sempre d'enviar pilotes a
la
Vila-Masó
1
45
dalisme. En la qüestió administrati
davantera; també la defensa actua
Campa-Castelló
1
45
va
trobem que haurien pogut fer
molt millor que durant la primera
AgustaGarriga
1
45
el que una societat més novella, o
part. El Constanci, després de l'em
Poi-Gauxia
1
39
sigui posseir un edifici propi, que és
pat, va desinflar-se i no bu tan pe
Bota-Segura.
1
33
l'admiració de la vila i els seas encon
rillós
Colomer-Munoz
com
abans;
aquest
circumstán
1
24
torns. Hem de lar constar que en
cia fou aprofitada pel Balears per
Colomer (M.)-Paltré
1
23
aquesta nova Societat s'apleguen els
fer-se
i
Pujades-Portell
o
00
amo del camp,
per
majá
bona esparreguerencs, i perque se
d'Abella aconseguí el punt del des
Ibánez-Cabarroques
o
00
n'assabenti aquest senyor, h hem de
Batlle-Ors
o
00
empat; el tercer punt fou marcat per
fer observar que ha confós l'esbar
Magaldi-Grau
00
Liebres en una escapada individual
o
jo honest a.mb les partidos de "golf"
Bergareche-Vinyes
o
00
que el porter Ruiz no pegué evitar.
1 "canari", ja que si alguna vegada
Seguí
el domini del Balears, 1 din
ha estat en perill d'ésser clausurada,
NATACIO
tre• lea hines del Constanci es mo
ha estat a conseqüéncia
de
"jocs
dificaren alguns llocs, la qual cosa
prohibits". En canvi l'altra Societat
Malgrat presentar el Grup un
solament serví per desequabrar més
ha sofert clausura pel seu ambient
equip molt petit, ja que la rnajoria
la lluita, que sense més alteració
liberal, demócrata i catalanista.
de les seves primeres figures brilla
acabe amb el marcador 3 a 1 a fa
ren per la seva abséncia, el C. N. Pi
CORRESPONSAL,'
vor del
Balears.
neda bu llargament batut. Solament
Els
DE
equipa
foren:
LLINARS
DEL VALLES
amb el Water Polo aconseguiren des
Constanci: Ruiz, Prats, Vera, Estel
tacar-se.
REPLICA
rich, Ordines, Pencas, Oliver, Anto
El resultat de les proves és el se
Fa algunas setmanes que venim
lí, Barber, Romero i París.
güent:
observant que uns individus retsca
Balears: Comes, Valls, Bauza, M
100 metres lliure:
vaven el pedestal que amb dignital i
ilita, Colom, Castell, Darder, Llabrés,
1. Auladell I, G., l' 17" 4-5.
prestigi allá el nostre parta, sena
Mulet, Albella i Pelisser.
Auladell II. G., l' 18".
dubte perque els han da ale hi
E boxador Sansano cura, de
Buscató (P.).
fer
dormim tots al damunt, i velen pro
el "saque" en començar el partit.
Benavent (P.).
curar-nos un
trist despertar, car a
400 metres bram:
Basquet-ball
l'hora menys pensada era veurem
La Federació Balear.
Soler, G., 7' 37".
Un encon
colgats dessota les runes de la rios
Castrello, G., 6' 48" 1-5.
tre amistas
tra própia obra. Voldríem que tots
Frau, G., 7' 5" 1-5.
Des que s'organitze ací la dita Fe
ala mala autora tinguessin aquest
400 metres lliure:
deració i seguidament diversos clubs
cástig, peró per raons fácils de com
Viusá, G., 6' 37".
d'aquest esport, s'estan esperant no
prendre i que estem freturosos d'ex
Bruguera, G., 6' 48" 1-5.
ves de la Nacional respecte a cesas
plicar, eta que mal s'eleven en aquest
Fonoll, G.
extrema relacionats en el funciona
ordre de consideracions, no poden
3 x 50, estils:
ment i régim a seguir per l'organit
córrer risc. D'aquesta fusta són els
1. Equip de Girona: Auladell I,
zació del campionat 1 altres compe
nostres enemics política dad. Es co
Soler, Vázquez, 2' 3".
ticions. Han transcorregut molts me
menta aquests darrers dies (l'opinió
2. Equip de Pineda: Hornaguera,
sor, i la callada hem tingut
per res
sensata amb indignació) una fulla
Rivera, Vilaseca, 2' 8".
posta, així que esa trobem que l'a
impresa que amb forma d'estat eco
5 x 50:
fició, a penes començada, ja va de
nómic de l'Ajuntament han confec
1. Équip de Girona: Auladell I,
caieht 'grades a la insospitable dei
cionat una gestora i llurs corifeus,
Llobet, Salgado, Auladell II, Vázquez,
xadesa de la Nacional. Cal significar
on es vol donar a entendre que
la si
2' 56".
que un setmanari local es féu dies
tuació económica no és florexent,
enrera solidan i duna crónica
publi
com pregonaven ala :lomas d'esquer
cada a LA RAMBLA en es protes
ra. No cal dir que es feta amb im
tava del silenci guardat per la dita
tenció (mala intenció) política,
Federació, i es preguntava: "Quan
aquesta passió innata els fa ésser
es fara el campionat
d'Espanya?". indiscreta, antipatriotes i falsaria in
Aquest article fou reproduit per
discreta per emetre conceptes que
"Deportes", que així es titula l'allu
no devien esmentar-se, antipatriotes
dit setmanari de Palma.
perqué donen estat legal ala que tot
A camp de "Torre d'En Pau"
hom va eludir-los, i falsaria parqué
dues seleccions d'artillería jugaren
la columna de deutes es falsejada, i
un amistós. Arbitra el senyor Con
ja no cal dir la del ingressos. Si te
de, i els resultats foren molt igua
nim en camote que en i'exercici an
lata ja que les forces restaren prou
terior el volum d'ingressos alcança
la xifra de 76.36596 pessetes, ?qui
equilibrades.
pot capir 1 menys acceptar que e' vo
Els equips 1 la puntuació foren:
lum d'ingressos amb el eurs de cinc
Grana: Serra, Morro, Vila (7), Mo
ra (10), Pujades; Blau: Matheu (2),
mesas, exceptuant les 7.700 pessetes
Riera (2), Garcia (7), Pasqual, Gal
d'existencia en caixa, sigui única
ment de 15.050 pessetes? No volem
Inés (4). Totals: Equip grana, 17;
equip blau, 15.
entrar en qüestions de detall que po
dria significar molestia i abús, perb
L'arbitratge, imparcial 1 volunta
sí volem dir que sembla que es
rios.
jugui
a
rebaixar la capacitat económica
Les jugades emocionante anaren
d'un poble que la posseeix i ostenta
a carrec de Vila, Mora 1 Matheu, ala
amb escala progressiva i en bona
dos primers per les combinacions da
doctrina tot el que sigui retallar-li la
vant el basquea 1 el tercer per la
justa valoració, és trair el sets destí,
defensa feta del seu.-J. Mara.
aixi ho entenem.
Penya PublIcitas, 2;
-

-

-

-

mig pit.
Resumint,

una merescuda victória
del C. A. Sallentf per 32 punts con
tra 22 deis locals, deis quaLs, deixant
p3rt la bona actuació de Carrió,
a
cal remarcar la seva apatia 1 la
m2rica del seu valuós atleta de mig
fons Cernió II.
NOM
DEL VENDRELL

.

F. C. Vilanova, 2; F. C. Vendrell, 2
El Vendrell va presentar-se man
cat de dos deis seus elements més
difícils de suplir, o sigui Guinovart,
per desqualificació, i Salvó, per lesió.
Així i tot els substituta procuraren
amb la seva voluntat, fer que tos
el menys vista possible la manca
deis titulars, ja que precisament un
deis esmentata substituta va acon
seguir els dos gol per al seu equip.
L'encontre transcerregué amb un
fort domini deis visitante; no obs
tant, unes reaccionelocals van per
metre obtenir els dos gola, el primer
a conseqüencia d'un fortissim xut de
Fuster que toca el pal 1 S. Nin ob
tenia el primer gol. Poca minuts des
prés el mateix equipier obtenia el
segon per mitja duna excellent de
cisió.
El partit and transcorroguent sen
se altre resultat, amb domini altea
nat, si bé demostrant-se l'excellent
línia mitjana forana, la millor so
bre el terreny. A les acaballes rle
l'encontre es castigá un faut al Ven
drell. Tird el cástig Sama, arrib tant
d'encert que obtingué el primer gol
per al seu equip. Aquest tingué la

'je'
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Penya P. Q. F. Merck, 1
Ahir, al camp de Penya Publici
tes, fou efectuat l'encontre entre
aquestes dues penyes comercials que

+....

‘"IrM0 LECHERA MONTARS/

Corresponsal

t Santa

111

MARCA

nd°r)

L

resulta dastret en tot moment.
Penya Publicitas aconseguí l'empat
i el gol de la victória a la segona part
pel qual motiu aquest temps resulta,
emocionant.
Penya Publicitas prega a toles les
penyes i Clubs modestos que dirigeixin la correspondencia al seu local
social: Plaça de Catalunya, 9, primar; teléfons 16404 16405.

NINO"

SANT FELIU DE LLOBREGAT
com
ha perdut el Santfelluene
F. C. el partit amb el F. C. Gavd,
DE
De

per

La Liet Condensado mareo "El Nino" per to
constancia de la sevo alta calitot segueix me
reixent lo més absoluta conflanço deis seus
nombrosos consumidors. Demani 'avui mateo'
a
SOCIEDAD LECHERA MONTANESA A E.
vio laietano, 46
l'interessont folletói
•.

"Utilitats culináries de la
Llet Condensado marca
"El Nino" que li será
tramés gratuitament"-

un

gol

a

cap

AL MARGE D'AQUEST PARTIT
La primera part del partit trans
corregué normalment, sense cap me
na
d'incident, comportant-se els ju
gadors amb la máxima xrecció fi
nalitzant amb empat a zero gola.
No fou paz aixf la segona, car els
senyors componente del Gavá veient
que no podien superar la técnica lela
jugadors de l'equip visitant,
nen
çaren a practicar un joc brut 1
rítr
bitre es veié obligat a assen3alar-les
una falta darrera l'altra, 1 ea una
d'elles, un jugador del Gavá, ano
menat Camps, injuria l'arbitre.
Aquest ordena la teva expulsió el
jugador de referencia, no sois no °bel
l'arbitre,
sinó
que s'ha
abraona
amb l'intent d'agredir-lo. cosa que sa
cundaren altres jugadors del Gaya i
part del públic. Un senyor que ens
digueren que era directiu del Gava,
també féu acció de pagar a l'arbitre
1 Nuca en, legítima defensa féu úa
•

Corresponsal
DE DARNIUS
El Rácing Club de Figueres perd per
2 gola a 1
Ahir es juga aquest encontre de
carácter amistós. L'alinead() deis
equipa fou aquesta:
Darnius F. C.: Lafont, Girbal, Qra

2. Equip
de
Pineda:
Bataller,
Berta II, Ruiz, Benavent, Buscató,
2' 57" 2-5.
WATER POLO
Guanya l'equip del C. N. Pineda
per 7 a 2.
PUNTUACIO
G. E. 1 E. Giron1, 10 punta.
C. N. Pineda, 6 punta.
C.
DE PALMA DE MALLORCA
Campionat de futbol.
El Balears
derrota el Constanci per tres a un
A penes començat el partit, enca
ra que els rumcrrs eren
que l'onze
campó vindria d'Inca h.andicapao.
es pegué observar que les seves 11nies actuaven admirablement, com
binant i posant seguidament en perill la ponerla del Balears. Tres minula escasos, i una escapada de la
davantera del Constanci motiva una
desorientació deis baleárica que replegant-se prop de la meta cobriren
Comes i no li fou possible deturar
la bala, que d'un xut ras allá a la
xarxa empesa per Ordins, essent el
primer i unic punt per a l'onze cam
-

Corresponsal

-

"a,
ea;

de

DE GIRONA

Resultats de les proves:
80 metres llisos.
Carrtó, 10 s.;
Sallent, Badenes 1 Puig.
Carnea 1 mi
400 metres llisos.
nut 2-5; Claret i
1.500 metres 111sos.-Vinyals, 4 mi
nuts, 40 s.; Planes i Coma.
Treittir, 3950 metrea;
Javelina.
Caraba 35 m.; Cspó, 3415 m.; Agui
lar, 33 m., i Sabater, 32 m.
Capó, 2870 m.; Treittar,
Disc.
2480 m.; Datzira 1 Claret, 24 m.,
De Pedro. 23 ni.
Pese-Treittar, 9'75 m.; Capó, 9'07;
Datzira, 9 ina S3bater, 835 ra, i
Aguilar, 815 ni.
Cardó, 2'80 m.; Sallent,
P3axa.
275 me De Pedro, 250, i Sala I,
245 metres.
Treittar, 148 m.; Ró
denes, 1'45; Ganara 140, i Aguilar,
1'40 metres.
Llargarin
Treittar, 565 metres;
Capó, 510, 1 González, 495 metres.
Primer, C. A. Sallen
4 per 100.
tf, 55 segons; segen, C. E Artesenc,

-
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se

les ordres de Pesmentat colle
giat els equipa, formaren alai:
F. C. Vilanova: Gracia, Cuenca,
Giménez, Sama Del Valle, Frias,
Ríos, Vidal, Alcalá, Saura i Sanduga.
F. C. Vendrell: Vidal, Mallé, Do
mingo, Díaz, Isern, Martorell, S. Nin,
F. Nin, Cobet, Güell i Fusser.

D'ARTES
Atletisine
El día 29 del mes passat i al camp
desparte del C. E. Artesenc, tingué
lloc una competida) atlética entre
la sec,ció local 1 el C, A. Sallentí.
Els equipa es formaren de la se
güent manera:
Aguilar, C3rrió,
C. E. Artesenc:
Datzira, De Pedro, González, Sabe
ter i Sallent.
C. A. Sallentí: Capó, Claret, Co
Puig, Ródenes, Sala I,
mes. Codina,
Sala II, Treittar, Vila-seca, Planes i
Vinyals.

a

l'arbitre
el final

A

-

(,rup Tarrag..na
Valls, 1
Catalunya (Vilanova), 3
Hl havia molt d'interés per l'afi
cié de la vila en conéixer l'equip del
Valls. I direm que, sincerament, l'e
auip visitant no va defraudar ni un
Sol moment, al centran, i encara que
no 11 hagués estat possible de pm
sentar complet el seu equip titular,
davant del F. C. Catalunya, va ju
gar moltissim, 1 es destaca com a un
equip de primer rengle. Posseeix el
Valls un joc molt rapid, i un entu
siasme complet en els seus rengles.
Nosaltres no saberla avenir-nos del
resultat del present encontre, pubt
que el Valls es mereixia una victó
ria, o bé un empat; i no perdre per
3 a 1, car, com hem dit en un prin
cipi, juga, més que el seu adversari.
Al Valls, encara, li fou anullat un gol,
a mitjan primer temps, d'un fort tret
que López dirigí al marc del Cata
lunya, i el poner Raldiris, volent de
turar la bala, dona, una maja volta
anal, el bree per dintre del marc, pera)
com que ho fa d'una manera molt
dissimulada, l'arbitre no ho veu, i
cm que no es conzedeix gol, vénen
les consegüents protestes del Valls, i
haVent transcorregut
m o 1 t
de
temps en discussió, l'equip del Valls,
en un gest de noblesa, va perdonar
el gol, i el públic va fer-li ofrena
d'uns aplaudiments.
Respecte al Catalunya, la seva ac
tuació no ens va convencer.
S'apuntaren els gola: Carbonell i
Espinazo (2), pel Catalunya, i pel
Valls lextrem dreta López. La con
fec:".ió deis equipa era així:
Valls F. C.
Poblet, Rovira, Na
varro, Grassés, Erasme
Paises, Ló

els visitants
duna capci

l'encontre.

-

DF VILANOVA I LA GELTRIl

VIGOR
DE CALELLA
S. C. Calella, 3-U. E. Horta, 2
El primer ternps, un llarg domini lo
cal posa en perill diverses
vegades
la porta contraria, i no foren efec
tives les jugades parqué s'arribes a
marcar, peró gran cosa fou el que
marquessin els altres, car una esca
pada de l'Horta dona lloc que el mar
cador quedes inaugurat.
Al segon temps s'arrengleraren els
equipa i l'onze blau sofrí una modi
ficad() que fou objecte d'una forta
protesta, la qual cosa fa que els fo
rans aprofitin la
desmoralització i
aconsegueixin el segon de la tarda.
Centrat l'esféric de nou, els locals
ataquen i demostren que en diver
aes ocasiona saben guanyar, i aeonse
gueixen una reacció que bat en poca
moments els dominas forans per ter
cera vegada, 1 aconseguiren una vic
tórla que fou justa en totes les fases
del partit.
L'arbitratge, força encertat.
D'ALFES
F. C. Rápid Torras, 1-F. C. Alfés, O
Es començá, el partit a tres quarts
de cinc de la tarda. Surten els d'Al
fés amb forta empenta, peral el F. C.
Rapid Tornas comprenen que tenen
ganes de guanyar, i es defensen molt
segura; l'interior dreta
d'Alfés ha
creuat un fort xut que ha anat a
fora; llançada la pilota per Torres
és recollida per Spalle, el qual pasan
a Reig i xuta; el defensa es veu obli
eat a ceda córner, llançat sense con
seqüencies; ambdós equips fan ju
gades que són l'admirada, del públic.
Aquest primer temps ha acabat sense
que funciones el marcador.
En rependre's el joc es nota un
xic brut per pan t deis locals, la qual
cosa fa que els del Torras es deixin
d'animar flns a la meitat del temps,
peró de mica en mica es refan i fina
dominen; al cap de quaranta minuts
es marca l'únic gol de la tarda; Mas
sip pasan a Ros, aquest a Fila, que
cedeix a Cahé, xuta i la pilota rebota
al travesser i Abelard, amatent a la
jugada, remata. d'un xut fantástic i
obté el gol del trionif.

pez, Silvestre, Espanyol, Roca 1 Eras
me II.
Raldirls, Cama
C. C. Catalunya.
cho, Callao, Fernández, Domingo,
Guillamon, Arnaez, Banús, Carbo
nell, Espinazo i Torres.
L'arbitre collegiat senyor Camine,
deficient.
S. MORERA

Compri

1.Iet Condensada "El Nino" mirl el dorrera de les
etiquetes, la que moltes porten premis en metállic
a

Josep Serra

deis peus per a evitar-ho, donant-11
un cap de peu, i tot seguit
caigueren
damunt l'arbitre una bona tanda de
mastegots i malament ho hauria pas
sat si no arriba a haver-hi la
guar
dia civil.

Arranjat aquest incident es conti
nua el partit i quan faltaven pees
minuts per acabar, una aclarida del
defensa santfeliuenc dona a la cara
d'un jugador del Gaya el qual cai
gué a terra, restant la pilota en do
mini deis visitants; xutaren i amb
les mans acabaren d'endinsar el ciar
a la xarxa; l'arbitre
assenyalá la
falta i digué que no era gol. Amb tot,
tornaren a envair el cap els partida
ris del Gavá 1 hom sentí aquestes
paraules: "O dones el gol o eta mort."
I l'home que havia
assenyalat la fal
ta, que havia aguantat la pluja de
mastegots anteriorment, cregué

que

li era més convenient tornar amb Fl
físic sencer, i, tornant enrera la pa
raula i deixant la justicia de banda,
concedí el gol que havia de batre l'e
quip visitant.
Com no cal dir-ho, el capita del
Santfeliuenc va fer la protetta a
l'acta del partit í esperem el veredic
te del comité de competició, encara
que no hi tenim cap eonfiança.
I
per acabar. des mots solament:
l'arbitre comete dues faltes: la pri
mera en
pegar a un del públic i la
segona en concedir un gol que ha..
vía d'ésser anullat, per mans en pri
mer terme, 1 per orsai en segon.
Pere Arboix sataad

la

Pels cinemes
lis bisque km 111
Broll
PrEsen: "El velo
part directa, el ritme esdevé
ágil i perfecta. Si recordeu les es
"festa del Dragó" i
cenes de la
aquelles altres, darreres del film,
de la revolta, perfectes d'am
bient, moviment 1 grandiositat,

Per fi la Metro Golwyn ha tro
bat en aquest elegant saló un
local ad1ent per tal d'anar-nos
se•vint les seves produccions, que
que ens
a jutjar peLs programes

una

han estat anunciats prometen
els
tots
atraure l'atencló de
amants al bon cinema, putx que,
com hom sap, és una de les edi
tores que compta en el repartí
ment deis seus films, amb els ar
tistes que més plauen al nostre

estic
raó.

Per tal d'atraure's l'atenció 1
assegurar l'éxit en el moment
d'obrir les seves portes, la dita
productora el cerca per mitjá de
la seva artista máxima i, natu
ralrnent, el resultat no podía és
Garbo,
ser més falaguer. Greta
que compta amb el favor del pú
blic pel seu segun d'admirables
actuacions, ofereix en tot mo
ment un máximum de garantía
quant a treball 1 luxe; no ha d'es
tranyar-nos, dones, que el cine
ma es vegés pie a vessar amb la
seva

•

em

donareu

la

l'hauria
de l'obra damunt Greta,
repartit entre els altres prota

gonistes, proporcionant-li aquest
mobilitat

natural

1,

joc més
ment, cinematográfic,ament re
sultaría molt millar.
Ara, tal com ha estat resolt
aquest film, no dóna altra sensa
ció que s'ha buscat un paper en
el servei del qual Greta Garbo
tots els
es vegé obligada a huir

presentació.
•

segur que

Val a dir que l'argument és
deis més dificils de transportar
al llene, puix que tota l'obra és
d'un profund estudi psicológic;
haver-se comp
no obstant, de no
tat amb una artista com Greta,
estíc segur que el director n'hau
ria sortit més airós, tota vegada
que en lloc de ter recaure el pes

públic.

dots de gran artista; altra
Gre
ment el fracás era segur, 1
ta, cal remarcar-ho, en sud airo
eloqüent,
sa;
una prova. la més
n'és l'actitud que adopta el pú
blic, el qual aguanta amb varita
ble interés el desenllae, sense la
seus

•

Quant al film elegit. el "El velo

pintado",

hem de fer constar que
des del punt de vista cinemato
gráfic no ens ha satisfet. El seu

desenvolupament esdevé amb una
lentitud aclaparadora, talment
chi-Jet' que el director s'ha encisat
amb el treball de la gran artista
ha oblidat la cambra. Fixeu-vos,
sinó, que quan Greta Garbo no
está en escena o bé no hi pren

1

.:airibla
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CINEMA

935

,1

octubre (le 11-13a

Lataluitya

més lleu

protesta.

Jo us asseguro que a
Ila altra artista que lí

qualsevu
haguessin

confiat aquest "rol" hauria fra
cassat sorollosament.

galo

Avui és el darrer día d'aques
que ha
ta producCió. Aquest film,
estat celebrats per quants l'han
vist, no ha pogut aguantar al
cartel' més temps que qualsevol
verita
producció vulgar. Es amb consig
hem
de
que
ho
pena
ble
reconéíxer
nar; no obsta.nt, cal
culpa,
que no en té el públic la
sinó l'editora, la qual
but o volgut donar-la

no

ha

sa

conéixer
Creiem és la
com
es mereixia.
mentable el que passa, que en el
a

hi hagi una manca tan
Després es
gran de comprensió.
queixen del mal negoci que fan
quan tenen a les mans la clau
de l'éxit, la llencen.

negoci

aquest film,
Ara mateix, amb
puix que es
segur,
negoci
era
el
tracta d'una producció que refe
rea
rent a interpretació, visió 1
lització és perfecta, 1 de més a
més, amb un argument que en
cabca amb el moment de preo
ocupació i de trasbals que tra
asseguren
vessa el món, que 11
l'interés, 1, no obstant, l'han des
aprofitat.
La trama gira entorn d'un ho
tot ideal 1 de cervell clar que
consagra la seva vida al servei
murar a la
de la pau per tal de
me

en

la

la guer
Humanitat de l'infern de
senzill
1 apo
ra. El seu carácter
pre
eat el fa caure en la icarxa
sense escrú
home
per
un
parada
pols, el qual, valent-se del cer
i fa
vell de l'Idealista, obté nom
ma
per a més t,ard vendre's i
passar al servei deis veritables
creadors de les guerres.

bles...
com
Per aquest curt comentad
que es tracta d'un film
pie d'emoció 1 interés. Ara no
resta més que recomanar-vos no
el deixeu de veure.

prendreu

Consti que
clam.

cobrem el

no

segona

permanencia en el cartell
podem dir
diu millor que el que
nosaltres de l'acolliment que lí ha
dispensat el públic. Passe m,
nuada

dones, al comentad comeneant
per "Nuestra hijita", per ésser el
plat fort del programa.
Es tracta d'una comedia ben
Interpretada 1 d'excellent presen

re

hijita»

«Charlie Chan
seva

Eddíngs

Tota aquesta história, molt hu
i verídica, serveis per po
joc brut
sar al descobert tot el
i de baixes passions d'aquest se
guit d'éssers sense consciencia i
vcritables criminals que, a base
de diners i sota la máscara del
copalta 1 guants blancs, fomen
ten tota mena de lluites sag
nants, llançant els nobles a la
Iluita entre germans 1 emplenant
1 dolor,
les seves llars de miseria
mentre ells van emplenant les
celebrar amb
seves caixes d'or i
banqueta les desfetes dels po

presenta:

setmana de projecció aquest do
ble programa Fox, compost d'in
triga 1 simpatia. La seva conti

Ru h

mana

«Nuestra

Capital
Avul entre

•

"EL HOM RE QUE VOL
d. VIO POR SU CABEZA''

en

Egipto»

tació. La petita Shirley Temple
mos
ens dóna altra vegada una
tra del seu art innat 1 dolçament
infantil. Secundada la graciosa
artista per Joel Mc. Crea 1 "Pat"
Paterson, ens ofereix una Shir
ley quelcom diferent deis altres
films fet,s per ella. Més dúctil
amb més intenció, matisa el seu
paper amb gestos que didem d'u
gran. Per contrast, és
na dona
també més infantil que mal 1 les
seves expressions indliquen ben
bé que ja no és l'artista que pro
met, sinó una madura realitat.
Com no ignoren els seus admi
radors, la petita Shirley Temple
s'endinsa en l'ánim deis especta

•

c:

•••.*11

dors 1 la seva ingenuítat 11 gua
nya 1 e s simpaties. Fa l'efecte
quan treballa que per ella és una
diversió i no el compliment d'u
na

Miran!

fundó artística.

Mac Crea, sobri i sempre ajus
tat, dóna to a la produccio, ava
lorada també pel treball de la ja
famosa artista "Pat" Patterson.
•

al futur...

vingui, WESTERN

ELECTRIC— com sempre
el

primer

estara

ben

en

en

el

191:11,1111/01,
LAS UNAS NOTICIAS DEL MUNDO
Combat

pesen'

Com haviem anunciat en el
nostre darrer número, divendres

recursos

La tolla del
Seguint el seu costum, aquest
elegant saló estrena el divendres

:

que encapeala
Es tracta d'un
film hábilment aconseguit i im
pregnat d'aquell humor sa i con
tagios americá, tan en boga en
tre les joventuts esportives del
país, aplicades en aquest cas als
cadets de la marina ianqui.
Si bé la história és convencio
nal i, per tant, inversemblant, to
ta és a base del contrast entre
els gustos americans i francesos,
sense, peró, tocar-ho a fons; aixó
proporciona un seguit de situa,cions que hom no pot per menys
que subratllar amb una franca

producció Fox
aquest comentad.
la

ber
Informado completa del
conflicte

Ralo

-

AlYssmi

Sessió continua de 3 tarda
a 1 nit
BUTACA: 1 pesseta

repartiment.

islorid

lloc.

de la WESTERN ELECTRIC,
la seva experiencia i, abans que res, les seves
formidables organitzacions d'investigació i
desenvolupament tIcnics, la mantindran en el
lloc elevat que indiscutiblement li correspon.
Els

•

complement

Un film que podría ésser tam
bé base d'un programa en el qual
la intriga 1 el misteri operen di
rectament sobre els nervis de l'es
pectador, impacient per saber
qui és el "dolent". Com acostuma
°correr en aquesta mena de films,
a darrera hora tot es posa en
ciar 1 hom pot respirar amb sa
tisfacció. A remarcar el treball
de Warner Oland, ben secundat
pels altres artístes que es tro

EL

el que

a

Oland.

Progrés condueix la indústria cinemato
grafica cap a un nou i més brillant futur.

Vingui

*

al progra
ma veiem "Charle Chan en Egip
to", interpretada per Warner
Com

...•1441=111111/.1¦.`

obrí les seves portes com a cine
ma
d'estrena. Cal esperar, per
tal de fer-ne un comentar!, de
l'actitud que adopti el públic a
l'objecte de dir si l'empresa ha
sofert o no una equivocació en
passar duna categoría a l'altra.
Respecte al primer film presen
tat, hem de fer constar que des
prés de l'éxit de "Volando hacia

Río Janeiro", la Radio presenta
pro
en aquest film als mateixos
tagonistes en un ambient sem

blant per tal que la famosa pa
rella Fred Astaire 1 Ginger Ro
gers puguin huir llurs qualitats
de ballarins.

*
IáltálálálÁLÁMMi~

Fémina
EL GRAN

*

EXIT DE LA

TEMPORADA

Com en "Volando...", també hi
ha una dansa, que es pretén acon
seguebd la mateixa popularitat
que la "Carioca". Tot el film és
a
base de la presentado d'uns

"sketchs" interpretats principal
ment per la mateixa parella, els
quals temen un valor coreográfic
remarcable.
A desgrat que l'argument con

té bona serie de situacions comi
ques, pateix d'un excessiu diáleg
que fa la cinta a estones monó
tona. L'humorisme del seu argu
ment consisteix especialment en

equívoc.
La interpretació

un

és tal com ens
tenen acostumats aquests prota

gonistes.
tiaaaratintinIME2g212:0,1tglaMtratran

CAPITOL
siamwei~~~-~

SEGONA SETMANA
d'un gran programa

Conté joventut, alegria, humor,
simpatia, números de revista que

failli0

amor

resulten deliciosos, més que pels
quadres en sí, per la interpreta
ció entre els cadets i les artistes;
més a més com a resultat de les
innombrables situacions per les
que travessa l'argument, hi ha
cap el final un duel entre l'exér
cit francés i els cadets que sem
bla començar seriosament 1 amb
l'arribada d'un gendarme pren un
tomb inesperat, proporcionant
nos un número de conjunt del
més divertit que hem vist. I tot
plegat amb incrustacions de mú
sica i cants de gran encís.

a

En resum, si bé no es tracta
d'una d'aquelles grans produc
cions a qué ens té acostumats la
Fox, és el suficient entretinguda
per passar una hora agradosa.

inda: "O olgot a"

El dissabte en aquest elegant
cinema tingué lloc l'estrena de
"Gólgota", un deis darrers films
produ1ts per Julien Duvivier.
Aquesta vegada Duvivier s'ha
atrevit amb un tema tan gran
diós i ple de dificultats com la
Passió de Crist. Portada al llene

total o parcialment en diferents
époques del cinema, conserva les
mateixes dificultats que oferí en
emprendre la primera producció.
Es pot dir que mai no ha plagut
tothom. Als uns, per la seva
fe religiosa, no els plau la forma
de tractar els passatges sagrats,
i els altres per no restar satis
fets des d'un punt de vista ar
tístic 1 estétic.
a

Duvivier ha fet representar el
calvari de Crist de forma objec
tiva 1 tractant-la com un poema

la cinta
el gran director
francés una visió tan particular
que no li permet donar al film

d'imatges. Al llarg de
s'adverteix

una

en

emoció independent de l'es

tética.
Ens plauria parlar més exten
sament d'aquest film. El limitat
espai que ens deixen la quantitat
de pellicules estrenades no ens
permet dedicar-li el comentani
que mereix. No obstant, podem
avanear que és una realització
molt digna de veure's i d'admi
rar-se pels bons aficionats del ci
nema i d'aquests temes.
De gran plasticitat i riquesa de
=Usos és l'escena del sopar, en
la qual els apóstols són repre
sent,ats magníficament; a remar
car
aiximateix el mov1ment de
conjunts 1 riquesa de presentació.
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Aquest fins fa pocs dies teatre
les seves portes novament

obrí
com

a

cinema dissabte

L'empresa, peró,

es

a

la nit.

vegé obliga
modificar el

da a darrera hora a
programa d'antuvi anunciat per
haver-li estat suspesa per l'auto
ritat el film corresponent a Abis
sínia. Cuita-corrents, per tal d'a
minorar el trastorn que tal me
sura suposava, busca un film dig
le
de complaure el públic. El
abstitut porta per títol "Oro y
ata". Es tracta d'una produc
lo de factura mexicana, la qual
7,usa un avene remarca,ble quant
técnica, en comparació a les
lue haviem vist d'aquell país. El
tema, si és no ens presenta res de
nou, po-sseeix aquell to sentimen
ta3 que tant agrada a les multi

tUds.

Referent al film que serveix de
base, o sigui "Amor de madre",
compleix amb la missió que del
títol se'n desprén, o sigui que tot
eh tendeix a posar de relleu al
més par de tots els amors, l'amor
de mare. El director ha procurat
cercar l'emoció dotant a la imat
ge d'un simbolisme força remar
cable, i per tal d'aconseguir-la
ha fet ús de l'escola russa, la qual
forma contrasta amb l'emprada
amb la resta de la producció
per tal motiu, el film es mou din
tre d'un ritme alternat.
A remarcar la Totografia, que
obté en molts moments un gran
sentit artístic, 1 el treball acurat
i digne de la figura eix, Fran

çoise Hayes.

?
?

la rambla de Catalunya

7 octubre de 1935

El que

veurem

COLISEUM

ostenta; és tenint

L'estrena d'avui en aquest aris
tocrá.tic cinema arriba a nosaltres

precedida

comentar

deis

més

lirio
falaguers. Es tracta de "El re
nostres
les
dorado". Segons
Colbert obté
feréncies, Claudette
en aquesta
éxit
franc
lfl nou 1

la qual la
diu que és
tots concep
pellícula que li valgué el
tes, a la
primer premi d'interpretació; és
assoli
una cinta espléndidament
da en tots els seus aspectes, que,

producció,

nova

de

madrilenya
Premsa
per
superior.
molt

en

aixó que

estona molt agradosa. Aques
qualitat la posseeix també pel seu
tema i perqué Claudette Colbert,
proclamada oficialment la pri
mera de les estrelles, s'ha supe
rat a ella mateixa sota la direc
ció de Wesley Ruggles, que ha fet
un film técnicament
perfecta i

compte

en

tot

dubtem de la válua
d'aquesta producció, que, avalada
per Cifesa, llançaran dema al
no

mercat de Catalunya.
Cal remarcar aiximateix la ges
ta de la casa productcra, tota
vegada que de la recaptació de
l'esmentat dia será Wurada a

PIERRE JEAN DUCIS als estu
dis G. F. F. A. acaba la pellicula
"Luna de miel", amb Albert Pre
jean, Janine Merrey, Oudart,
Charpin, Raymond Corcy i Si
nod

en

•

•

FERNANDEL, Jacques Varen
ne, Mireille Perrey, Fiorencie, Re
xiane i Margarida Moreno inte
gren el repartiment de "Jim, la
Houlette", pellícula que ha realit

IME1111111111111~1~1111~1~211"

RAIMU, que és sens dubte un
deis artistes més celebrats ael
nostre públic, nasqué a Tolosa i
el seu nom auténtic és el de Ju
les August César Muraise.

•

s

•

El més gran bxit internad mal
La millor optreta cinematográfica

d'una sensibilitat inigualada.
Per la gran

soprano de la
House de
Nova-York

Metropolitan Opera

91151-it'ID4;

co-tzTULLIO.CARMINATI
escollits

Trossos

de

s

"EL CONSEJi.,H0 DEL REY" és
el títol d'un film que avlat ens
será presentat. rertany a Selec
cions Capitolio. En el seu reparti
enent trobem a Clive Brook lluint
1 seu temperament artístic, in
Jrpretant amb gran dignitat el
)aper del doctor Struensee.
Com podeu veure, ciutada L. B.,
anáveu equivocat; no es tracta
de transportar al llenç la vida de
cap

Hem rebut la carta següent:
"Barcelona, 4 d'octubre del 1935.
Senyor Director de LA RAMBLA.
Distingit amic:
En l'edició de LA RAMBLA del di
lluns passat es publicava una infor
mació segons la qual l'empresa del
Novetats hauria refusat de lliurar-me
dues mil pessetes que jo exigía abans
de l'estrena de la meya obra "El món
en qué
vivim". Aquest refús hauria
estat, segons la informad& una de
'-s causes de la retirada de l'obra.
La lectura de la meya comedia a
la Companyia va ésser el dia 23 de
',embre. Aquella qüestió havia estat
npletament arranjada el dia 18 de
E^ embre. per mítja de corresponden
que copio a continuació, íntegra
cr-int a la signada per mi, i en la
prrt necessária quant a la del senyor
Martori.
Per tant, cap influencia no podía

deis prohoms lligaires...
SS.

ANTONITA COLOMER és la
,:otagonista del nou film "Una
ajer en peligro"; li fan costat
aric del Campo, Jaume Orduna.
;astrito" 1 Albert Romea.

EN

_

o

140NOR DE

CAPITOL
Una de les estrenes esperades

pel' ícula

espanyola
"Perfecta

dijous.
"

CATALUNYA
demá a la nit s'anuncia
l'estrena del gran film peninsu
lar "Nobleza baturra". En fará la
seva presentació l'Agrupació de
Periodistes cinematográfics. Com
el lector comprendra, el fet d'es
ser patrocinat el film per
dita
Agrupació és, ultra una garantia
per ell, un mérit pel film, tota
vegada que és la primera pro
ducció
espanyola que mereix
aquest tracte de favor per per
deis periodistes del ram. No es
pot oblidar que sempre s'han
distingit pel seu bon gust en la
tria de les produccions presen
tades, filles totes elles d'un es
tudi premeditat, com 11 corres
pon al nom i representació que
a

amb veritable daler és la del film
"La novia de Frankestein", la qual
l'empresa d'aquest popular cine
ma té anunciada per al vinent
Pels que l'han vista podem as
gurar es tracta, ultra del film més
gran que s'ha vist fins avui, quant
misten, intriga 1 terror que
a
l'embolcalla, d'una, meravella re
ferent a técnica, caracterització
i interpretació, superant en tots
sentits al per tots admirat doc
tor Frankestein.

Parlem-ne
ANGLATERRA.—Als estudis de
la B. I. P., d'Elstree, ha acabat
Marced Varner "Yo te doy mi co
razón".
Gitta Alpar, la famosa
actriu i cantant
muller de Gus
tav Froelich
encarna la céle
bre Dubarry, ánima del film.

BRIGADIEP

UN

-

LEON ARTOLA és el directoi
de "Rosario la Cortijera". El film
ha estat musicat pel mestre Bra
na. En el repartiment veurem a
Estrellita Castro i Nino de Utrera.
4

La gegantina producció "AD
(Anthony Adverse)
VERSIDAD"
está preparada per a començar a

•

MADELEINE CARROLL, cone
guda particularment per la nos
tra Costa Brava, juga el principal
paper del film "Los 39 escalones",
juntament amb Robert Donat.
*

nadiu.
s

•

*

*

s
*

PA.UL MUN1, després de l'ex
traordinari exn assolit per
"El
infiera° negro" será "El doctor
Sócrates". Fort drama en el qual
referrnará la seva fama el gran

tracte.
GREMILLON acaba el
rodatge, de la pellícula francesa
"Por un beso", als estudis ale
manys de Neubabelsberg. Henry
Garat, Renée Saint-Cyr, Mila
Parchy, Jean Ayme i Anna Do
well són els seus principals intér

actor.

-

,

s

4

de la nit

a

*

;

ft

les deu

ca

L'altre dia,

Ni
RAZA URPUIMONA 5.
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VIODNES DE HUNGRÍA
La mestria de

l'ORQUESTRA

nada. Peró jo tinc tanta fe en els
artistes que se senten realment ac
tors!
Poseu-me als pelas de la vostra mu
Saludeu la senyora Nicolau. Una
bona
abraçada del vostre amic, J.
Millas Raurell."
Dos dies després rebia del senyor
Martori una lletra per la qual eren
acceptades les meves condicions. En
transcric la part estrictament neces
sária :
Senyor Mi
Setembre, 18 de 1935.
Breda.
Benvolgut
llas Raurell.
amic: Ahir, a Novetats, varen lliurar
d'acord
me la vostra carta. Estem
amb el seu contingut. He llegit l'obra,
etcétera."
Es absurd, per tant, atribuir la re
tirada de l'obra a la inacceptació per
l'empresa de les meves exigencias (!).

nicareu tot seguit i que em direu el
dia que l'obra s'haura de llegir a la
Companyia. Aquell dia l'aprofitaria
per parlar amb En Jiménez i En
Batlle. També m'agradaria que em
facilitéssiu, tan aviat com la tingueu,
una llista de la companyia per a ter
el repartiment. Els assaigs, vista la
urgencia de l'estrena, hauran d'és
ser portats amb gran intensitat i su
poso que mentre assagem no hi bar
rejareu cap altra obra per a assaig.
Vós millor que jo sabeu com aixo dis
treu i desmoralitza els actors.
la darrera conferencia

En

UFILMS

RODE

entrado en
dinero"
in the money) és el títol

—

—

—

váreu

umuirmono

Moltes gracies per haver-me per
més d'aclarir la vostra informació
maneu
al vostre afm. 1 devot amic
que us saluda,

AVUI I CADA DIA
Una deliciosa comédia mu
sical en l'alegre ambient

:

J. Millás Raurell."

parisenc

Inauguració oficial
DEFINITIVAMENT!!!

30LEMNE ESTI1ENI

coincidint amb les

restes de ,a
Setmana del PLar
en

Sessió Benéfica
a

CUYE

•

•viie,'»CJI:

c01.1-11Í'CU/v

Avui,

nit

PARAMOUNT FILMS, S. A.
TE L'HONOR DE PRESENTAR
AQUEST FILM TAN DISTINT I
TAN DISTANT DE TOT EL VIsT

D

•

•

nova

Parrell: dues rosses que encisen
per llur talent, per llur bellesa 1
per la distinció 1 elegancia del

m.ultituds

vestir.
•
.

•

•

ANN DVORAK el tornarem a
veure bailar a la propera pellícu
la de Joe Brown, en la qual l'ac
tor torna al seu primer amor: el
teatre de Broadway, on tants éxits
té conquerits.
*

•

El vinent divendres, dia
a les 10 de la nit
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Fo presenta
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UNIVE.R.PAL

resenta
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Una magna realització
de
Un

FLORIAN

nou

REY

EL

ESPE(TACULO
GIGANTE DE

plater6ÁI:

1935. 6

alardó editorial

de CIFESA

Els amants de les fortes
emocions no podran dei
xar de veure aquesta pro
ducció, que constituirá
un gran esdeveniment per
la seva presenta ció
tbcnica

Hispano

<bernia»

•

Subsz nskI

eadolcusa

D'aquestes manifestacions

només
interessa destacar una cosa: que
per al senyor Duran el nostre tea
o
tre té la mateixa importancia
poca importancia --, que una cursa
ciclista o qualsevol altra insignifi
cant manifestació esportiva.
ens

—

10011.11•111511115~11~11111110•11
Pease•••••••••¦••••••••••~•••~WP•se~

PROGRAMA

UN

GEGANT
D'INSUPERABLE BELLESA
I QUALITAT ARTISTICA
Darreres informacions
fuete italo-etiópic

del

con

L'actualitat espanyola i mundial

El

jardín del monasterio

Primorosa

simfonia

musical

en

colors

La liebre y la

tortuga

El més enginyós 1 bell dibuix
color de WALT DISNEY

Bajo

el

en

del coral

mar

Curiosíssim 1 interessant cultural
en color, 1

la meravella espectacular
de 1935
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:ULiEN

oJVivIER

Harry

Baur
Jean Gabin
Robert de

Vigas

La gegantina realitzacio de
JULIEN DUVIVIER

plenes

de
el més sagrat deis
amors

SE
28

cipació

,

Edwige Feullieur

Un vibrant hitnne fet

It

despatxen localitats a la
taquilla amb 3 Jies d'anti
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Sublime Producto para la limpieza de manes
sudes
de tinta o graso suelos. mármoles,
y
limpieza sus general.
batería de cocina
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Un film que

LA CPIOLLA

produe- li
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CARME GUERRERO fi
meravellosa
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Imperio Argentina
i Miguel Ligero
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Fil sessil
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KAY FRANCIS es dóna com a
segur contraurá matrimoni amb
Courte, italiá; almenys circula fa
algun temps i amb insistencia
aquesta versió.

DIRECTOR,
WESLEY RUGGLES

N
fi

11,

5**

llbrattlIT

•

28

Warner Bros té dueS produc
cions de Kay Francis acabades 1
per a propers estrenes. Una és la
titulada "Stranded", en la qual
apareix amb George Brent, 1 l'al
tra "The Goose and the Gander"
amb el mateix actor. Actualment
l'estrella está de vacances a Eu
ropa, mentre els escriptors pre
paren el manuscrit de la seva
propera producció.

(LAUDETTE
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-

A V UI

comedia en la qual ac
tuaran Joan Blondell 1 Glenda

que electritzará les

-

.1: lunnutromanunnunnunt: 5:
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presentació del gran film

Un guardó del Cinema
Nacional

•
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temporada

al teatre eatala.
Aquestes aún les seves paraules:
"Sí; ja sé que dluen que m'he
contradit en el meu criteri sobre la
manera
de fomentar el teatre ca
tala. Em penso, no obstant, seguir
essent fidel a la meya propia con
vicció. Cree, com abans, que el tea
tre catalá hauria de viure una vida
propia i evitar que hagi de viure
d'ajuts oficials. Ara, que plantejada
la qüestió en el terreny que se m'ha
plantejat, quan cm fou dit que si
em negava a ajudar económicament
el teatre catalá aquest any no hi
hauria representacions catalanes ala
escenario de Barcelona, vós com.prendreu que jo no polla expos3r
me
a
actuar en forma que pogués
aparéixer com a responsable que en
aquesta primera tardor, després del
canvi de Govern a la Generalitat,
no
hi hagués teatre catala a Bar
celona.
Per
diverses circumstáncies sem
blava que aixó havia de succeir.
Quan ja l'opinió ho donava per des
comptat, se m'acostá, no pas un era-,
presari, sinó el representant duna
companyia prou coneguda 1 que
l'any passat, precisament, havia es
oficial, assegu
tat la c,ompanyia
rant-me que hi podía haver teatre
catalá si jo decidia d'ajudar-la amh
un concurs pecuniari de petitíssima
importancia, 1 jo em vaig dir: Si per
a una cursa ciclista o per altres ma
nifestacions esportives, de vegades
de poca importancia i que interes
sen només redults sectors del nostre
poble, la Generalitat pot donar uns
quanta milers de pessetes, ?he de
tenir cap escrúpol a donar-ne a una
manifestació tan popular com és el
nostre teatre?"

Noticiani Fox
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1*,
II
•

de la

interviu radio

-

•

"Hemos

un

en

fonic, el Conseller gestor de Cultura
de la Generalitat va sincerar-se res
pecte a la concessió duna subvenció

EXIT

UN

equivocarse

va

l'obra no será retirada del cartell
abans que hagi donat, com a míni
murn, dues mil pessetes de clrets d'au
tor. I que parlarem respecte a les pos
sibilitats de reprendre "Pruita ver
da" com és, 'com suposaria tothom,
qüestió de dignitat vostra i meya. Si
en la represa vós no hi voleu sortir,
hi sor
no
us amolneu. Segurament
tirlem guanyant tots. La feieu de tan
mala gana que potser hauria estat
millor i tot que no l'haguéssiu estre

-

*

"We're

El senyor Duran tor
na a contessar que

seu

Us confirma, també, les condicions
mitjancant les quals us lliuro l'obra
vosaltres raccepteu, sempre que
vulgueu representar-1a", aixó es que

AVUI, al

•

LA SUBVENCIO AL TEATRE

tala. Per la meya banda em sembla
que la formació a la qual vós perta
nyeu no es pot queixar o.e les faci
litats que jo he donat sempre a les
illusions, frustades, desgraciadament,
que jo havia posat en l'éxit de la
vostra comesa en conjunt. A canvi
d'aquest comportament meu (facili
tata en direu vos) m'he vist tractat
per la vostra empresa d'una manera
que no vull qualificar, peró que, dis
sortadament, és l'única manera que
m'he vist tractat sempre que he tin
gut l'honor de col-laborar amb la se
nyora Nicolau. Aspiro a qué aquesta
vegada pugui rescabalar-se o sia la
dan-era que els nostres noms vagin
plegats en un mateix cartell. Insis
tir, fóra, no donar facilitats com vós
dieu, sino tenir en poc apreci la wó
pia dignita t.

s

BETTE DAVIS esta visitant les
reciaccions deis periodics de Los
*ngeles per a estar ben informa
quan 11 toqui ter el paper que
hom 11 ha confiat a l'obra que por
fia per títol "Front Page Woman".

prets.

Demá, dimarts,

•

*

)3UDDY ROGERS vol tornar al
cinema 1 sembla que ho aconse
guirá, puix que ja té signat con

JEAN

tilION

s

JACK MULHALL, un favorit
d'..tres temps, Uncirá un paper
d'alguna, importarcia a la prime
ra pellícula
Wqrner Cosmopoli
tan, en la qual Marion Davies se
rá l'estrella, 1 que porta per títol
"Page Miss Glery".

•

MARGO és el nom d'una bella
actriu mexicana, la qual compar
teix el treball am' ) Warner Bax
ter en el film rodat a Hollywood
que porta per títol "Musieta".
*

—

—

•

James Cagney sempre parla en
alemany arnb Ludwig, el seu se_
cretari, menys quan vol renyar
lo, pulx que en aquests moments
necessita un extens vocabulari i
recorre a l'anglés, el seu idioma

—

—

tenir aquest assumpte en la decisió
que vaig adoptar, ja que s'havia ar
ranjat a satisfacció meya. L'única
causa
de la meya actitud és l'obs
tinació de la senyora Nicolau a no
acceptar el papel que jo 11 destinava
i que, precisament, ella havia accep
tat sense objeccions, abans de la lec
tura.
Heus ací integra la lletra que vaig
adrelar al senyor Martori:
"Breda 16 de setembre del 1935.
Senyor Ramon Martori.
Barcelona.
—Benvolgut amic: D'acord amb les
nostres dues converses telefóniques,
suposo que haureu anat a la Gene
ralitat a demanar l'exemplar que allá
hi ha dipositat de la meya obra "El
món en qué vivim." i que l'haureu,
a hores d'ara llegit. En el cas que us
hagi plagut, suposo que m'ho comu

filmar-se.

ANNABELLA í JEAN GABIN
formen la parella protagonista
del film francés "La bandera",
rodat al Marroc per l'aplaudit di
rector Julien Durivier.
s

disposen a emprendre pel
compte una temporada de teatre

estrenada a Novetats la co
média guanyadora del darrer
Premi lglésies

s

POSITA DIAZ
ANGELINA

can«)

"Chiribiribí"

parlar de facilitats que els autora
hem de donar ala actors quan aquests

vivím

puntualltza els
pels quals no ha estat

motius

"Car

"Traviata"...

qué

Millás Raurell

s

men", "Madame Butterfly"
i la deliciosa

en

.es

,
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zat Berthomien als estudis d'E

pinay.

una
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principals.

els papers

l'Hospital Clínic.

malgrat l'aparent intrascenden
cia, proporciona a l'espectador

Per
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UN FILM QUE ARRI
BARA AL COB DE
LES MULTITUDS

fi

LA MES GRANDIOSA
EPOPEIA DE LA
MANITAT
NOTA.—Donat l'especial
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inte

rés 1 bellesa de la primera part
de] programa, es fa necessari la

rigorosa puntualitat

111110~~011~~1

Agush Bo
•

TOTS JT.S MOBLES I TOT EL

MATERIAL PER

A CLASSI

FICACIO I ARXII)

CORTS, 596. Tel. 10266

ia rainbla
de calalun
(esport

R.

Maristany

AL COMPTAT 1 A

TERM1NIS

SECCIO ESPECIAL DE PIANOS DE
A PREUS MODICS

-

LLURIA

-

8

:

:

:

:

LLOGUER

Teléfon 23063

ciuladania)

i

país reclama

El

PIANOS

Corts noves

unes

de 13

PHI

esdeveniments internacionals han tret interes
titquests dies a la política nacional i ningú no ha prestat
gaire atenció a la presentació al Parlament d'aquest Go
anbmic, que está
vern Aznar de la República, depauperat i
Corts.
aquestes
predestinat a enterrar
I el cert és que com més la situació internacional s'agu
ditza després de l'invasió d'Abissínia per les tropes feixis
tes, més el país té necessitat de fer front a la greu respon
sabilitat del moment amb un Govern seriós, cohesionat,
que respongui al veritable sentit antiguerrer de les masses,
menys confianga inspiren uns polítics que no s'han estat
d'amagar llur admiracfió per les dictadures, que quan es
troben ennavegades fins al coll a causa de ladisbauxa eco
nbmica a qub s'han lliurat, no troben altra sortida sinó
distreure el país amb sons de tabals i moixigangues guerre
res en les quals els que hi peten no són pas els que les desen
cadenen, sinó els fills del poble, i les que ploren són les ma
res d'aquests fills del poble.
Que el país, atila una mica temps enrera, ha reaccionat
d'una manera palpable a favor de les esquerres n'és una
prova fefaent el fet que faci un any que hi hagi censura, i
no deixi parlar
aquest i els anteriors
que el Govern
encara
les
entitats d 'es
que
tingui
d'alió
que
li
convé,
sinó
peribdics so
any—,
els
clausurades
i
ja
fa
un
guerra
ciutadáhs.
perse
presons
plenes
de
cialistes suspesos, i les
guits per delictes d'opinió.
No ens inquieta aquesta persecució, com no ens inquie
tava la de la dictadura, perqué en temps d'aquesta sabíem
que el dia que caigués, l'abrivada republicana seria una
cosa que no tindria aturador. Avui, quan al cap d'un any
encara no es pot parlar d'Astúries, és tan evident que el
dia que es pugui parlar dar, de tota la gent que vé gover
nant d'un anv engá no se'n cantará mai més gall ni galli
na, que l'evidéncia que aquest dia s'apropa ens manté
Els

>.:Qat

tet

EL CORONEL JIMENEZ

1.)esquz.it

LSTEVE, GASSOL, COMPANYS, BARRERA, MESTRES, LLCIII
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IR, _E TI

lliçó deis fets! Si hom sap
aprofitar-la és la més eloqüent, la
més eficaç de les lliçons. Sovint, pero,

tuaeió de dos anys. I

com a

els fets passen i hom no en treu el
profit alliçonador que caldria. Aque
lla dita catalana, plena de displicen
cia, "tal dia fará un any". esdevé so

vint simptoniatica. Quan diem "tal
dia fara un„any" volem dir que un
fet determillat, no deixará rastre,
que no tindrá altres conseqüencies,
que no servirá de llipó. I bé: ?guan
tes vegades no haureu pensat, da
vant els fets d'avui, davant la rea

sobre, d'una, ae
aquest desastre,

*

*

*

El tema és ampli, complex i poc
gTat, i exigeix, per ésser tractat com
caldria, un espai molt superior al
de que podem disposar en aquestes
pagines. Altrament, necessita ésser
tractat sonso les pressions coerciti
pesen da
ve, facas d'endevinar, que
munt d'un article periodístic. Amb
tot, és interessant de parlar-ne, si
a toc d'aten
no "in extenso", com
1
ció, com a senyal d'alarma. El pro
grama que ens férem l'endemá, de
litat del moment, en la possibilitat
la gran lliço es "va incomplinf"
servir
de
alló
que
havia
de
que
duna manera fatal 1 regular. La
passat
cara
d'esoarment,
no
hagi
i
perque
realitat nova no apareix
mereixen
més
passen els fets que no
filtrar-se a través deis
hauria
de
dia
que el simple i despectiu "tal
obstacles que impossibiliten una ac
fará un any"?
tuado lliure, i el que es filtra a tra
Recordem un seguit de propósits
una
vés de tots els impedimenta és
nascuts sota la impressió dolorosa i
nova idéntica a la realitat
realitat
exemplar d'un fets punyents. Hom
vella; el que es filtra és una minva
i algú ho féu des d'a
ens parla
dempenta davant els problemes so
pagines
de
la
mateixes
questes
cial i económic; el que es filtra és
la
d'instaurar,
fracassada
necessitat
una selecció a la inversa a cárrec
realitat
nova
en
realitat vella, una
deis qui haurien de sotmetre's abans
eis organismes política; hom ens re
implacable.
a la depuració vertical i
tragué l'experiencia de qua,tre anys
sim
pósits
fracassats,
Reacció
deis
d'actuado; hom ens parla de la ne
ple substitució de cacics i discipli
cessitat imperiosa d'una unitat de
do
na de ferro que es trenca o es
pensament i de direoció; ,hom ens
blega; heus ací la realitat nova que
invita premiosament a acabar per
s'endevina damunt les runes duna
sempre orilla el confusionisme i les
realitat vella i fracassada.
actituds incongruents. Un seguit de
S orgeix en dogrnatitzacions de
i
detonants
fluiren
als
llavis
frases
trascantó.
Amb una ma sentencien,
selecció
deis
dirigents,
a
la ploma:
confeccionen
assenyalen normes,
depuració de les organitzacions i
una ortodoxia
iota a mida, i arnb
deis individua; necessitat d'una po
l'altra excomuniquen, imposen silen
lítica social intensa, máxima inquie
cia i ajuden a bastir una nova rea
tud de l'hora present; una disci
litat amb materials inservibles de la
?precisament de
plina de ferro
realitat vella. Amb quina autoritat?
ferro, que es trenca i es doblega?
Ah! Aixó no ho pregunten, aixó es
i la destrucció vertical
així, de
tá interdit, puix aue cau de pie din
dalt a baix
de l'organització fra
disciplina
tre els limita d'aquella
cassada i vençucla...
proclamada ala quatre venta...
Han passat els dies. les setmanes,

EL CORONEL IBANEZ

fetsi

els

BAUD1NA
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El tinent coronel MARTINEZ
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Les
El

coses

que passen

senglar domesticat

Diuen els diaria:
"Madrid, 2.
Ha arribat a Ma
drid, procedent d'América i Barce
lona el comandant Franco.
Per al cárrec de director general
d'Aeronáutica s'indica el ,omandant
Franco. Sembla que el senyor Fran
és el candidat de la Ceda
co
que
la dita. Direcció general passará a
dependre de Guerra."
—

NOTICIA DELS DIARIS DEL DISSABTE PASSAT

Es troba

a

Barcelona el

general

Batet

vé el greu moment internacional i ens arreplega amb un
equip d'estar per casa, perque qualsevol ens pugui faltar
al tespecte.
i
Al President de la República correspon adonar-se
que interessa 111
esperem que ja se'n deu haver adonat
que
no ens fa gens
més
aquesta
situació
país no perllongar
—

de favor.

*

Depuració implacable, vertica 1,
sense contemplacions. Si, tots hi es
tera d'acord. En el que no ,hl est,em
és en el lloc de pariida, en la verti
calitat d'aquesta depuració que algú
faria curvilínia i acomodaticia. El
mot depuració esdevé in sarcasmo
segons la boca que el pronuncia. Eri
gir-se en jutge, quan hom hauria
d'ésser jutjat, és una táctica. Enlai
rar la bandera de la depurad() i es
tablir excepcions és insincer. Una
política renovadora, de depuració,
només la poden emprendre
amb
aquella que s'ha
garanties d'exit
gin previament sotmes a l'obra de
puradora. Una renovació a base de
materials vells, no és una renovació:
es
una enganyifa.
Una depuració
condicionada i limitada és tot el
contrari d'una depuració.
I ací hem arribat. A limitar l'a
bast d'aquesta política depuradora;
a
fer excepcions; a "indicar" que
son "tabú" determinats hornos
unánimement qualificats
deter
minades actitucls, determinados trai
ciona. No, no pot parlar-se de depu
ració
más o menys vertical
mentre "a consciencia", amb pie co
neixement de causa, hom mantingui
contacte i relució arnb aquella que
—

—

Ben fet

—

vist per
colofó de tot

els meses. ?Haurem de limitar-nos a
exclamar: "tal dia ha fet un any"?

1 0 N S

Per t. AVIII4Plí

La Iluita és entaulada al món en auests moments entre
el feixisme i la democrácia. La seguretat de la República,
i el seu mateix prestigi, reclamen que al davant deis des
tins del país hi hagi un Govern i un Parlament antifeixis
tes, que interpretin el veritable sentit de les masses repu
blicanes.
Aquestes Corts han entrat en el període preaabnic.
La frase no és nostra. Ho deja l'altre dia «Heraldo le Ma
drid», i la censura no hi objectava res.
lnteressa que de l'estranger no vegin que estem presi
das per un Govern en estat de coma o per un cadáver sen
acaballes,
se enterrar. Les dretes ja saben que estan a les
no ténen ja més esma d'anar destruint el que edificaren
tan exemplarment les Corts Constituents, i unicament
s'apresten a veure si amb una llei electoral feta a mida i
amb un carnet electoral que només estigués en possessió deis
seus parents i coneguts poden evitar d'ésser escombrades
President,
com ho van a ésser. La convivéncia per la qual el
arran
de la
de la República propugnava en les seves notes
darrera crisi, no els interessa, perqub si els interessés cui
tarien a restablir la normalitat constitucional.
Les dretes han fracassat rotundament. Veníen a resol
dre el problema de l'atur, i avui hi ha més parats que en
1934. La paralització industrial s'ha accentuat, i s'han
restablert els jornals de fam que els Governs del bienni
gloriós havíen suprima.
Veníen a pacificar els esperits, a restablir la normali
tat, i fa un any que hi ha censura de premsa, garanties
constitucionals suspeses, i que el país está sense drets ciu
tadans, ni llibertat de pensament, ni dret de reunió ni
d'exprssió. La vida de la Constitució está en suspens,
1 als Ajuntaments, foragitats els representants populars
autIntics, hi han acampat els cacics antics.
Veníen a anivellar els pressupostos i no han estat capa
gos de aprovar-ne tan sois uns.
Veníen a resoldre el problema agrari i mai la situació
deis agricultors modestos no fou tan desesperada. Els bla
ders no poden vendre el blat i els camperols no poden men
jar, mentre s'han regalat 800 milions de pessetes as
Grans

X

La llíçó

perfectament tranquils.

d'Espanya.
Aquest és el balang general,

D i

El dissabte vinent els monárquica ca
sen el seu pretendent a Roma. Es diu
si molts dels que aquests dies fan
el viatge a Italia per anar al casa
ment del Juan III, aprofitaran l'o
portunitat per no tornar i s'allis
taran de voluntaria a l'exercit que
va a l'Africa.

Ho diuen ells

—

El general Sánchez Ocaria va dir:
"Durant el temps que he tingut
al meu canee l'ordre públic m'he
pogut convencer de la bondat deis
catalana, puix que tots els delin
qüents, especialment eh habituals,
porten cognoms forastera.'

—

—

EL GENERAL SANCREZ
OCANA
_

haurien
duna manera primordial
d'ésser sotmesos al judici del poble;
poden exigir-se petites

gratcient
negligeix
responsabilitats
grosses
responsabilitats
no

si hom

a

altres-

mes

cornprovades, que per a ésser mes
evidents, no han merescut ni la con
demnació deis Tribunals de l'Estat.
s*

Un dia creguérem que la lliçó deis
Avui,
fets servirla d'algun profit.
malgrat tot, estem convençuts que
no es perdrá. Algú sabrá copsar-la i
treure'n, en el moment oportú, el
profit corresponent. Si no és apron
tada por aquella que
mes directa
ment l'havien, d'aprontar, he será
per una altres.
El cas és que la lliçó, punyent
elo,qüentissima, no es perdi en eh
'ors
ámbits magnifics i e,del nostre poble. I no
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Ara fa

un

any que només

les

coses

es

poden dir

que deixen dir

