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Si els que ens llegeixen recorden
el que diguérem la setmana passacla
en parlar del possible vencedor d'a
quest encontre. veuran com no aria
vem pas gaire errata en fer les de
duccions que faiem. En efecte, con
tra la creerme general que els sant
boians tindrien una partida relata
vament
fácil. ahir tots els que pre
senciaren l'encontre pogueren donar
se compte de com aixo era 11UnY de
la realitat, ja que, si be el Santbotá
sorti vencedor no és menys cert que
podía molt be sortir vengue d'haver
z ingut més sang freda el Barcelona
no pas
en prever la transformació
massa difícil
de la marca que
obtingueren en els darrers maments
de l'epcontre.
Tarnpoc no pot dir-se que l'equip
blau-grana es veles maje doininat
ahir. A la primera menaje, sobaetot,
parda el
i cap a les acaballes del
dominl ele correspongué 'unta niolta
més intensitat que al cannze blau-cel
Una bona prova de la igualtat de
forces que hi hagué és la manera
amb qué (oren obtingUts els punta
per ambdós bandols. El Santboi. cate
fou el primer de marcar, ho acon
seguí grades a una serie de .falla
des del Barcelona. que portaren la
bala des dele 22 metres santboians
fins al terreny de marca blau-grana,
i fou la decisió d'Aleu.
contrastant
amb l'apatía de les tintes defensives
deis encara avuí campions. el prin
cipal factor d'aquest aseaig santboiá,
marcat mig minut abans de finir la

S'ha parlat aquests dies que Pez
celient corredor J. Cebrian-Ferrer,

campio d'Espanya d'"stayers"
contrincantsl. anirá a Paris

lsense
per

a

prosear "sort".

Esperem

aquesta vegada ani
ría de debo, sobretot tenint en compte
que en Rabió
no
li
aconsellará el
que

contrari

—

—

D't¦ HOME BEN CONSERVAT
Dissable. als Estats Units, el ge
gant Primo Cantera va guanyar per
k. o. a Enríe Sehaaf. Els comenta
ristes han panal tots de la magní
fica situado en qué queda Cantera
despees d'aquest triomf, que li bati
rá valgut acarar-se t Jack Sharkev
per al tito' mundial.
La veritat es, pecó. que Camera no
solament
s'ha guanyat el combat
amb Sharkey, sino que s'ha perdut

l'oportunitat d'aquesta to
aixis perqué el combat Car

per sempre

pada.

I

nera-Schaaf ha tingut

un

final irá

sic: Schaaf, malferit, ha hagut des
ser hospitalitzat i seg-urament a ho
res d'ara ja
és mort.
I da.vant d'aquest precedent no és

primera part.

exposat suposar que al senyor Shar
kev. conservador de mena. no hi hala
rá manera de convencer-lo que s'a
c2ri amb "Nlihmetre" Camera.

la segona. al cap de vine ralnuts
de joc, un cop franc dona ocasió a
Quan
Tarramera d'obtenir l'empat.
faltaven una deu minuta per al final.
Manea d'un magráfic "drop-gol" de
bastant
lluny, aconseguí quatre
punta més per al seu equip. I luan
ja quasi tothom donava com a def
nitiu el resultat de set a tres favo
rable al Santboi, una fallada d'a
A

quesL equip. magnificament aprofi
tada per Joanes, porta la bala fine
al

AUGMENT DE CATEGORIA

kick. s'entén—,

a

la

moment

Federado,

"penyes". concertant partits
delegats de club, posant-se d'a
cord pels arbitres, etc., etc.
L'activitat de Casamitjana és quel
com fantastica.
Un només se l'expli
tenint en compte
Petit i eixerit. yola:

cap

per

es

arrea

les
gust

Una de

coses

que sempre

ha

fet

Casarnitjana ha estat
acompanyar l'equip reserva a (ora.
Amb el primer. Casamitjana ja sap
que no hi ha res a fer. puix que en té
mes

a

fou

quan

es

decidí l'encon

sió decisiva i la transformació fou
fallada, amb tot i no ésser pas massa
difícil. En els dos darrers minuta do
mina encara el Barcelona. peral no
aconseguí ter variar el marcador,
que en finalitzar l'encontra assenya
lava set punta a sis favorables als
santboians. Ninga no pot dir. peri
que fos.sin -11s sois que mereixessin
la victbria. Potser mai coro alar
hauria estat equitatiu un empat.
Pena aquestes són coses que no es
Poden pas triar...

menut.
ahí) pot ter

com

blau-cel. des

marca

ja que d'haver transforMat Vts
saig el Barcelona. la partida era
guanyada per en. L'excés de ner
viosisme, pena malmeté aquesta oca

amb

ca

de

tre.

les

a

terreny

prés d'un esprint de més de seixanta
metres. d'aquest jugador. En aque.st

L'home
potser mes popular de
1Espanyol" és Casamitjana. A Ca
sandtjana
troba arreu: a les ofi
cines, al camp--fora de les ratiles
d'out i

mo

Baroelona, per set
(un cop franc i un

ment, la V. S. Santboiana bat al F. C.
punts (un assaig i un drop-goal) a sis

l'exclusiva—amb gros sentiment d'al
tres directius que de ganes se'n mo
ren...—lex-coronel senyor Orús. Ca
samitjana sha eonformat sempre
anal> el reserva, i encara només per
Catalunya. Delegat de via estreta. II
diuen...
Ara, pero, Casamitjana ha augmen
tat de categoria. Ha acompanyat l'e
quip a Valencia. s'han guanyat els
dos partits, s'ha atipat d'arrós—d'ar
ros i de franc...-1 ha cobrat. íntegra.
la subvenció convinguda.

.

Examinant amb alguna atenció
lactuació deis equipe. hom remarca
una superioritat del
Santboi pel <me
fa referencia a la defensa. Ahir
Folch estigué forpa insegur 1. en
canvi. Elias blocá bé i intercepta,
amb valentía 1 seguretat. Els "tres
calares" feren igual, o potser amb 110
lleuger avantatge per al Barcelona.
mes per les seves individualitats que
pel set, coniunt. que en toas ,:ios

equipe fou inexistent. La collocació
en
no cal dir que fou pésima, tant
en els alises.
La unja de mítjos fou superior
la del quinze blau-grana a la deis
contrincants. Blanquee fou el
seus
milor home sobre el terreny. i Amat.
menys efectista. fou, pena molt més
segur i precís que Ros. Les davan
força igualat.
teces feren un joc
perla el millor conjunt deis santa
botana s'imposá en diverses ocasións,
tant en touches 1 melées, corn en
joc obert. El Barcelona, perb, grades
a les seves individualitats
Aguilar.
junt amb Blanquea un dels hornea
de
l'encontre
mas
remarcables
d'ahir
pogué resistir l'empenta
deis davanters blau-cel i fina portar
la iniciativa en alguna ocasió. En
general. pecó. la superíodtat del
conjunt santboiá fou roma remar
cable.
Una
tasca
difícil en l'enc,ontre
d'ahir era la de l'arbitre. Cugueró,
que fou el designat per a dirigir el
match. sabé sortir-se'n força be. en
cara
que una indecisió que tingué
en un assaig podia haver-ho esbullat
tot, d'haver estat, els colora canviats.
Toca el perdre, peró. al Barcelona.

una com

—

i

no

passá

res.

La formació

equipa

dels

era

U. E. Santboiana: Ellas, Bisbal II.
Vilan Balcells, Aleu. Manuel. Ros.
Bisbal I. Massoni, Garrigosa I. Rie
ra,
Déle, Garrigosa II. Vázquez i
Gual.
F. C. Barcelona:
Folch. Duero,
Juanes, Tarramera, Blan
Blasco,
quea Aman Agullar, Mateu, Baldes,
Facies.
Miret, Mascleflol.
Ruiz

Broggi.
*

UNIVERSITARI, 8
CORNELLA, 8
Aquest encontre, jugat el mat1 a
Sant Bol, probablement será fallat
a
favor de l'Universitari, ja que el
Cornella amb un gest molt poc es
portiu, va retirar-se del terreny deu
minuta abans de finir el partlt.
Es de doldre que a aquestes altu
res hom procedeixi encara d'aquesta
manera.
Un equip com el Cornellá,
que podia aspirar a un tercer lloc,
deixa perdre per un cop de geni una
ocasió magnífica per a aconseguir-ho.
Cal esperar que sabran rectificar la
seva
actitud a temps.
MAR,T
--

C.

A. D.

C. I.: 6

-

JOVENTUT. 3

Contra el que molas esperaven. so
bretot després de la desfeta del C. A.
D. C. I. davant el Sant Boi, el passat
diumenge, aquest equip va batre ahir
el del Joventut, un deis favorita per
al tercer lloc. Aixb ve a confirmar el
que deiem dies enrera. de la gran
igualtat de classe entre els nostres
equips en l'actualitat, sense excloure
el Barcelona ni el Sant Bol.
La classificació. despras de la jor
nada d'ahir ha quedat com segueix:
G.

P.

E.

F. C. P.

va

creure

del

Santboiana
Barcelona
C.A.D.C.I.
Universitari
Cornellá
Joventut

3

3

0

3
3

2

0

1

3

1

1
0

3

0
0

1

O 97
1 27
1 9
1
8
2 3

0

2

2

DE

16
7
64
9
23
13 38
MART

de pum formulisine. No. Un dis
curs amb tots els ets 1 uts. I com que
es reconeixia incapal d'improvisar-lo.
a
un
consoci que l'acom
va pregar
panya, que l'hi escrivis. Aquest ho
féu de bon grat i eseriví mitja dotze
na de quartilles que palesavsn, si més
no, el reconeixement i el bon record
que tots s'emportaven d'aquells que
tan gentilment i amb tanta hospita
litat els tractaven.
Arriba l'hora deis discursos i el bon
delegat amb veu emocionada i poses
parlamentáries. liegí el diseurs.
I en arribar al niot "hospitalidad".
digné, ben conveneut del gran efecte
que farien les seves paraules:
"...Porque esta "hostilidad" con que
nos
habéis recibido pero ‘rara en
nuestro corazón..."
mots
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persisten la
.1,

El

escurna

1

Laietii,

17

pimera volta
Sté. Patrie, 21

-

Al camp del carrer de Viladomat
ha estat sempre un deis camps on
ens ha
agradat més d'anar-hi.
En primer fine pel nombrós públic
teman que hi acut 1 que és una
nota simpática a tothora, 1 després
pcls ~tata excellents que ens acos
tunIa a oferir l'equip blau-blanc.
Allir, pero, era molt més atractiu,
pm que es tractava d'oposar al cinc
la Soclété Pa
'aleta el seu vea
trie.
Tant els uns com els altres ens pre
sentaren eLs seus
"cinques" com
pleta 1 gacel acabava d'arrodonir la
torta atenció que desvetllava Ven
cen

tre.

Lis propietaris
la primera pare

descabdellaren

joc superior als
antagonistes, peró aquests fe

seue

un

meritbria defensa i arriba
la mieja part amb un empat

ren

una

ren

a

9 gols.
la segona es decidi la puntua
ció, i en aquests temps s'imposa mol
tes vegades l'equip capitanejat per
Maunier.
El Laiela feu sortir al cap de quin
se minuta a Guix i després a Domin
go, pera no guanyaren cap millora
en
aquest canvi. Muscat es mostra
incansable, i Alarcon va fer bona
tasca. Colomer no és aquest any el
jugador d'altres tenme, es molerá in
segur, 1 a la defensa Pla no va és
ser molt eficae.
El Patrie eate aprontar els dar
rers moments amb serenitat. i
aixb
h valgué la victbria, adjudicant-se
merescudairent els dos punta.
Maunier, leona Arnaud i Mitchell,
situat Vitertio en un pla inferior de
mérito, efectuaren en tal el partit
una
bona tasca.
L'arbitratge a cantee del senyor
Brotons molt encertat i enérgic, com
rota ele que acOStuma a efectuar. Cal
tenir en compte els difícils arbitrat
ges que ha hagut de celebrar aquest
collegiat, i fins ara n'ha sortit ben
airós. Si poguéssim dIr igual de tots
els anees collegiats!
Els equipe:
Laietaa Pla (2), Martínez, Muscat
(7), Colomer (2), Alarcon (6), Do
mingo i Guix.
Patrie: Maunier (4), Viterbo (2),
Font (2), Arnaud (9) i Miichel (4).
Duro, 2
U. G. 1 E. de Badalo
na. O. (Novament els badalonins han
cedit els punta.)
Juventus, 29.
A. Esportiva, 17
Penya Coratge, 24.
Espanyol, 27
F. C. BareelOna, 16
C. C. Hospi
talet, 14.
El Juventue, com s'esperava, va
vencer l'A. ZsPOrtiva, continuant al
cap de la classificació. L'Espanyol, al
seu camp, s'apunta els dos punta amb
la Penys, Coratge. si bé aquests dar
rers
mereixien adjudicar-seas. i el
Barcelona, amb penes i treballa po
gué derrotar els de l'Hospitalet.
Segona divisó
Atletic, 17
Manresa, 20.
U. E. Cornellá, .21
U. C. de Jo
ves, 25.
Escletxes. 8
Juniors, 38.
Iris. 2
Diniimic, O.
Atlas, 5 C. N. Sabadell, 33.
Quarta divisió
Caldees, 27.
Casino Comen, 8
Santfelluenc, 14 Montserrat, 15.
RILL
PUNTUACIO
Primera divisio
Juventus
98 o 1 16
Laietá
96 1 2 13
Ste. Patrie
96 o 3 12
Iluro S. C.
96 o 3 12
Espanyol
96 o 3 12
F. C. Barcelona
95 o 4 10
Penya Corafge
93 o 6
6
A. E. de Mataró
92 o 7
4
Hospitalet
9
1
7
3
G. de Badalona
9
1 o
8
2
Begona divisió
Manresa
9 9 o O 18
U. C. de Joves
8
7 o
1 14
Iris
9 5 1 3 11
U. E. Cornellit
9
5 o 4 10
C. N. Sabadell
9
5 o
4 10
Juniors
8 4 1 5
9
Atlétic
9
4 o 5
3
Atlas
7 2 o 5
4
Dinámic9 1 O 8 2
Escletxes
9 0 O 9
o
Tercera divisió
Bages
7 6 o 1 12
Base Naval A
7 6 o 1 12
Ripollet
7 5 O 2 10
Intendencia
7
5 o 2 10
C. A. D. C. I.
7
3 o 4
6
Cultura
7 2 o 5
4
S. C. Mollet
7 1 o
2
A. C. Mollet
7 0 O 7
o
Quarta divisió
Caldetes
7 6 o 1 11
Montserrat
74 o 3
8
Santfelluenc
63 o 3
6
P. C. Badalona
73 o 3
6
C. de Comerp
60 o o
o
a

A

9
7
6

BONA IDEA

UNA

Acció Atlética i el nostre company
Manuel Santillana han tingut una
idea encertaclissima. Es proposen
nosaltres que conebtem les possi
bilitats d'aquella creiem que aconse
realitzar una
guiran el seu objecte
intense campanya a favor deis es
peres atiétics entre l'element jove de
la nostra terra. No es tracta duna
carnpanYa de premsa, solament. No.
Aquesta hi contribuirá, naturalment,
apottant-hi el seu concurs i donant
a
la generosa empresa d'aquells la
—

majer publicitat.
començar es projecta reunir el
del vinent mes ele mere en un
important festival que tindrá per es
ctnari l'Estadi Municipal de Ment
juic, 'teas els qui simpatitzant amb
els esports atlétics vulguin dedicar
se a Ilur
práctica amb aquell entu
siasme i'continultat que són impres
cindibiee quan hom aspira a emular
les piteases deis atletes més desta
cats.
El nestre company Salita:ene ha
lliurat un magnilic Troféu per á
tsser dispata, en aquella data. i Ac
ció Atlética, que lindra, aura de l'or
ganització del festival ha fet una
chela a tot lelement jove, cernexiant
li el seu caticurs i invita-ne-to a pren
dre part en 'es diverses.proves que
integraran e) programa de tan 'im
pela
t festival.
Aquesta crida ha tingut la un éxit
afaias,aclor. Més d'un centenar de xi
caes. independents els uns i asso
ciats els altres a diversos Clubs de
Catalunya s'han apressat a inscriu
re's, lreturosos de posar a prova les
seves farcee i possibilitats atlétiques.
Encara hi ha més. I aneó .és el inés
essencial: Acció Atlética i, Manuel
Santillana, coneixedors deis costums
Per

dia

5

'

-

-

-

-

BARRA:
EN ESTOTX

pronunciar un
discurs d'agraiment. Res de quatre
rne

La darrera jornada de la

-

J.

10

L'home estava encisat del tracte
que rebien els expedicionaria a la ca
pital d'una República veina on ha
vien anat a jugar. Tot eren atencions.
Multes, que en un deis armas ban
quets amb qué foren obsequiats, l'ho

EL CAPIONAT DE CATALUNYA

-

Casamitjana no cap a la pell. I a
les ofieines "espanvolistes" més d'un
"xatet" II té enveja...

HOSPITALITAT MAL ENTESA
Ara que hem parlat de delegats de
club aeompanyants d'equip, ens ha
vingut a la memoria un fet torea
graciós ocorregut fa anys a un de
l'"Espanyol" precisament.

la

següent:

*

BAH,

-

-

partit entre aquell primer equip i
selecció catalana.
Sota les ordres de l'entrenador se
nyor Monerris es portaran a cap dos
entrenaments a fi de designar entre
els dotze jugadors triats l'equip defi
nitiu que ha de presentar-nos devane
els anglesos.
Aquests jugadors són: Brotons, Ga
go, Ferrer, Carbonell, Pla, Muscat,
Colomer, Alarcon, Guix, Barquet,
una

Massaguer

i

Ermengol.

Fins al dia 17 no se sabrá en con
cret l'equip efectiu.
Ens sembla equivocada l'escollida
que s'ha efectuat, puix que hi figuren
noms
els quals no són els més indi
cats, peró ja veurem quina será la
composició definitiva de l'equip i dei
xarem de parlar-ne fins a la setma
na entrarla després de veure els seus
efectes.
El senyor Trurió, president de la
F. C. de B. B., ha ofert per al gua
nyador d'aquest match un elegant
banderi.
AVIS ALS CLUBS
El Comité de Competició posa a
coneixement de tots ele clubs que
prenen part en l'actual campionat,
principalment d'aquells que. vénen
concedint els punts—siguin per les
causes que siguin—, que, segons acord
pres, procedirá d'avui endavant
aplicar-los amb tot rigor els castigs
que es facin mereixedors per llur
sistema de comportament.
No cal dir, pera que estudiará els
casos que singuin motivats per una
causa

justificada.

deis ntals costums, diríem

—

—•

—

3
2

trenament a celebrar en altres tan
tea dates abans del festival del dia
5 de mute, reunions a les quals po
dran assistir-hi tots els qui ja s'han
inscrit, 1, també, aquella que pensin
fer-ho fins al dia 28 d'aquest mes
aquella será closa.
en qué
En aquestes reunions d'entrena
ment hi participaran, també, espe
cialment invitats a l'objecte que es
persegueix, alguna deis nostres mi
nore especialistes en curses, salte i
llançaments. D'aquesta manera, els
novells. es pcdran formar en la rea
litat uns coneixements que els hau
ben profitosos més tard
ran d'ésser
i podran preparar el seu organisme
per tal que en el moment (aporta
doni el possible'rendiment sense per
judicis ni peifils.
El primer d'aquests entrenaments
va
celebrar-se ahir al rnatí al camp
de la F. A. Ea E. T., i no cal dir
que es va \eure molt concorregut.
La presencia al camp de la Uni
versitat Industrial d'alguns campions
alternant amb els atletes debutante
constituí per a aquests un espere
nament que, no cal dir-ho, fou molt
ben aprofitat. Després pogueren fer
modalitats
se cantee de les diverses
de l'atletisma i es feren cárrec de
coses
que, amb tota
seguretat. des
coneixien.
Nosaltres tenim la completa segu
retad que aquestes tres reunions d'en
trenament i el festival projectat per
al dia 5 de mare aportaran als reo
eles .de l'atletisme catala nous ele
ments que es poden convertir, am.b
el temps, en els representante de Ca

talunya en aquesta especialitat es
portiva.
Desgraciadament. els vells cam
pions van desapareixent de la pa
lestra 1

per

ara

hom

la

no veu

nova

generació que haura d'ocupar els
llocs d'aquella en les Iluites espor
tives i patriótiques.
I

com

que tenlm la certesa que la

magnífica iniciativa d'Acció Atlética
i Manuel Santillana haura de con
tribuir a formar el nou exércit atlé
tic de Catalunya és per aixta que des
d'aquestes columnes els felícitem amb
entusiasme.
CALVET

El ball de disfresses del Club
Femení i d'esports
Es

deis balls més esperats, no
un esplai,
sinó pel carác
ter en qué es desenrotlla i per la
convivencia amable que en dl es
forma. La festa del Femení repre
senta el lloc de reunió dele qui se
gueixen el ritmo de l'esport catalá,
dedicant-hi una bona part de la seva
activitat de vida.
L'ambient que es respira és l'es
caient a aquest estol de dones que
practiquen l'espora Una vegada a
l'any, una nit esperada amb ansia,
es canvien els papers de saltar i cór
rer per l'Estadi, per a patinar i dan
sar en el parquet acollidor d'un cer
cle magic, fins que els música do
nen
la darrera nota R un deis dan
sons exbtics i sentimentals de l'Ha
per

vana

llunyana.
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CLASSIFICACIÓ

TORNEIG DE

RESULTATS D'AHIR
Santboia 3; Manresa. 1.
Reus,

O; Iluro, 2.

Ginmástic, O; Granollers, 3
Horca, 1; Oirona, O.
0
1 14 4 3
5 4
Granollers

8
6

lloro
Manresa
Girona

5

4

0

1 12

5

5

3

2 12

10

5

3

0
0

2 13

6

Santboia

5

3

0

2 10

Retas

5

2

0

3

6
4

5

1

5

0

Hort P.
Gimnástic
A

.0
0

4
5

6
8
'7 17
2
8
7 18

2

0

HORTA

L'Horta vente el Girona,
per un gol a cap
La tarda grisenca no priva que
veiés regularment concorregut el
camp de 1°Horta", entre els assis
tent al qual figuraven bastante giro
nins.
Els equipiers de 1—Horta" es pre
sentaren a eamp partan', un braeal
de del per la morí: del pare del di
rectiu senyor Francese Guillemí.
L'arbitre, senyor Grau, ordena l'ar
renglerament deis equipe, que ho fe
ren de la següent manera:
HORTA: Magrinya, Brió II, Sau
ra, Brió I, Bardina, Ribó, Alminya
na, Escatini, Carrió, Puigdoménech 1
Barnet.
GIRONA: Guchia, Farró, Bussot,
Flavia, Rivas, Vilata, Ferrer, escuder,
Clara, Balmanya i Pagés.
La, primera part bu d'un dominii
bastant intens del "Girona", que no
obstant jugar ami-) forpa técnica no
es

pegué

marcar.

L—Horta" presenta un equip va
riat, amb elements reservistes a la
rutila davanterá, obligat per les cir
curnetarities; ntie Velera ja difícil la
selia classificació, ha prescindit deis
titulare que fins ara rhavien defen
sat.
Els nous elements, si és es mos
traren amb breus coneixements de la
técnica, en canvi posaren a la 'luí
ta la fogositat de la seva joventut 1
entusiasme, desbaratant l'equip ri
val i acabant per imposar-se a la se
gona part, que essent rnés anivellat el
joc, pegué obtenir el gol de la vic
tória per mitjá. de Barnet amb mo
tiu duna paseada de Carrió.
Pel "Girona" es destacaren Rivas,
Ferrer 1 Balmanya.
Per 1°Horta" es distingiren Brió II;
Bardina i Carrió.
F. A.

un

ésser

-

DE REUS

Reus, O; lineo, 2
Davant
nombrosa
concurrencia
s'ha jugat aquest encontre.
Des de bon comermament la plu
ja fa que no puguern veure una bri
llant partida. Abcó no obsta perqué
els visitante, davant d'un Reus que
ens
és del tot desconegut, car no
hi ha cap horno de l'equip que en
certi a alliberar-se de l'estret marcat
ge a qué es veuen sotmesos, facin una
serie de jugades que posen en perill
continu la porta local. En un deis
avançaments i en una mala intelli
gencia d'un defensa del Reus,
ro marca el seu
Primer punt, que
no ha estat molt
brillant. Continua
la partida i als vint-i-cinc
minuta
és castigat l'Iluro amb penalty en les
seves incursione en terreny
del Reus
i marca el segon punt als
vint-i-set
minuts. El Reus fa tot el que
pot
per millorar el resultat, peró en
una
tarda desgraciadísima no obté que
cap dels seus intenta donin fruit.
La segon pare el Reas ha
procu
rat marcar, peró tampoc no ho
ha
aconseguit, malgrat d'alguna bri
llant ocasió que se li ha
presentat.
Amb el resultat de dos a cap a;
favor de l'Iluro s'ha
acabat el par
tit.

Arbitra Alvarez, regular.
De l'equip visitant, davant
d'un
Reus com el d'avui, han
jugat
t,ots, especialment Soler, Gómezbe1
García. Del Reos no podem fer
excepció, puix ben bé es pot cap
din
que avui la sort
querpa.

ha estat ben

as

EQUIPS.
lineo: Banús, Borras,
Vall, Fauna, Soler, Perrera,
Palomeras, García, QuinquinaGómez,
i Na
—

vas.
Reus: Sans, Cort. Salas
(J.), Miró,
Fornés,

a

•lial
/—

410''
k

1941
41/4)

'-----

SM

<hf'c,

—

Margalef, Catala, Randua,
Domingo, Gascón i Climent.
DE SANT BOI DE
LLOBREGAT
El Santboiá guanya el

Manresa

3 a 1
Una tarda rúfola i un camp
lliscós
servei de marc al
partit que dispu
ten l'equip barrat de
Manresa i el
yermen de Sant Boj.
Amb retard, Prada ordena
l'ali
neació deis equips, que ho
fan de
la següent manera:
Manresa: Corrons, Batlle, Prat A.,
Prat D.. Griera, Costa,
per

,

Bastardes,
Torró, Perpinyá, Sala i Senyal.
Santboia: Montserrat, Lacal, Mir,
Aseen, Ellas, Ribas, Sospedra, Cam
bra I, Cambra II, Castanera
i Llo

DIUMENGE VINENT, DIA 19, UN
PARTIT SELECCIO CATALANA I
5.a DIVISIO DE L'ESQUADRA AN
GLESA
Diumenge vinent, a les onze en
punt, al camp del Laietá S. C. tin
dr
aprofitant la vinguda de
l'erstaladra anglesa al nostre poeta un

EL

--

-

4

BOL,

del

jovent que s'inicia in conreu deis es
preparació
sense
porte atlética
previa de cap mena i exposats, per
tant, a perillosos transtorns organice
han preparat tres reunions d'en

bera.
La primera part ha estat
favorable
al Manresa en joc, en domina en se
renitat i en tremp. Ha °mengue un

?

Un Moment tutermant del parta d ahlr

a

Les Colas

gol formidable Perpinyá en 'una es
capada coronada amb un gran tret.
Es lesiona Ellas. 1 al cap de Poca

1

SARDINES

esquIsif

Aliment

d'ahír, s'aferma
PARTITS AMISTOSOS

El Gimnitstic guanya al
Unión de Sans

el primer lloc

en

campionat

El

Lliga.

de

HOCKEY

L'Athletic Club de Madrid,

campió

Racing bat l'Espanyol,

El

-

El reserva de l'Espanyol bat
el Levante, a dornicili

í

Valencia, 13.
Un reserva de l'Es
panyoLs guanyá, el primer equip del
Ilevant, per 4 a O.
Al primer temps es marcaren 3
—

Barcelona,

el

d ors.

vence

El Madrid
Donóstia Betis

l'Arenas l'Athletic.

í

/

E`empat

/

—

El

de Cross

i l'altre a la segona. Foren fets
per Coello (3) 1 Tonijoan.

—

veng l'Athletic

sortida a lEtadium Balaidos 19
corredors. Hi participaven els equipa
d'Exploradors Varita i Correzanya.
Sporting.
El senyal de sortida fou
donat per la Srta. Elisa Docet, triada
ahir Miss Galicia. Heu-vos ací la clas
sificació 1, Josep Rodríguez, d'Explo
radors, 34 m. 13 s. 4-5; 2, J. Mena,
d'Exploradors; 3. A. Guillart, Explo
radors: 4, A. Campos, Ventas: 5,
C. Fernández, del Correzanya.
ren

Palma de Mallor, 13.
Ahir es
va celebrar un partit de campionat
entre l'Espanya i l'Athletic. L'Espa
nya guanya per 2 a 1.
—

-

BOXA

Jgnaci Ara, challenger al
campionat d'Europa deis

Cialeeta, campió d'Espanya

mitjos

París, 13.
La International Bo
Xing Union ha declarat "challenger"
per al Campionat d'Europa deis pe
sos mitjos l'italia Rossi i l'espanyol
Ignasi Ara. El combat s'haurá de ce

conquereix

—

(<1,'

DE TARRAGONA
El Granollers davant un Gimnás
tic desconegut de joc i de noma, ha
jugat a plaer, i si no ha fet major
nombre de gols, ha estat peralte l'e
quip granollerí no ha tingut una
tarda de les bones. ja que d'haver-la
tingut, segura estera que avui hau
ríem batut el record de gols.
El Gimnástic solament ha tingut
quatre noms cale ens han fet recor
dar el Gimnástic, els quals nems han
jugat a matar-se per tal «evitar una
gran desfeta al seu equip, i ho han

aconseguit en part. puix jugant com
han jugat. solament el Granollers
ha pogut marcar tres gols; aquests
jugadors han estat Alvarez, a la por
ta; Saura, a la defensa. Rovira, a
la unja mitjana, i Torelló, a la da
vantera; els altres avui ni per a un
tercer equip haurien estat bons.
De bon principi començada la par

toda el Granollers a l'arrancada
aconsegueix el primer punt, per
mitjá del seu davanter-centre Sana.
Pocs moments faltaven per acabar
el primer tamos quant el mateix ju
gador Sana aconsegueix el segon gol.
De n'Imanta de marcar no n'hi
han faltat al Gimnastic. paró ocm
que a la davantera semblava que no
hi havia ningú, ni tant sois podem
dir que provaven sort, a no ésser per
un parell de vegades que ho féu
Torelló.
En el segon temns hi hagué en
eh rengles gimnástica una serie de
canvis que no tingué altre encert
que de veure un xic, ben poc, de
joc que a la primera part, pero no po
gueren pas ni tant sols oue el Gra
nollers arrodonís la victoria amb un
gol del jugador Sanz.
D'ocasions de marcar per al Gim
nade també n'hi ha hagut. paró no
les han pas aprofitades, ni tan sois
es pot dir ho han intentat.
Arbitrant Bertran, els equipa s'ar
rengleraren de la següent falso:
Gimnástic: Alvarez, Saura, Grau,
Martorell Rovira, Pujalde. Barbera,
Collado. Amor, González i Torelló.
Granollers: Mateu. Lledó, Colo
mer, Argemi. Sala. Rifé, Lluch, Vila,
Sara, Torres i Guix.

y

cam

Ahir
tingné lloc el
Carnpionat de Guipúscoa de Cross.
organitzat per la federado guipus
13.

—

d'Atletisme. La distancia era
d'onza quilbmetres 1 mig. Sortiren
I 18 corredora, Iota els quals es Van
classificar.
El campió dEspanya. Cialceta. que
revalida ahir el tito' de campió de
Guipúscoa, es mostrá excellent.
La classificació va quedar aixi:
1. Cialceta, de la Gimnástica de
Uria, 34 ni. 15 s.; Z Delgado, Do
nóstia, 35 m. 23 s.; 3, Iradi, Gimnás
tica; 4, Coll. ídem; 5, Cilleruelo, Do
meada; 6, Acebal i '7, Aramburu, tots
dos de la Gimnástica; i 8, García, del
Donostia.
Per equipa va vencer la Gimnástica
d'Ulia.
coana

,

>

!córner.

Gimnástie, O; Granollers, 3

el

nou

Cross
Irún,

estona surt amb el cap embenat. La
linia mitjana verinella no col-loca
cap pilota, i els davanters, mal ser
Vits, no fan res de bo.
AiXí transcorre el temps, fina que
al darrer minut escapa Sospedra,
en entrar-li Prat llança
el cuiro a

Corresponsal

de

pionat de Guipúzcoa de

lebrar abans del 12 d'abril.

El tira Sospedra molt precís, pri
vant Cambra amb un solt que Cor
ro= es fes arnb la bala, que bot so
bre porta. Ascon entra decidit, i amb
un bon cop de cap fa l'empat.
Se
guidament acaba el primer temps.
Els que surten després lluint el
jersei morat no semblen pas els ma
teixos de la primera part. S'hi fan
amb Inés ganes, amb inés voluntat i
sobretot amb més rapidesa.
Al cap de cine minuta de joc es
tan abocats tots damunt la porta de
Corrons, Un bon xut d'Elies toca al
pal lateral i entrat a la xarxa; és
el segon gol.
El Santboiá continua essent l'amo
de la situació, í va decidit a guanyar
la partida; le aparta defensives man
resanes tenen prou treballs per sos
tente l'allau vermella.
Es fa amb la bala Llobera, dribla
el mig, sorteja la defensa, i de la
mateixa ratlla de kick centra retar
dat als peus de Cambra I, el qual
d'un fort tret marca el tercer.
El partit continua mogut, i salvant
un incident entre Sala i Lacal, que
ha estat la nota cómica de la tar
da, acaba el partit amb el resultat
de 3 a 1.
S'han distingit Perpinyá. Corrons
1 Prat D. pel Manresa. i Cambra I,
',lobera, Puig i Ascon pel Santboiá.
L'arbitre Prada, dolent.

campionat de Galicia

Ahir tingué lloc el
Vigo, 12.
XIII Campionat de Galicia de Cross
Countri, sobre 9 km. 800 m. Prengue

gola

pesos

Regio Centre

—

Valencia. Ahir jugaren un parta,
amistós el Gimnástic de Valencia i
la Unió E. de Sans. Els gimnástics
guanyaren per 6
1.

L'Espanya

de la

Ahir tingué lloc un
Madrid, 13.
partit de hockey entre els clubs Ath
letic i Club de Campo. L'Athletic va
vencer per 4 a cap, i per tant queda
campió de regló Centre.
També de campionat la Depor
tiva Ferroviaria vence l'Aurrera per
1-0. Fou un parti molt competit.

EL PART1T "BARCELONA"

-

"VALENCIA".

Lis dos portera

—

en

acció.

salvanl

la primera fotaa. Cano

A

Al camp de Les Corta
Corts

Pequiri

local

panyol

o

escomesa

una

digui's naróelanw,

Esmillor.
Allá cap al final del partit
bona
segona part!
el Barcelona, per
mitjá d'Helguera, va marcar el quart
i darrer gol. I amb aquest resultat de•
4 x 2 acaba. l'encotre que tingué, ja
ho hem dit, un primer temps força
ensopit i un segon mereixedor de
veure's i d'aplaudir-se.
Arbitré el Sr. Balaguer nornés que
discretament.
Els equipa foren:
Barcelona.
Nogues, Zabalo, Al
—

a

la

segona,

Nogués deturant

A

-

digui

es

com

de Goiburu;

un

xut.

(Foto Claret)

Santander

—

—

,

El Barcelona bat el Valencia, per quatre
a
El Barcelona, jugant en camp pro
pi, ha sumat ahir dos punta mes a
la seva classificació. Millor, més val
així. Altrament, li feien bona falta,
per tal de seguir aspirant, si no al
primer lloc i amb prou feines al se
gon, a un deis d'honor...
El fet, paró, que el Barcelona hagi
guanyat un altre partit en camp pro
pi, que hagi sumat dos punts mes,
no vol pas dir que hagi jugat un gran
partit. El jugar grans partits, el des
enrotllar futbol de qualitat, no está,
per ara almenys, a l'abast deis ju
gadors del Barcelona. I aixó, on es
nota mes és a la davantera. A la
davantera barcelonista, avui, no hi
ha sino voluntat, entusiasme, peró
joc de qualitat, no. L'Imic jugador
Goiburu
el
que n"navia tingut
perd per moments. Compareu-lo amb
altres interiors dretes
Lluís Re
gueiro, Iraragorri
que recentment
han passat per Les Corts i veureu la
diferencia. Una cosa és portar la pi
lota als peus i córrer-la i una altra
entrebancar-s'hi. Goiburu, avui, ju
ga tartamudejant, vull dir que s'en
trebanca amb la pilota, no fa un joc
fácil, h costa de portar-la endavant.
I com Goiburu
més que Goibu
ru
la resta de davanters. La da
vantera barcelonista havia estat
molts anys integrada per jugadora
de válua excepcional, jugadora que li
donaven t,o a l'equip, podríem dir.
Avui, no. Avui la integren jugadors
tot bona voluntat, tot entusiasme...
i prou. Exactament igual que pasas
amb equipa de clubs que no són el
Barcejona ni probablement ho seran
mal.
Menys mal pel Barcelona que en
aquests moments de profunda crisi de
davanters
accentuada quan juga
en camp contrari
compta amb un
portar
Nogués d'innegables qua
litats; una parella de defensas
Zabalo i Alcoriça
que individual
ment i conjuntament valen molt i un
mig
Martí
model de tenacitat
i de molts coneixements i recursos.
Es ací, és en aquests homes que hem
anomenat, on el Barcelona d'avui
pot confiar; és en aquests i potser
en Carlea Bestit, on el Barcelona té
valora d'aquella que li donaren glo
ria i orofit. Vis altres, poquet, molt
poquet, tan poquet que tot l'elogi que
d'ells es pot fer és dir que sempre,
en tots els partits palesen molt d'en
tusiasme i molta voluntat. I creieu
ho: malaventurats els jugadors deis
quals es diu que tenen entusiasme:
no acostumen a valer
res!...
—

—

—

—

gols

dos
que resulta fácil córrer i córrer pel
mig del camp, els és difícil provar
de xutar a gol. Tot i aixó, tres a ze
ro. El primer, obra de Ramon.
I ala
altres dos, d'Arocha, de "penalty",
l'una, de freekick, l'altre. Un primer
al camp i fora del
temps, fred
camp
sense interés ni emoció de
cap mena.
—

—

,

Comença la regona part i en cinc
minuts, el Valencia en tingué prou
per donar fe de vida. Parque primer
Costa i ciesprés Picolín, obtingueren
dos gols magnífica indeturables. I
amb el marcador assenyalant 3 per 2,
vam fruir
ja era hora!
d'una
moments de joc bo. de joc en el
qual l'entusiasme i la voluntat s'a
germanaven a la qualitat. El públic,
aleshores, adhue arribé a l'engresca
ment. Aplaudí rabiosament els 'dos
gols valenciana, i és de creure que
no ho feia 'per ésser valencians, sinó
parque eren ben fets i h donaven,
sobretot, la .seguretat que el partit
començava aleshores. I el públic, el
que vol és que hom jugui bé, com més
bé, millor. faci-ho qui ho faci. i si és
—

—

--

coriça, Martí, Font, Pedrol, Helgue
ra, Goiburu, Arocha, Ramon i Parera.
Valencia.
Cano, MeIenchon, Pa
sarín, Abdon, López, Conde, Torrede
flot, Picolín, Vilanova, Costa i Sán
—

chez.

PARTITS

INTERNACIONALS

La selecció
la de

verle

a

Bélgica

Brusselles, 12.
Les selecciona fut
bolístiques d'Italia i Bélgica, van ju
par ahir un partit. El presenciaren
—

25.000 persones. Els italiana guanya
ren per 3 a 2.
La selecció italiana
era
formada així: Gianni, Gasperi,
Monzeglio, Schiavo, Bertolini, Rose
ta. Orsi, Ferrari, Monti, Sclavi, Piz
ziolo Colombari, Constantino, Meaz
za
i Serantoni.
-

L'ESPANYOL VA ÉSSER BATUT PEL RACING,
PER TRES A UN
Santander, 12.
L'encontre entre
el Racing de Santander i l'Espanyol
havia despertat a Cantábria extraor
dinária expectació. De Reinosa, Asti
llers, Lierganes, Laredo i altres po
bles de la provincia es desplaçaren
moltissims aficionats al terrenys deis
campa d'espórt per a presenciar la
lluita, de l'equip catalá i el Racing de
Santander. Si bé era esperat el par
tit amb gran entusiasme, a darerá,
hora no eren grans les esperances del
triomf, perqué l'equip local es veta
mancat de la collaboració deis seus
tres titulara Ibarra, Gurruchaga i
Cisco. que. per lesions, hagueren d'es
ser substiturts.
La jornada es decidí favorablement
per al c,onjunt del Racing, que acon
seguí la victoria per tres gola a un.
—

A les ordres del collegiat madri
leny senyor Melcón, s'arrengleraren
els equipa de la manera següent:
Espanyol: Floren/a. Arater, Pérez,
Traba', Soler. Cristiá. Domenech,
Edelmiro. Garreta, Recló i Bosch.
Racing: Jauregui, Diera, Ceballos,
Fernández, Oscar( Larrinoa, Santi,
Loredo, Telete, Larrinaga i Toron.

—

—

ESQUIADO S!

-

Igual eis professionals

que

—

—

els novicis.

—

1

—

—

—

grana. Tres a zero. Tres a zero amb
una bona sort. Parque les falles deis
valenciana. duna banda, 1 el molt
que els mitjos de Barcelona van em
pényer llurs davanters. donaven a
aquests no sé les oportunitats de pro
var amb garantia d'exit el xut a
gol.
Pero aqueSts jugadora
tot el

Sigueu prudents!

El mal temps, el !red, el vent, la boira, la tem
pesta de neu, la nít, fan que calguí pendre
precaucíons: aneu sempre ben equipats, tant

—

Ahir el Barcelona va guanyar el
Valencia. Aquesta victoria barcelo
nista es veia venir. El Valencia está,
també, molt per dessota d'aquell Va
lencia que aquí i a Mestalla havIa
fet un cert respecte. I el primer
temps d'aquest partit confirmé el
pronóstic del tot favorable ala blau

El triomf deis jugadora del Racing
fou mereseut. Jugaren amb mes en
tusiasme i rapidesa que llurs anemias,
i en tot moment es feren creclitors a
la victoria. El millor home de l'Espa
nyor fou el portar Florenaa. i amb ell
destacaren els veterans Soler i Bosch,
i l'extrem dreta, que era _el suplent
de Prat.
En el Racing sobresortí l'entusias
me de tot l'equip, peró els que juga
ren
amb mes encert foren Tolete.
Larrinoa i Ceballos.
En els primers moments de joc
s'imposá ja la pressió deis locals, que
llançaren dos córners sonso resultat.
Els espanyolistes, que es vejen do
minats, cada cop que agafaven la pi
lota. originaven enorme sensació de
perill davant la porteria local, i, al
cap de tretze minuta de joc, una fa
llada d'Illera permeté una trempadís
sima centra de Bosch, que rematé im
parablement Edelmiro, i fou el gol
de l'equip catalá.
Un minut després el Racing llan
çava un córner per mitjá de Santi,
que rematava Larrinaga amb un tret
fortíssim, alt, pel costat dret, que, en
no poder ésser detingut per Florença,
valia l'empat ala locals.
A continuació d'aquest gol vIngue
ren els moments més interessants de
l'encontre, puix que els raciguistes,
amb cobeja,nça i voluntat, imprimiren
al partit un joc rápid, que originá
l'emoció continua entre els especta
dora. Contirmá essent dominat el con
junt de Caicedo, que, al cap de tren
ta-vuit minuta de joc, tornava a veu
re la seva porta tsaspa-ssada per
gon cop.
Al segon Demps els catalana cerca
ren amb gran coratge l'empat. i feren
pa.ssar Jauregui per situacions apura
disinnes, peró el partit es decidí al
cap de deu minuts en qué el Racing
obtingué el tercer gol.
Des d'aquest moment rencontre
perd t,ota la seva bellesa. S'endureix,
i. amb una completa defensiva de
l'equip local. acaba el partit.

de vestit

com

de

botíquí

El campionat

Lliga

de

Resultats d'ahir
PRIMERA DIVISIO

Barcelona, 4: Valencia, 2.

Racing, 3; Espanyol,

CLASSIFICACIO
J. G. P. E. F. C. P.
Madrid

12 10
12 8
12
8
12 6
12 3
12 3
12 4
12 3
12 3
12
3

Espanyol
Athletic
Barcelona
Valencia
Betis

Racing
Donóstia
Arenas
Alavés

TERMOSAN és resol

,‘

El LLAPIS TERMOSAN no ocupa lloc, no
és trencadís, es pot portar a qualsevol recó de
la motxilla o butxaca. Per a usar-lo no cal
embrutar-se les mans, ni tans sois
treure's els guants

CICLISME

La

carrera

de
Vigo. 2.

No oblideu- que el LLAPIS TERMOSAN

del Stadium

J.

Oviedo

12
12
12
12
12
12
12
111
12
11

A. Madrid
Irún

Sevilla
Celta
Castelló

8
5
7
5
5
5
5
5
4
2

2
4

0
3
2
2
1
0
2
0

Linirnent

més

PRACTIC i

EFICAP

2
3
5
4
5
5
6
6
6
9

38
21
35
26
41
23
23
25
34
13

PARTITS PER

Vigo

PRIMERA DIVISIO

-

5, Mire(' Fernández,,

12
11

10
10

AL DIUMENG1'

-

-

18
14
14
13
12

Quart de final
Eix, 5; Sabadell, 2.
Valladolid, 3; Avilesl, 1.
Logronyo, 0; Saragossa, O.
Cartagena, 4: Malagueny, O.

—

part 28 corredora. Se'n classificaren
12.
Va vencer Samuel Meana, que
emprá 1 h. 26 in.: 2. Josep Alfonso
(portugués), 6 m. més tard; 8, Be
net Fernández: 4. Deolmos Pereira;

19
23
'25
31
32
30
25
27
25
39

TERCERA DIVISIO

VINENT

Organitzat pe/ setma
nari "StadiUm" tingué lloc la cursa
ciclista sobre Vigo
Porrinyo Re
dondela
Vigo: 43 km. Hl prenien

1

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

•

és el

36 9 21
22 13 18
41 22 16
29 17 16
21 34 9
19 34 9
33 34 9
23 27 8
21 29 8
16 33 6

CLASSIFICACIO

—

Un LLAPIS TERMOSAN es indispensable.
Un cop, una torcada, una rampa, una con
gestió, amb una senzilla aplicació de LLAPIS

1

2
2
O

1
2
4
2
6
6
7
7
7
9

Sevilla. 1; Irún, 2.
Corunyá, 1; haúrcia, 1.
Sporting, 2; Oviedo, 3.
Osasuna, 2; Ath. Madrid, 2.

wi
Spúorretiiang

París, 12.
A Colombes es jugá un
partit entre les selecciona nacionals
de futbol d'Austria i de França. Els
austríaca van vencer pel marge de
4 a cap. Els jugadora austríaca es
van formar així: Hiden, Rainer, Sea
ta, Nausch, Smistk, Gall. Zischek,
Kesselik. Sindelar, Schall, Vogl.

1
2
O
4
3
3

SEGONA DIVISIO

Corunya

La selecció d'Austria gua
nya netament a la francesa

1.

Madrid, 2; Alavés, O.
Arenas, 4; Athletic, 2.
Donóstia, 2; Betas, 2.

Alaves
Donosiia.
Valencia
Raeing.
/Satis
Madrid.
Espanyol
Athletic.
Arenes
Barcelona.
—

—

—

—

4

:13 febrer 'de 1933

rambla

la

cessária per

A Bilbao

o

es

set"
hem dit, pujé al
hora pogué apreciar ele
del
els integrante
avenpos que
sessió. Es
grup B efectuen en cada
qtiestió que perseverin i aviae pos
jugadors que
seirem un estol de
bona falta fan.

punt álgid.

L'ATHLETIC ÉS BATUT PER L'ARENES

¦ssikia,
Riambau
Josep Gironés ha tornat a guanyar per k. o.
A propósit del cubit Kid Tu
futur campió d'Europa.
Jim
Arilla i Morejón, vencedors a Madrid.
nero.
-

-

-

-

Corbett és mort.
nera.

-

-

Un triomf sensacional de Primo Car
La presentació de Sixto Barros
Billy Reynolds, el darrer adversari de
Gironés, ha fet el mateix cami que els
altres. Ha perdut per k. o. en tres rounds.
?Quina impressió ha produit aquest an
glés? Bona impressió, tot i la seva rápida
desfeta. Pel que va fer en els dos pri
mera rounds, no semblava pas que s'ha
gués d'esfondrar tan depressa. Billy Rey
nolds, hábil en la mitja distáncia i en el
coa a cos. replicava amb duresa i energía
i tornava cop per cop. Peró Billy té a
més una altra habilitat que fa simpátics
els boxadors: presenta combat. Aquesta
habilitat fou la seva dissort. Amb el que
sap de boxar, si s'hagués inantingut a
veure venir, hauria fet indubtablement
millor paper. S'entossucte per& en boxar
Gironés e nel terreny d'aquest. i com
es natural, li
costa car. Segueix essent
massa bo el nostre campió d'Europa deis

e,

La victoria deis de l'"Arenas" va
és,ser el merescut premi a una millor
actuació. Els guechotarras superaren
en tots ala seus rivais. peró sobretot
en
velocitat i eficacia perforadora.
Tingueren a més la sort que s'ajun
tés a la tarda dolenta que varen te
nir eh defenses vermells-blancs, com
ja ha sucede també en altres tardes.
la poca sortosa actuació del porter
Blasco. Es pot donar sense vacillar
la culpa de la desfeta al trio defen
sin de San Mamés, puix que del con
junt athlétic van ésser els més do
lents. Tampoc els migs varen jugar
com calla a la seva classe; únicament
Cilaurren sobressortí, essent a més
un deis millors de l'equip. A la da
ventera destacaren per les seves in
tervencions individuals Bata, Goros
tiza e Iraragorri, peró en cap mo
ment les jugados scombinades entre
eta cinc davanters varen donar sen
sació de pelele
L'onza vencedor va tenir, en con
junt. una exceHent tarda. Tingueren
da sort d'aconseguir un gol al pri
i no donaren
mer minuta del partit
cau moment de treva ala seus rivals.
A banda deis quatre gola válids,
d'excellent factura que l'ár
bitre anullá, segons ell justament;
peró aixe) el públic no ho va apre
ciar d'igual manera i en va protestar
duna manera ben ostensible, no es
sent causa, peró, aquest fall arbitral

marcaren

degut
vant

a
quy el marcador
del de 1-Athletic".

ana

onda

En conerappsició Milis el trio de
fensiu afhlétic bu el mateix trío de
1-Arenas". Va ésser el millor de l'e
quip. Ele seus tres eomponents varen
rivalitzat per a minorar l'actuado
de llur compense aconseguint d'a
questa manera mantenir a ratlla ala
sena enemics. A continuació es dis
tingiren Iriondo, feliç rematador; Ri
vero, magnific conductor de la davan
tera.

Elorza bu l'árbitre, que
deficient.
Els equips:

va

Arriata, Calvo, Urresti, Remota
Teófila, Rivero, Iriondo, Barrios i
Emilin.
Blasco, Urquizu, Caste
Athletic.
llanos, entuman, Muguerza, Pichi.
Lafuente, Iraragorri, Unamuno, Ba
ta, Gorostiza.
Teófilo va fer el primer gol per a
l'Athletic. Al cap de 27 minuts, l'A
renes
féu el segon obra d'Iriondo.
I encara abatis d'acabar la primera
part hi hagué un gol arener que fou
anullat.
A la segona menea Iriondo
apronta, una fallada de Blasco 1 féu
el tercer. Feia quinze minuta que es
jugava quan Iararagorri féu el pri
mer
gol. Cinc minuts més tard el
mateix jugador féu el segon. I quan
no fantaven ni cinc minuts per aca
bar, Iriondo féu el quart i darrer de
la tarda.
-

-

plomes!
Una vegada més ha queda: demostrat
que en l'actualitat és més que difícil tro
bar adversaris que- cona per exemple, el
bedga Matchens-puguin sortir davant
"e!neo" Morejón
Gironés amb possibilitats d'arribar al final
dels deu rounds. De París anuncien que
el seu praxi madversari será el negre Soya. L'interés d'aquesta topada será
molt relatiu. perqué aquest negre no té categoria. En canvi, aquests rumors
de la tinguda de Kid Chocolate i de l'america Miller. els dos campions del
món (!) ja són mé.s agradables. No ens cap el més petit dubte que si Jeff
Dickson l'ho proposa. veurem Gironés disputant el campionat del món. I hem
dit 1 repeat mil vegades. referent a Girones, que tot el que no sigui em
prendre's un assalt al titol mundial, és perdre el temps.
*

•

•

Riarabau, el novell campió d'Espanya das Ileugers, ha donat una altra
prova de la seva magnifica forma 1 de la seva alta classe en batre per k. o.
«aulas a l'ItaliaDe Negri. Aquest no és cap notabilitat, peró és inolt millor
que molta que passen per bona Creiem que cal llençar Riambau a empreses
de mes volada, cap a una consagradó internacional que el porti al campionat

d'Europa.

La matra divisió deis lleugers té en Riambati un notable representant.
Josep Micó
que tot 1 haver estat batut pel "fenómen" Locatelli sha
guanyat ele elogie generala de la Premsa parisenca i del seu propi adver
poden donar dies de glória al pugilisme peninsular, mantenínt el
sari
prestigi deis nostres lleugers al lloc que 11 correspon, per damunt de molts
altres excenentmen: classificats.
Ell

t

-

-

•

•

Kid Tunero ha batut pez punts al francés Kid Nitram. L'ex-campió de
I`rança, que bu afavorit darrerament amb una decisió de match mil davant
Ignasi Ara, ha estat netament superat pel 'legre de Cuba.
Volem remarcar nomes la transcendencia d'aquest triomf del cuba Tu
superar neta 1 clarament el
nero. Després de la sorpresa que proporciona en
campió mundial. aquest triomf damunt Kid Nitram, tan ben conceptuat a
Thil
Franea. haurá l'inglet a demostrar que la seva victória damunt Marcel
als seus notables coneixe
no fou deguda a la sort, sinó a la seva classe i
mente. Aquest combat amb Kid Nitram estava anunciat com a semi-final del
a
Marcel Thil.
títol mundial. peró sembla que abans d'acarar-lo novament
Ignasi Ara. Els nos
Kid Tunero futura de trobar-se per segona vegada amb
desagradable combat que
tres aac.onats recorden prole' bé les incidéncies del
i els comentaris que suscita.
van servir-nos l'estiu passat aquests dos púgils
L'endema del combat vam escriure que estávem certs que una revenja la
exposar
guanyaria de manera indiscutible l'aragonés. Avue peró, si ens feiendecantar
Ara-Tunero, dubtaríem molt abans de
un pronóstic d'un combat
d'aleshores han passat molts díes i les
nos per Igr,asi Ara. I és que d'eneá
nul
eircumstancies són molt diferent.s. D'aquell Tunero que va ter match
hi ha una diferencia
amb Ara. a aquest Tunero que ha batut Thil i Nitram,
pasta de cam
grandiosa. Alguns diaris de Paris han dit que Kid Tunero té sembla
que no
pió del món. Nosaltres abundem en la mateixa opinió. Ens
cal dir

res

més.

sabem estar de manifestar els nostres
I quant a Ignasi Ara. no ens
sovint que
dubtes a propó.sit de la sort que 11 está reservada. Hem escrit
l'art d'esgrimir els
meravella
de
veritable
com
una
considerem Veragonés
perdut molt part de la
purys. No tenim perqué rectificar. En canvi, hem
cops.
conflança que haviem dipositat en l'efectivitat deis seus precisos
i quan a un boxador les
Massa sovint ha delamentar fractures 1 luxacions,
Ignasi Ara ha sotmés les seve,s mans
mans no 11 responen... En l'actualitat
Esperem-ne els resultats per a pronunciar-nos defi
a un tractament rígorós.
nitarment sobre aquest particular.
•

•

.

Santos per k. o. técnic, con
A Madrid, Cheo Morejón ha batut Alvaro
tots
els
que
vam comentar el primer
manera
l'opinió
de
firmant daquesta
rOlympia".
combat entn aquests dos pegils, celebrat a
apuntat un nou triomf. El fran
També. a Madrid.-Mariano Anilla sha
és certament una notabilitat, peró
cas Poalon. la seva darrera víctima, no
triomfs del madrileny. Es parla
creient oportú remarcar la contintfitat deis
primers homes
d'acarar-lo, d'aquí -un mes, al filipi Joe Mencliola. un deis
vencedor, el
arribat
a dir que si en sortia
categoría.
I
s'ha
la
mundials de
Jackie Brown, pel títol 1 a
món,
al
campió
del
seria
acera:
próxim estiu
organitzadors volen donar
Barcelona. Decididament, es veu que els nostres
Tant-de-bo tots aquests
plats
forts.
plena
de
interessant,
una tenr.porada
nos

rumors

es

vegin confirmats!

e•

s

remarcar. L'un és la mort de Jim
Tenim encara un parell de fets a
heroica de la boxa i que ostenta
Corbeta que bu figura destacada deis temps
a 1897.
en eh anys de 1892
totes
les
categories
de
la bupremacia
Cernera ha obtingut damunt
que
Primo
per
k.
o.
triomf
1 111tre és el
pel títol
11 valdrá l'ésser acarat a Jack Sharkey
Ern.e &alead. triomf que
combat Schaaf-Carnera a l'hora
noticies
que
tenim
del
çFlen5.,S.3
Ir e- e. I. L
la .sensació, que ha prodult aquest
d'escriure açuestes ratlles es. fan ressó denova
dolorosa. Schaaf va quedar-ne
registren
una
resultat ii.esperat i a més
haver
d'ésser hospitalitzat: potser
que
va
d'amiest combat,
tan

A
EL MADRID BAT

L'ALAVES, PER DOS A ZERO,

DESPRÉS D'UN MAL PARTIT
-

guessin.
El públic

se n'adona immediata
ment i inicia una lleu protesta. A
pesar d'aixó el Madrid continué ju
gant ensopidament davant un Ala
vés amb molt d'entusiasme.
Prova d'aixó és que tan sols un
cop Zamora hagué d'intervenir per
deturar un tret de la davante,ra ala
vesa. No cal din que bu atínic mo

és

•

de la Tercera Divisió entre l'Ele i el
Sabadell. En sortir al ca,mp tots dos
equips eón molt aplaudas i els lo
cals
obsequien ele catalana amb
rama de flore 1 un formós ram de
datils.
El primer temps és de joc igualat
1 es veuen jugades interessants de
tots dos equips. Eh primers de mar
car són
ele catalana en rematar Cal
vet una bona passada de Crespo.
quan fela un quart d'hora que ha
via començat el partit. L'Ele domina
lleugerament, peró la tancada de
fensa catalana fa infructruosos els
esforços deis jugadors locals, fins
que al cap de trenta-sis minuts de
joc, Irles posa la pilota ala peus de
Baeza i aquest, d'un xut a l'angle.
aconsegueix l'empat. Amb el rseultat
d'un a un acaba el primer temps.
Durant el segon temes continua el
joc igualat, peró hi ha més peral en
els ataca de l'equip local. Al cap d'un
quart d'hora l'Ebc aconsegueix el seu
segon gol degut a una jugada per

El IX

Campionat

de Cross

de Badalona és guanyat per
Josep Serra

J

II

La Untó Gimnástica i Esportiva de
Badalona. entitat on s'apleguen una
quants elements que havien pertan
gut al F. C. Badalona. celebra, ahir
al metí el nové campionat de Cross
d'aquella ciutat, prosa que assoll un
remercable éxi•.
Va guanyar el primer Roe el joyo
corredor del Natura Ose, Serra, que
lamí una magnífica cursa. Van rea
lazar també una actuació molt bri
ilant ele locals Gibert i Rosselló. El
primer d'aquests dos fou proelarnat
campió de Badalona de "Cross".

SHE

Un triomf de Clemente,
a Mataró
l'entusiasta
Clemente,
corredor del C. D. Júpiter, va asso
lir ahir un brillantíssim trimf a Ma
taró. arribant a primer lloc en la
cursa campe a través organitzada per
l'Iris Atlritic Club d'aquella ciutat,
que a la vegada servía de campionat
Francesc

d'aquesta especialitat.

Gerar Cot, del Laietánia, realitzá
al costat d'aquell una cursa molt in

Saló Doré
Dijous,

16 de febrer

Graud Bal Fleuri
amenitzat per

Grazg llogs Orclostra

ROM RETHY
la íncomparablc vedette del

Pavillon de Paris
Reserven la vostra taula

La dassificació registrada fou cern
segscix:
1
Jcsep Sen re junior. Na tu:a, (r)
177 ire ea s. 2-5.
2.--Jaume Gibert. U.G. i E. de
Badalona. 17 7m. 50 s. 1-5.
3.-Joan Rosselló. del F. C. Bada
lona.
4, Jaume Merimon; 5. Pero Gol;
6, Arnadeu Costa: 77, L. Santaja;
8. Gerard Rosés: 9, LI. Coll: 10, Lluis
Gibert; 11. Carles Campos; 12, Jo
sep Codina; 13, H. Barechi; 14, Jo
sep Recasens; 15, Adolf Casajoana;
16, Malean Pasqual; 77, Jaume Saín;
18. Jaume Mason; 19, Lluís Ricollet;
20. Vicenç Leal.

sonal de Baeza. Quatre minuta des
prés, el matebc jugador augmentava
a tres els
gola per al seu cquip. El

SI DESITGEll VENDRE
Mobles moderns

antics, objectes

o

d'art, aparells de radio, pianos, robes.
etcétera, aixi corn

TOTI CLISSE DE SIIDOS
utilítzen ele serveis especial d'HO
TEL MUNICIPAL de VENDES. Pe

layo, 8. Teléfon 14370
Unica casa autoritzada oficialment
per a aquestes transaccions amb
intervenció 1 control de tassador ofi
cial

públic, collegiat

Sabadell, amb un joc seré, acon
segueix presionar durant breus mo
i al cap de trenea minuts
Calvet obté el segon gol per al seu
equip. Els catalana cerquen coratjo
sament l'empat, peró l'equip local.
animat pel públic, aconsegueix nn
altre gol per majá dales en rematar
una
bona pasada de Baeza. Aquese
gol fa que l'equip local consideri ja
perdut el partit i es dedica fins al
final a una defensiva serena, peró
quan
manquen escassament
yute
minuta, una gran jugada d'Irles l'a
caba Ciernen ama un magnific eut
que val a l'Elx el cinqué gol. Arta)
el resultat de cinc gola a dos acaba
el parta.
mente

Del Sabadell es distingiren, ultra
el porter, que tingué una magnífica
actuad& el defensa esquerre Gimen
i de l'Elx. Piqueros i Baeza. L'arbi
tratge, a carrec del madrileny Igle
sias, fou imparcial i segur en cls
falle.
Els equips

eren:

Elx: Grtacia. Orriols, Toldo, Mira
Iles, Piqueres, Navarro, Irles, Adelan
tado, Ciernen, López i Baeza.
Sabadell: Forniel. Morral, Giner,
Crespo, Duran, Font. Sangüesa, Ber
trand, Calvet. Rubiet

i

Esteve.

n'enes.

R iGuA DE

-

El

1

WW5

1

1

INCOMBUSTIBLES

CURSA FEMENINA

gura

la serie

d'organitzacions

amo

la

important II Cursa Femenina a les
pistes del Parc de la Ciutadella de

la nostra ciutae, que tindrá 'loe el
dia 19 del vinent mes de mara
En aquesta curen que és patroci
nada per la casa Nebots de R. Prado,
es disputará
el valliós trofeu "Piles
Hellesens", i es concediran premis
per valor de mil pessetes.
Per tal de fer més atractivola
aquesta nova manifestació esportiva,
més de la cursa Iliure per a senyo
retes, se'n correran quatre més, duce
per a nene 1 dues per a nenes.
El programa de la festa és el se

güent:
Nens de
voltee a la
metres).
Nene de
Nenes de
Nenes de

quatre a set anys: dues
pista petita (tres quile
set

anys,

onze

igual.

set anys, igual.
set a onze anys, igual.
Senyoretes: deu voltee a la pista
eran
(18 quilómetres).
En una altra nota detallarem es
pecíficament els premis per a cada
d'aquestes cinc curas. que sen
una

quatre

importantíssim.

Avanparem,

peró,

que els guanyadors de rada cursa
obtindran una preciosa copa i un
valuós aparell fotográfic. Per a les
senyoretes hi halita, a més, diversos
primes, i per tots ele que acabin Ilur

respectiva

cursa,

partits

de

un

premi especial.

Ja poden preparar-se. dones, els
aficionats a veure un mitre especia
ele que superará la cursa anterior,
organitzada també per la mateixa
entitat.

waterpolo,
bona

foren

l'experiment

d'una

preparació

IMPERFORABLES AMB ELSOPLET

ALDANA 3 i 5. BARCELONA TELEFON 3185 3
MADRID CABALLERO DE GRACIA 7 i 9 TELEFÓN 16119

Ele dos equipe del grup A ene van
plaure. Es, si hom vol, un elegí cru,
peró que no debca d'ésser sincer,
cosa que sempre és d'agrair.
•

•

s

En el grup B les coses van millor
del que l'aficionat esperava. La pro
meció de debutante i juniors a cada
nova actuació, s'esdevé
com a rea
litzacions de bell esdevenidor. Ele
temps esmerçats parlen i donen a
bastament tata la seva valua, acon
seguida d'una manera fácil i emb
tota una técnica del que ha d'ésser
el nedar per a. obtenir-se el majar
grau de selecte, cense fatigar l'orga
nisme en força desplaçada i estéril.
L'exemple mas escaient ens el
done, la cursa deis 100 metros estil
Iliure, on els quátre participante no
pujaren del l' 11", temps realment
interessant i que els posa en condi
cions insuperables per a intentar
nous
éxits. L'esperança dél Club,
Sabater, efectua la millor cursa, ear
marcá 1 m. 8 s.. que és tot un símp
toma de com perfila de dia en dia
la seva força física, acompanyada
d'un ritme perfecte, que produeix
una veritable sensació de futur gran
nedador.
Una altra prova interessant fou la
terna de pit. Navarro, l'ex-atlétic,
sostingué un disputat. cos a cos emb
Garcia, un bon element en formació,
i que fou difícil de decidir. Una
décima de segon va esser la :upe
ració que obtingué Garcia i amb ella
el primer lloc. Aquests dos elements,
ben entrenats, poden efectuar bonos
marques, i cal que per a aixó no
descuidin llur preparació.
Santpere vence en ele 100 metres
dors, emprant un temps que, fran
cament, no esperávern d'ell. El dia
que deixi la flema en el nedar, Santa
pere será un valor torea aprofita
ble. que posseeix sin estil per a
intentar escalonarnents amb facili
tate d'exit.
El partit de water-polo va jugar
se a un punt algid i nérviós. Resulta
un
encontre fallat contra tots els
pronóstics. A una millor classe de
joc i rapidesa, fou oposat el volum
i el pes. i en mohos ocasions "l'em
bruixament" de la pelea. Aixi pasea
efectivarnent. L'equip B. integrat
per jugadors rapidísima i d'una mi
llor qualitat en .el joc, fou superat
pels factor "pes", un detall que en
cara
que sembla fora de tota lógica,
en el water-polo juga un paper mea
important. Les vegades que va estar
en
perill el que fou vencedor no
foren més que el producte de luge
des fetos intelligentment
que a
l'hora de rematar fallaven els arta
neta amb el xut decisiu per a coro
nar la bella
realització de les pas
sedes. Si els blancs haguessin tingut
un
element arre) forpa de brap és
evident que el resultat hauria estat
tot un altre. No és que vulguem dir
que els vencedors loe fossin injusta
ment; és senzillament que ells, amb
menys filigranes, tiraren a gol anes
una rara precisió i
amb la farra no
,

,
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El manantial més tic del món. Si vosté pateix de ALBUMINUR1A. LITIASIS URICA (MAL DE PE
DRA), BRONQUITIS PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRON1CA es curar& radicalment amb
,

DEPOSITARIS GENERALS:

FORTUNY;

S.

A.,

CARRER

HOSPITAL,

32

i
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Equip C contra A
Cursa 7 x 50 Illure
Espl gues. Ferrer. Perdigó. Schulzi
Brull, Ißadal i Cruells. 4' 2".
Trigo A., Trigo M., Ruiz. Borrási
Jiménez, Santacana i Sabata, 4' 15",
Partit de water-polo
Equip C: Sunyol, Sehulz, Esplu
gues, Perdigó, Nadal, Brull i Cruellai
cinc gols.
Equip A: Trigo A., Trigo M., Ruizs
Borras. Jiménez, Santacana i
bata. tres gols.
Arbitre, senyor Serinyit.
Grup B
Equip B contra C
Cursa de 100 metres, lliure
Sabater (8). 1' 8" 2-5.
1.
2.
Usandizaga (C),
Cabrejas (B), l' 11".
3.
Canela (C), l' 11" 1-10.
4.
l00 metres braea de pit
García. equip C, l' 33" 2-10.
Navarro. equip B, l' 33" 3-10.
Heidenreich, equip B. l' 36".
Castella, equip C. l' 37" 1-10.
100 metres dors
Santpere, equip C. l' 26" 1-5.
Sánchez. equip B, l' 30" 3-5.
UsandizEiga, equip C, l' 50".
Heidenreich, equip B. 2' 2-10.
Rellevaments I x 200
Equip C: Sabater. Per. Canela 1
Usandizaga; 11' 36" 2-5.
Equip B: Molleví, Bonacasa, Ca
brejas i Sabater; 11' 47".
-

Water-polo
Equip C: Castellá, L'orca. Calvis,
Bau, Canela, Sabater 1 Feliu; des
gola.
Equip B: Navarro. Nubiola, Ca
brejaes, Torrente, Dorca, Molida i Bo
nacasá; un gol.

a

d'hivern del C. N.
Barcelona
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Desplegados ja les activitate de
l'Esport Ciclista Catalá per a la
temporada que ara comenpa, inau

concurs

as& ,,,
1

L'experiencia i el meseratge
utills
de Canyardo li poden ésser
sims per a sortir airós.
Fem constar, per la nostra pare
aquests
que tenim plena confiança en
seleccionats per l'amic
corredors,
Andreotti, per ésser actsialment ele
que més brillantment í amb més pro
babilitats d'éxit, poden' ostentar la
representad() del ciclisme catalá.
PERE ABELLA-MASDEU
mena

NATACIO

-

El recorregut daquest Cross bou
!non accidentat degut a la pluja que
haría caigut el cija abans.
L'ordre d'arribada deis corredors
fou com segueix:
1.--Francesc Clemente. senior, C.
D. Júpiter, 25 m. 20 a
2.-Guerati Col:. idem, Laietánia.
25 m. 32 s.
3. Membrado. punior. Pensament.
de Sabadell: 4. Boloix: 5, Boira; 6,
Llopard: 7. Esteve; 8, Pera; 9, C,orbe
10, Bulbena; 11, Candela; 12. Colo

Itália

a

S'ha confirmaa la inscripció de dos
deis nostres millors corredora ruters,
Manan Canyardo i Isidro Figueres,
a la vinent
Volta a Italia.
Hem de din que aprovem aquesta
decisió dele citats corredors catalana,
encara que l'un contreu una respon
sabilitat molt superior a la de l'altre.
Aquest és Canyardo. Ens explica
rem. Cal que recordem que el nostre
brillant corredor (mestre en proves
per etapes) ja participa un altre
any en la mateixa Volta a Italia,
amb no gaire bona fortuna. I aixó
que aleshores es trobava tal vegada
en millor forma que no pas ara!
Recordem també que Canyardo es
retirá a les primeros etapes. quan
anava classificat en un deis darrers
laica L'experiencia que en tragué
(segons manifestacions que féu pos
teriorment) fou que els corredors
italians imprimien una manca du
ríssima, que implicava una velocitat
no menor
de 40 quilómetres l'hora.
I aixó, vingué una mica de nou al
nostre "recordman", perqué
en
les
curses peninsulars aquesta velocitat
rarament ha estat emprada, en el
conjunt global duna etapa. El que
més aviat compre ha abundat eón
els promedie de 28 a 34 quilómetres
l'hora, com a máximum.
Quedem, dones, que en aquella
primera participació de Canyardo
la Volta italiana aquest no estigué
gens afortunat. ?Li passará el mateix
en la d'aquest any?
Indubtablement Canyardo pot as
pirar a sortir-ne més airós aquesta
'cegada perqué ha adquirit un major
coneixement de les curses interna
cionals en les sortides efeetuades so
vint, i una mejor rapidesa.
Peró, per a reeixir (i 11 convé
molt) cal una preparació adequada
a
la categoria de la prova en qué
pensa participar. Una nova retirada
(sense motiu justificat) fóra el des
crédit.
En canvi, Isidre Figueres, un deis
nostres més joves ruters, que tan
brillant actuació tingué en la dar
rera
Volta a Catalunya, pot, en
aquesta partácipació a la Volta
Dale
consagrar-se
internacional

Els jugadora de primera categoria
s'exhibeixen com en comptagotes.
Un diumenge d'actuació i tres de
descans és un interval massa llarg
perqué hom pugui fer-ne un comen
tani arrodonit i traci una línia de
compareció. Llur poca prodigalitat,
sembla que hagi d'esdevenir en un
estat de poca consistencia i d'entre
nament deficient per a perfilar-se
en la
bella forma desitjada. Vist
objectivament pels no iniciats sern
bla talment que existebti un cert
escepticisme a intensificar llurs en
trenaments, precisament ara, quan
la consagració del water-polo catala
ocupa un dele primera llocs en el
concert aquálic europeu. I no passa
precisarnent res d'aixó. Ele elements
de primera categoria, si bé no donen
fe de vida en les reunions domini
cals, intentifiquen la seva preparad&
un dia
darrera l'altre, amb l'entu
siasme peculiar, base inestroncable
fins ara del secret d'esdevenir pri
meres series
europees.
L'actuació que ahir ens oferiren
fou la constatació dels feas positius
de la vitalitat esportiva que plana
en l'ambient del C. N. Barcelona. El
partit de water-polo jugat el metí
d'ahir va satisfer el més exigent.
No és que efectuessin cap actuació
superba i de perfecció absoluta. El
treball está a mig fer i no era qües
tió d'éser massa meticulós en la rea
lització de jugades i en la concep
ció del joc. La Huila fou senzilla
ment emprant els factors entusias
me i energía, po que va produir guíe
el partit no decaígués un sol mo
ment. ans al contrari, a mesura que
avançava es palesava clarament que
enguany es millorará considerable
ment i no per fets isolats, sinó per
causes que quan hagi
finit el tor
neig exposarem i compararem amb
actuacions passades. Si te cena illl
portáncia la victoria d'un determi
nat equip, cosa lógica per Ilurs in
tegrants, per a nosaltres el fet nri
mordial és constatar l'avene, en téc
nica i rapidesa. sigui de l'equip que
vulgui, i que a fi de comptes és a
benefici de la natació catalana. El
camí reemprés és be d'assenyalar.
La temporada d'hivern, que hauria
d'ésser de descans, serveix per a per
filar nous valors i confirmar els oue
estan al capdavant, de la qual cosa
resulta que oficialment la tempo
rada de natació deixa una época
per a enllaear-la amb
una altra.

el gallee Sixto Barros, que bo
Dirnecres. al "Nou Món", será presentat
madrileny Angel
Flia. i el negre Sabatino será acarat al

QUENSBERRY

la volta

Elx, 13.
Amb una tarda un xic
plujosa i amb una bona entrada
s'ha celebrat el parta corresponent
als quarts de final de aeliminatória
-

pensen córrer

figueres

Els dos

•

xará amo Carles
Pérez.

mera de verítable perill que tingué
el Madrid. La incertitud que sorgís
alta= tret afortunat de la davantera
alavesa fou l'unte interés que dona
al partit. Solament un deis blancs,
Valle, féu el seu joc habitual. El seu
joc tranquil i reposat, servint exac
tament les seves trameses ale davan
ters, portaren sempre gran perill a
la porta defensada per Santa Maria.
Samitier, en el centre, dona la sen
sació de fluixedat. Eugenio, per la
seva part, no lliga amb Reegueiro, i
Olaso es mantingué també en un pla
mediocre. El trio defensiu del -Ma
drid no tingué grane dificultats a
mantenir 1ncólum el seu lloc.
La impreasió del Deportiu Alavés
no pot ésser més pessimista. Amb un
Madrid, actuant a la defensiva, per
més que féu l'Alavés, no pogué ba
tre ni un, sol cop el porten nacional.
El millor, seas dubte. de les aoves lí
nies correspon al trio defensiu, inte
grat per Saneamaria, el porten que
tingué una actuació encentada, i la
defensa, que- tingué molta feina. El
seu mig-centre Antero, lesionat, ajudá
perfectament en el joc defensiu,
constituint, amb Albéniz i Castro,
una línia mitjana dura i resistent
rls davanters, en canvi, donen la tó
nica de fluixedat de tot equip.

i

EL SABADELL PERD EL PRIMER PARTIT AMB
L'ELX, PER CINC A DOS

mort.
•

Canyardo

TERCERA DIVIS 1(5

malparat

horca d'ara ja

Madrid

Madrid. 12.
Aquest migrat rastel
tat obtingue pel Madrid en
lluita
contra els alavesos. com a saldo del
seu partit de Lllga, 'ara creure al
públic que no assisti a l'encontre que
els blancs es veieren i desitjaren per
aconseguir els dos punta contribuint
a.ixí la seva triomIal marxa en la Lli
ga que es juga aquest any. No obs
tant. no fou així. El Madrid, és cert,
juga el partit pitjor deis que porta
jugats aquesta temporada, i no pre
cisament porqué l'Alavés apretés el
més minim. Apreté, sí, peró a mesu
ra de les aoves forces. Quasi podriem
dir que aquest partit es descabdellá
com
tanta altres en qué un equip,
posselt d'una gran superioritat, no
dóna gran Importancia a l'adversari.
El Madrid des del començament
del partit debcá córner el temps, do
nant ala espectadora la sensació que
el partit es guanyarla quan elle vul

ELs resultats técnica foren ele
güents: /
GRUPA

estar

re,

i

LLORENP GIBERNAL1

-

Arenas.-Eguzqula, Egtizquiaguir

aconseguir el fi que

a

proposaven.
El partit, com

SALMERON, 133

Sant Andreu, 1;

Júpiter,

3

Aquest parta, corresponent al Tor
neig Catalunya, ha tingut duce fases
completarnent oposades. La primera,
favorable al Sant Andreu, el qual, do
minant amb bastant d'insistencia el
Júpiter, ha finalitzat el primer terrms
amb un gol d'avantatge, mercal per
Pinyero. de cap, en rematar un cón.
ner llaneat per Targarona.
A la segona pan t el Júpiter ha mi
llorat molt el seu rendiment, per la
tasca deis seus mitjos, i també per
la millor compenetració de la seva
davantera. Al cap de deu minuts, Pe
ha,
rera, en una jugada individual,
empatat. Seguidament un xut d'U
beda ha estat desviat fluix per Noves,
i Esteve ha marcat el segon gol de
l'equip del Poble Nou. El tercer gol
d'aquest equip ha correspost a Este
ve, el qual ha aprofitat una paseada
de Font.
Ha arbit,rat, discretament Pujol,
les ordres del qual els equipe s'han
arrenglerat així:
Sant Andreu: Noves, López, Rodea'.
galez, López. Ferrer, Rubio, Gómez,
Pinyero, Locave, Crispí 1 Targarona.
Júpiter: Casanoves, Claudio, Peix,
Climent, Font, Ortuno, Mas, Perera,
Arnan, Barceló i Ubeda (al segon
temps, Esteve ha substituit Aman).

Sans,

;

Martinenc, 1

En aquest partit el reserva deis
Sana va nitrar una tasca tan admi
rable, que ádhuc sorprengué els ma
teixos entusiastes del cerdee. En ini
ciar-se l'encontre,
semble. que el
Martinenc podria imposar-se fácil
ment; peró ben prompte l'enorme en
tusiasme deis sansencs iguala la llui
ta, per a finalitzar amb el marcador
decantat a favor seu. Durant el pri
mer temps, Ale marca dos gola;
el
primer, en rematar, de cap, un cop
frene Ilancst per Andreu, i el según,
aprofitant una passada de Roig.
La segona part, en el seu inicia
ment, resulte de net avantatge per
al Sane. Aquest eauip, en breus mo
menta mareé des gols més; obra, el
primer, d'Ala en aprontar una fa
llada de la defensa del Martinenc, 1
el segon, de Serra, en un garbuig. El
gol del Martinenc fou marcat por De
lafuente, a mitjans d'aquest segon

temPsbi
Artra

bé, Ermengol, i ele equipe

foren:
Sans

:
Conca. Soligó
Aparici,
Benys, Andreu, Moliner, Role, Mar
tínez, Ale, Porta i Serra.
Martinenc: Cabo, Portabella, Cata
fau, Altos, Rosalench, Tarín, Fandos,
Serró, Berilio, Delafuente i Graells.
,

oráis 5
Una festa
Amb

inaugural

d'inaugurar una
s a 1 a d'espectacles
anomenada
"Nocturn", i invitats pel seu
motiu

propietari, es reuniren dissabte
passat en un alegre sopar de
coMpanyonia gran nombre de re
presentants de la premsa de

Barcelona

El senyor Serradell,
propietari
la popular sala de
dansa
"L'Ocell de Foc", és un horno de
gust, 1 al pis primer de
de

l'edifici

ha muntat una sala fina 1
ele
gant
decorada magníficament
pel nostre amic Artis, que será
la
destinada ale espeetacles "Noc
turn". La festa inaugural
consis
ti en un esplendid sopar,
discursos, 1 en un ball intimcense
que
acaba a les dues ;le la
matinada.
El senyor Serradell fou
unáni
mement felicitat pele
periodistes
,

barcelonins
gust

per

l'elegáncia

i

el

exquisit de la nova sala
"Nocturn", a la qual augurem
tants éxits com porta
aconse
guits amb "L'Ocell de
Foc".

RA
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mica l'afer, no els será gaire
difícil fer comprendre al 'Govern
que als catalans aquests tractes
una
de preferencia ens molesten
possiblement
facin
que
i
mica,
el senyor Carner s'enterneixi 1
una

La Rachodifusíó
Sota aquest mateix títol oirem, el
dijous passat, a restatge de "La
Falg", una interessantíssima confe
rencia a cárrec de Jaume Rosque-lles í Aressant, president de la Recito
Associació de Catalunya.
Molt s'ha parlat de la radio a Ca
talunya. La premsa catalana ha om
plert planes i més planes. Les re
vistes professionals de radio estran
geres s'han ocupat preferentment
d'aquest afer molt sovint, i, cal re
marcar-ho, amb pie coneixement de
causa.

-

11é podríem dir que el plet de la
radiodifusió catalana és conegut in
ternacionalment. Altra cosa no po
dria ésser tenint en compte que Ca
fou una de
Barcelona
talunya
les primeres Ciutats europees on es
va
installar una estació radiodifu
—

—

sora.

Per() sempre que s'ha tractat de la
radio a casa nostra s'ha fet en ar
ticles, comentaris i informacione es
crites. Itarlssimes vegades s'ha portat
aquest ínteressantíssim terna a la tri
buna pública. Recordem molt poques
conferencies donades públicament
sobre le r)o a casa nostra, i agües

a casa

nostra-

Per fi Barcelona tindrá

•

Sr. Sande, el qual, un cop acabada la
conferencia, amb una sincera emo
ció dirigí també la paraula a l'audi
tori 1 féu remarcar la seva satis
facció pel tok elevadíssim emprat pel
Sr. Rosquelles i féu constar que en
aquell moment tenia l'honor de po
sar-li la investidura de president de
Radio Associació de Catalunya, l'e
missora que ens parla en la nostra
llengua.
Sense cap mena de dubte, podem
dir que és la primera vegada que l'a
fer de la radiodifusió catalana és
tractat públicament amb una con
cepció absoluta de la seva importan
cia i per un homo que disposa duna
preparació sólida, una coneixements
profunda i una voluntat berma e so
bretot, un patriotisme pur, noble i es
timulant. Homes d'aquests han de
proporcionar excellents serveis a la
nostra Pátria.Cal que no ho oblidem.
J. DOMENECH I GILART

el
El nostre comentani

Per als que fa anys que d'una
més o menys activa hem
nera
més o menys activa hem
viscut la petita vida del nostre
món aeronáutic, la conclusió de
qué Barcelona tindra el seu aero

port, ho considerem com un es
deveniment.
Seria pueril que ara preten
guéssim posar cátedra i dir que
tra dolenta; seria pueril, prime
tr adolenta; seria pueril, prime

perqué tot el
poguéssim dir

que nosal
rament
no „ndria
tres hi
cap eficacia, tota vegada que la
Comissió d'Aeroport, quan ha as
sabentat el públic deis seas pro
jectes, ja ho tenia tot fet 1 dis
posat, i no creiem que les nostres
censures—si és que n'haguéssim

Noves

Radiofóniques

d'assenyalar alguna—, fessin va
riar absolutament per a res el
pla que s'han traçat des d'un boa

La Direcció de Correus de Pran
ça ens din que la nova estació de
potencia que está per construir-se
a París i la qual treballará amb una
potencia d'uns 80 o 100 kw., quedará
probablement acabada a la tardor.

a

Barcelona

tes poques conferencies no han tín
gut pas cap transcendencia ni cap
importáncia remarcabrese S'ha,n li
mitat els respeetius confereneiants a
emette llurs .parers personalíssims,
gairebé sempre des del punt de mira
personal i la mejoría de les vegades

egoista.

I ací está precisament el secret de
l'exit i la impórtáncia transcenden
tal de la "conferencia donada a "La
pel Sr. Rosquelles i Alessan.
Amb tot i que el títol d'aquesta
conferencia era el que encapçala
aquest humil comentan, el Sr. Ros
quelles comença el SeU parlament ex
posanteanab. tata., elareidat,tamb un..
prortni&enneütement de la; materia
l'estat actual de la radiodifusió a tot
el mina amb estadístiques d'emisso
res, potencies i aparells receptors des
de la implantació de la radio fins
a la data.
Fou un preámbul interessantíssim
que .situa, l'auditori convenientment
per poder-se fer cárrec de com els
governants de tots els pobles tenen
de la Tedio un comenté' especial i
ocupa en els paísos respectius un lloc
de preferencia. Ens plau.remarcar la
situació de .1a l'adío a: Rúlsia, expo
sada arnb tot detall per Sr. Rosque
lles i Alessan, demostrant com els
Soviets empren la radiodifusió per a
l'expandiment de llurs idees i espe
cialment per difondre entre el gran
diós poble rus la cultura que, altra
mere, no podria arribar a totes les
Ilars humils.
També ens interessa
força el desenvolupament de la rá
dio a Italia que está assolint una im
portancia grades a l'esforg titánic
del Govern per situar-la preferent
ment en el concert radiofónic euro

peu.
Les xifres fantástiques, les estad
ques colossals de la radio als Est,ats
Units, foren també exposades deta
lladament pel Sr. Rosquelles i Ales
san,
foren escoltades amb interés.
Feta, una exposició de la situació
internacional de la rádio, el confe
rencíant es referí a la necessitat que
Catalunya, en el més breu termini,
disposés d'un servei propi de radio
difasió, esPeronant els nostres go
vernants perqué s'ocupessin prefe
rentment d'aquest afer que tant ha
de contribuir al consolidament de les
nostres llibertats, inieiades amb l'Es
tatut que, d'un mornent a l'altre, será
implantat en la seva totalitat a Ca

talunya.
Es va plányer del confusionisme a
qué dóna iloc rarticle de l'Estatut
que parla deis serveis de rádio i dis
posa que el Govern de la Generali
tat podrá, establir les emissores que
cregui conveniente, pero sota l'alta,
inspecció de l'Estat espanyol, el qual
es reserva .el
dret de poder instal
lar diría del territori de Catalunya els
seus
serveis propia de radio, desIli
gats totalment dels que pugui tenir
la Generalitat.
Amb tot
continua el conferen
ciant
cal que d'una vegada sigui
tra.etat aquest tema vital per al nos
tre poble,per a resoldre'l tot seguit
amb la implantació d'un serveie
serveis
de racliodifusió amb emis
sores potente que puguin ésser es
coltades per tot arreu i especialment
amb una emisora addicional d'ona
extracurta, perque els catalans es
campats a América i arreu del món
puguin seguir el ritme de la nostra
vida nacional i els batees sentirnen
tals i patriótics del nostre poble.
Cal remarcar duna manera espe
eialissima la discreció absoluta amb
qué el Sr. Rosquelles parlá de la Ra
diodifusió a casa nostra, eludint to
taithent els assumptes d'ordre inte
rior entre les emissores establertes a
la nostra ciutat ril anomenant tan sois
rentitat- catalana de rádio-oients, 1
que amb tanta dignitat i honor pre
sideix.
El nombrós auditori que escolta, la
coafcrencia amb un silenci abeelut
erra eivrearcacelesim interés, aplaudi
11-7coeferencient i demos
tre
i se_tisfacció
per teit,`dit el Sr. Ros
quel
4/4
començar bu
prese
al pe presidént-de La Fale,
--

—

—

—

,

Havem de convenir en una co
sa. Que el sestudis han estat por
tats a cap amo seny i amb ga
nes do f'n• una obra eficac i re

NOVES EMISSORES
Les obres per a la nova estado
"West Regional" anglesa, proveída
per a reemplaçar la transmissora
actual de Plymouth se segueixen
amb circumstáncies favorables; així
és molt probable que des d'abril
próxim comencin les emission,s d'as
saig amb l'ona de 288'5 m.
La primera estació de radiofonia
grega va a posar-se al servei a Saló
inca. La Ilargada d'ona sera de 270
provisio
m. i les hores d'emissió son
nalment les següents:
De les 1125 a les 12'25 i de les 18'55
a les 1955 (hora de Greeawicht).

Distribuidor general per
Espanya: PLATO TEMIDO

b!rfu":.ación, 175481.

començament.

anant

sos

en

ció de l'aeroport.
Ja suposem que

a

roport
des

Hospitalet, sostinguérem

a

d'gcl:irstes

mateix,7s

colum

7

MIL
Al1111~1at

Es una llástima que l'Aeroport no
rhagin fet al Prat; els castellans en
diran `IVilla de perros"; aixb vesteix

ens

molt poc, i és

*c aeronáutic.

po

m
.

A cal Hisparei-Suissa. dona ,golg
de veure els clients que tenen del non
100 cavalls tipue .ópanibus; En Trua
cada dia s'engreixa- mes; i fürna 'ptl

actual
Les linies aéries que
ment passen per Barcelona són:
Ala
Barcelona
1.a Tolosa
(línia
Casablanca
Tánger
cant
diaria de la Compagnie Genéra

ros.
.•

•

•

•

-

-

le

Aéropostale).

Ala
Barcelona
Tánger Casa': nca Da
Bue
Natal Río Janeiro
Santiago cl. Xile (11nos Aires
Compagnic
nia setmanal de la
Générale Aéropostale).
Barcelona 'Unja
3.0 Malesella
diaria de la Compagni2 Genérale
2.a
cant
kar

Tolosa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aéropostale).
Estutgarti Ginebra Mar
Barcelona (Unía de la
sella,
Luft-Hansa, diaria a l'estiu 1 tri
setmanal a l'hivern).
Madr1d Barcelona (línia
5.
diaria de L. A. P. E.).
Marsella
Gé
6.1 Barcelona
Roma (Unja setmanal de
nova
la NavigaZione Générale Italia
na, servida per hidroavions).
-

-

-

.

-

-

Línies

en

-
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A laTaverna Basca l'Aeri Club de
cada
Catalunya organitzá
com
any
un sopar per a cornmernorar
el primer vol realltzat a Espanya. que
s'esquela en aquella data. La con
currencia era escollida. i molt de le
broma, i tot va anar com una seda.
S'hi trobá a mancar el senyor Feliu,
que era el "clou" deis banquets ante
riors, no podent assaborir els e,o
mensals el seu famóa discurs de la
sang derramada".
Es ya nomer-r una comissió p2r
tal de oregar-li que l'any que ve no
ele deixi abandonats.
—

—

projecte

EStan en estudi algunes d'elles,
que s'Implantaran dlntre de pocs
l'Aero
mesos 1 les altres aixi que
port sigui un fet.
Ala
Barcelona
7.1 París
Casablanca (U
Tánger
c,ant
rja diaria de la Cornpagnie Ge
nérale Aéropostale.) El servei
Barcelona es fará en tres
París

#

Dissabte passat, en la inauguració
de l'exposicio dé plans i projectes de
l'aeroport, la gentil aviadora Mari
Pepa Colomor va tenir el seu primer
frarás com a aviadora. tota ,vegada
que en baixar 'l'escala va calcular
malament el terreny i féu un ater
ratge violent. capotant. afortunada
ment. sense conseqüencies desagrada
bles.
El primer que corregué a auxiliar
la fou un guardia municipal de gran
gala, que, bo i -ajudant-la a' alçar,
amb ele plarnalls dei case, 1L beta pes
sigolles al nas.
Mes tarea un grup parla,va de di
verses
coses ti•nr..a1-.,
de qualque
'"combinació", quan un aixerit, apro
pantese al grup, els va interregar:
De quin color diuen que era? ;Els al
tres 'es cregueren que es tractava d'un
foil!
•

-

-
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-

-

-

a

LA LLUITA DE LES 1VIINORIT 4.TS
Els alemanys que habiten a Txe
coslovaquia estan molt descontente
per no haver ates
Companyia de
Radiofonia txeca el seu desig perque
es doni més importancia a ridioma
alemany en els programes radiotó
nics.
Ara bé, la societat e,smentada va
rebre fa poc temps una 'letra signada
per alguns rádio-oients deis voltants
de Génova en la qual s'assegura oue
les emissions de Praga són segui
des regularment per molts rádio
cients de parla francesa i mols de
francesos, 1 dernanen, per tant, que
els anuncis de l'estació es facin
també en francés.
D'abto n'han pres ocasió els cer
cles germanotxecs per a fer notar
que donat el cas que la societat de
radiotelefonía tingui la intenció de
servir-se d'un segon idioma. només

•

j?

Línies aeries actuals

no ens entusiasma ni poc
ni molt, i menys quan veiem el
tracte de preferencia que dóna el
Govern espanyol a Sevilla.
Dissabte el ministre d'Obres
publiques va arribar a Sevilla per
tra,etar de la construcció de l'ae
roport a la capital andalusa, 1 se
gons telegrames de la Premsa, va
manifestar que el Govern no so

tres temps i sobre tot quan es
tractava de fer "passar's el pro
jecte de remplaçament de l'ae

,

fregaran
pel nas l'"Estatuto" 1 el "poder
central", peró, ei si ho probés
sim?

eroport,
JOAQUIM VENTALLO,
el nostre estimat eompany president
de la Comissió d'Aeroports

f4-mr

alleugereixi

d'uns qu- ts mi
lions la cárrega que ara s'ha im
posat Barcelona amb la construc
ens

dormir a les tres de
la rnatinada per elaborar un pro
jecte d'aeroport. Han treballat
gairebé podriem dir clandestina
ment, tota vegada que d'haver
se fet públic l'emplaçament, ben
aviat cis propietaris deis terrenys
s'haurien donat compte del que
es tractava i el que avui es podrá
adquirir per deu, hauria costat
vint-i-cinc. Tot aixó no deixa de
tenir el seu mérit.
Barcelona, dones, ben aviat—el
dia 6 de maig el "Graff Zeppelin"
tara, la seva primera escala re
gular a la nostra ciutat—, comp
tara amb un aeroport de prime
ra, categoría, que s'haura. pagat
ella mateixa. Aixó, el que siguem
nosaltres els que ens paguem l'a

la qüestió d'empla
çament; nosaltres no podem
oblidar les campanyes que en al
sobre tot

manera

LA NOVA TRANSMISSORA
DE PARIS

45 e

Aeroport

seu

it

.

-

hores i mitja de vol.
Casa
Barcelona
8.a- París
Natal
Santia
blanca
Dakar
go de Xile, per Río Janeiro i Bue
nos Aires (el darrer experiment
-

-

-

-

11,

-

reerxit de IVIermoz damunt l'Are
en-ciel perrnet de preveure el
vol Barcelona-Buenos Aires en
tres dies i mig). Linia de la Com
pagnie Genérale Aéropostale ser
vei setrnanal.)
Barcelona
9.1 Marsella
Palma de Mallorca
Alger, en
substitució de la línia d'hidro
avions actual Marsella-Alcúdia
Alger (servel diari de la Com
pagnie Genérale Aéropostale).
Combinant aquesta unja amb la
setena, Podrá fer-se el viatge
Londres
Palma de Mallorca en
set hores a través de Barcelona.
10. Barcelona
Cartagena
Gibraltar (Unja terrestre de la
Navigazione Genérale Italiana).
11. Zuric
Barcelona, servei
d'avions rapids, de la Swissair.
12, Berlín
Barcelona
Cá
diz, servei terrestre de Luft-Han
sa, que seria continuat des de
Cádiz amb hidroavions llançats
per mitja de catapuita„ per a fer

eae,

-

-

-

ti

l'alemany podria prendre's en e,on
sideració ja que el total deis radio
oients alemanys que resideixen 3
Txecoslovaquia arriba, almenys. al

-

-

20 per 100 del nombre total deis
rádio-oient,s txecoslovacs.
LA RADIO A LES MINES
A diverses mines de carel& del dis
tricte de
Vakefield (Anglaterra),
s'han fet experimente amb un siste
ma d'alarma per rnedi dones curtes
Eh experiments han demostrat que
des de l'emissora que es troba a la
superficie, eh senyals tramesos eren,
encara, més perceptibles,
fine una
profunditat de dues milles a l'inte
rior de la mina.
L'IMPOST RADIOFONIC
A FRANCA
En el pressupost francés per a
l'any 1933, hi ha, por primera vega
da, com a actiu, un imnort de frenes
43.000.000, que segons diverses apre
ciacions, seran
percebuts durant
aquest any deis rádio-oients france
sos, els quals hauran de pagar una
taxa per poder servir-se d'un apa
rell de T. S. F.

-

-
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EMPLAÇAMENT

DE

•

Línies de

zeppelíns

A més, per al mes de maig vi,
nent. si Barcelona té ja InstaIlat
el seu mástil de Zeppelins, enca
ra que només sigui arnb carázter
interí, s'inaugurará, la linda re

gular:
Friedrichshafen
Barce
lona
Río Janeiro.
Actualment el Dr. Eckener és
a les Incites holandeses per estu
-

-

diar l'establiment de la segona,
línia de zeppelins, que será:

Amsterdam
Barcelona
Batavia.
Finalment el Dr. Eckener, al
seu pas per Barcelona el mes de
novembre darrer, va indicar la
nostra ciutat, com a pas obligat
de la tercera unja de zeppelins a
implantar, que será:
23. Nova York ..Barcelona
Egipte
India anglesa.
-

-

-

-

-

-
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L'AEROPORT

CAM 1 ONS
AUTOMN 1BUS

el salt de l'Atlantic fins a Bue
nos Aires.
13. Berlín
Barcelona, serveí
rápid de Luft-Hansa en vuit ho
-

eixida. En la memoria que ens
ha estat Mitrada, la Comissió
explica amb tot detall els seus
treballs inicials, i tot el que s'ha
vingut fent fins arribar a asso
lir el resultat que avui comen
tem: l'haver estat acceptat el
projecte pel Consistori.
No hi ha pas dubte que nos
altres distrepem en alguns punts
amb el que exposa la memoria,

1 des d'altres indretes de la
Premsa local i de la tribuna pú
blica; no podem oblidar que lla
vors sosteníem
que els terrenys
ideals serien sempre els del Prat.
La Coniissió, en virtut de dicta
men
deis técnics, no els troba
boas i encarrila les seres recer
ques cap a altres indrets. Del
cúmul d'observacions D'ha resul
tat que els terrenys escollits en
tre Viladecans i Gaya són els mi
llors. Nosaltres ens felicitem de
que s'hagi arribat a aquesta con
clusió —a una conclusió
i que
per fi l'aeroport, tanta anys esca
motejat, sigui aviat una rea

lament pagarla el pal d'amarrat
ge del "Zeppelin", sinó que s'em
prendria pel seu compte la coas
trucció deis hangars.
No ens fa res que donin als
sevillans tot el que els passi pel
cap, pero sí que ens sap greu que
a nosaltres ens facin efr el "quin
to".
Ens fem la illusió de que si els

nes

nostres

diputats

a

Corts estudien

res.

14. Brusselles
Barcelona
Congo Belga (línia de la Sabena
que posarla en comunicado la
Metrópoli amb les Colónies bel
gues a través de Barcelona.
Totea aquestes Untes flan estat
ja estudiades per les Companyies
-

esmentades i

es

-

tracta

d'implan

Concesslonarl per
de Barcelona

JOAN

a
1

les provincles
de Girona

FLOTATS

Tamarit. 95 i 97
Tel. 31506
BARCELONA
-

tar-les rápidament.

—

litat.
-

.
-

,,CCISULICH

BRASIL-PLATA

LINIA
Travessia

LANE"

oceánica solaMent

en

7 dies, amb la

rapidissima

mINNEPTUNIA
20

DE GIBRALTAR

MARC

Rio Janeiro
Santos
Pernambuco
Bahía
Montevideo i Buenos Aires
Río Grande do Su!

cap

-

-

-

a

-

LA NAU ULTRA-MODERNA DISPOSA D'UNA ESPLENDI
DA CLASSE UNICA QUE CONCORDA AMB LES EXIGEN
CIES DELS TEVIPS ACTUALS: VIATJAR AMB LA MAXIMA
COMODITAT I AMB UNA IVIINIMA DESPESA

UNJA ESPANYA-NOVA-YORK
amb els

rapidíssims supeitransatlantics

MNSATURNIA
DE GIBRALTAR

ABRIL

mNVULCANIA
DE GIBRALTAR

28 ABRIL.
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Per arribar a aque,st resultat,
ha estat necessari que uns ho
mes abnegats i
que estimen la
ciutat, s'hagin imposat una tasca
dura i absorbent, que els ha per
Inés eliminar els obstacles que un
darrera l'altre se'ls anaven pre
sentant. Mereix l'agralment de la
ciutat la Comissió d'Aeroport de
l'Ajuntament de Barcelona, i so
bre tot el seu president el nos
tre amic

Joaquim Ventalló,

-

~I

que

1

obscurament i sense cap ambició
exhibicionista, ha portat damunt
seu la tasca feixuga de totes les
negociacions i estudis. La labor
de Joaquim Ventalló ha estát ad
mirable, i un home que no ha
gués tingut el seu temperament,
o bé
hauria fracassat en l'em
presa obé el veuriem avui aurio
lat d'un prestigi que el nostre
amic
potser equivocadament
ha procurat escamotejar.

abaris..no, s'ha ernpr'es aquesta
,tasca i el conjunt deis seus es
audis ha .eristallitzat en el seu

1933
amb les

—

'Un collaborador decidit de la
CorrásSió d'Aeroport ha estat l'ar
quitecte Antoni Puig Gairalt. Puig
Gairalt ha- realitzat• tots éls projectes d'edificacions i els estudis
de Templaçament. Ha estat un
home que slia docuMentat molt

,

.

seves

farnoses

característiques

RODA LLIURE
EMBRAGATGE AUTOMATIC
MOTOR FLOTANT
CARROSSERIA MONOPEÇA
DES DE PESSETES

14.950

projecte d'Aéroport Iconstruceions

noSaltr9S bobera sen
zillament admirable.
No oblidem l'ajut enorme que
amb la seva experiencia de cons
tructor hi ha posat en Guillem
Basso:
aquests tres elements
s'han passat meses darrera me

ROSSELLÓ, 132

anexes, que

Detalls: S. A. E. M. A. R. Agents Generals
Barcelona: Rambla de Santa Mónica, 29-31: Madrid: Alcalá, 45.
Málaga: Alameda, 47 Sevilla: Plepa Nova. 5
Valencia: Pintor Serolla, 18; San t Sebastia: Av. Llibertat, 16. i a
Zotes les_agéncies de viatges i turisrne
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TELEFON: 71081
BARCELONA

13 febrer de 1933

la rambla
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L'espiritualització del Cinema

COLISEUM presenta

L'art cinematográfic té pel damunt de totes les altres arts
el do de trobar i captar fácilment la bellesa.
Abans el públic s'acontentava amb pe•lícules on les noies
fossin de bon veure, segons la moda del temps. Ara afortuna
dament les actrius són més intelligents que helles, per molta
que sigui la sera bellesa, i se supedita la bellesa física a la intel
ligéncia. Mai podíem suposar que una Polly Moran, una Marie
:Dresler, poguessin arribar sense joventut ni bellesa a l'estre
són moltes, peró, les noies maques que es canviarien per
aquesta parella de dones de mitja edat la simpatia i intelligéncia
kle les quals són considerades pel damunt de tota bellesa ex
terior. El cinema s'está espiritualitzant. Quan trobeu un ar
kurnent acceptable vettreu com us sentiu alleugerit de quelcom
que sentleu dins de vosaltres i no podíeu donar-li forma material.
personatges ocupen avui un lloc que no és aquell detestable
primer terme de tots els arguments d'uns anys enrera. Us tro
bareu reflectit en moltes de les vostres emocions, dels vostres
pensaments, en aquella paret argentada. Amb tot i restar cómo
dament aposentat en el vostre seient us sentireu viure entre aque
lla gent i com prenen forma i expressió brillant aquelles idees,
áquells conceptes informulats per manca potser d'habilitat en

mane
que ha sabut donar-nos duna
de les Inés
ra sobria i perfecta una
intenses sensacions de bellesa d'a
questa teemporada. Kuth Bernhardt,
treballa
el gran director, amb qui
Conrad Veidt en -L'ultima compa

Vélez
ens

per

ració de l'home de la cambra ha do
ci
nat la més bella creació d'art, de
moder
nema pur sense fulleraques
nistes, sino recollint la bellesa i trans
forrnant-la en art per mitjá de la fc

moltfes

mostra

de les

admirable
nyia", aquella pellícula
mestre. es qui
com un aiguafort de
ha copsat tota la meravellsa deis
paisatges tirolesos, i amb la collabo

del

raons

Unís Trencker, el simpatic actor
alpinista, té en aquesta producció un
paper que escau al seu tipus d'home
de les muntanyes, d'enamorat deis

diu d'ella que és la més
dinámica i entremaliada
de les estels i

cima i de les meravelles esplendents
de la natura. Es una producció be
Ilissima aquesta que Coliseum ens
presenta; és d'aquells films que
plauen perque són tan veritables, per
qué no fan cap concessió al públic,
perque l'argument és viu i ensems
secunda
no ocupa més que un loe
fi, i a més acaba com acaben tots
els somnis i tots els amors en la vida
real; acaba malament, peró amb la
culminació deis ideals satisfets, ideals
de bellesa, de gloria, de somni.
Tots els típus en aquesta pellícula
són ferms, vigorosos. Víctor Varconi
té també un> paper interessant en l'o
bra.
Pero qui us meravellará será la Na
turalesa amb aquella coldínua supe
de
ració de paisatges esplendents,
perfecció fotogénica, filigranes de
llums i ombres que us donaran la
sensació viva de teta mena de tona
Després la sobrietat del diáleg,
amb la qual cosa es demostra que
el cinema pur triomfa plenament.
L'excellent musicalització del film és
també digna de tenir-se en compte,
així com la gentilesa de les protago
pistes i la táctica de dotar d'un ar
gument a aquesta bella selecció de
paisatges, que també podria ésser un
argument sáviament adornat amb la
meeravellosa naturalesa. Sigui com
vulgui, el cas és que "Por la libertad"
la
és una pellícula que nosaltres
sentim vivament, car ens parla
llibertat, d'opressions
d'anhels de
indignes, de lluites- abnegades pot
ser estérils, i que tot aquest doll de
sensacions espirituals van acompa
nyacles de la máxima perfecció en
bellesa.

una

de les més

atractívoles..,

,podeu.

Al públic cal donar-li per tot gaudi, per tota visió, obres
perfectes per tal que s'habitui•inconscientment a la bellesa.
mateix fl les intelligéncies jovenívoles cal allttnyar-les de
tota literatura mediocre, de tota idea que no sigui noble. En
contacte constant amb idees elevades i obres perfectes, l'esperit
a

la bellesa i l'allu

!5Atenció!!!
programa

Al

AVU1, DILLUNS, DIA

FEMINA

13

s'estrenará al

CAPITOL

ESTRENA al

El senor de
media noche SED DE al,

més formidable actor
de carácter
Edward G. Robinson
amb

DEL VODEVIL SUGGES

ADULTS,

GRAN

intim

Ori

Continuará fins dimecres el pro
grama "Fox" format per "Sherlock
Holmes", amb Clive Brook, 1"La mu
jer pintada", amb Peggy Shannon.
Dimecres, estrena de "Sed de es
cándalo", interpretada per Edward
G. Robinson, H. B. Warner i Ma
rian Marsh, i "Taxi", amb Loretta
Young i H. B. Warner. Ambdues
Warner Bros First National.

PUPILA
•

y

MADELEINE GUITTY

LEFEBVRE

-

argument frívol, divertit,
modem, d'accentuat

com

1111111111~111011~~1

nova

!Un

curs

de felicital!
pellicula optimista,
simpática i encisadora, al
Una

KATE`b,
DE HACA"'
V-

JEAN

MUDAir
gim

11
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EL

Un film UFA

vence

Avui, dilluns, dia

13

ESTRENA al

de nou estil, amb
LORETTA YOUNG en

divendres, 17,
estrena de

!TAXI!
Dues

L'expressió

produccions

per jean galland
i tanta fedor
exclusiva
m. de miguel.

WARNER BROS
FIRST NATIONAL

ó

1
de RENÉ

LEFEBVRE,

l'artista favorit de RENE

CLAIR

Realització del destacat director
JEAN CHOUX

1
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L' ESDEVENIMENT
DE L'ANY
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1
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Les Silly Simphonies de Walr
Disbey són el millor que s'ha fet
en dibuixos animats. La revelació de
la temporada ha estat la presentado

d'aquestes

produccions

en

colora,

són "Arbires i flors" i "El rei

Neptuno".
Fantasia, el local on concorre el
públic més distingit de Barcelona i
que es destaca sempre per la selec
ció de les seves presentacions, ha ad
quirit dels seus distribuidors, els
Artistes Associats, els drets de pro
jecció d'aquestes petites meravelles

cinematográfiques.
*

*

•

CATALUNYA
Avui s'ha estrenat la producció di
rigida per Jean Choux i interpretada
per l'incommensurable René Lefev
bre, acompanyat per Madeleine Guit
ty i Arletty "Un parro con pupila".
Sembla que es tracta d'un vodevil
pie "d'entrain" i "apto para adul
tos", la qual cosa vol dir que anirá
molta gent a veure'l, i, sobretot, mol

gent

més enlairada

del bon humor

butaca: 1'50

com

-jr-~

RAQUEL MELLER

VIOLETAS
hIPERIALES

•

sonora.

gala:U

una mi

en

direcció.
installació

nova

JAMES CAGNEY, el

i dinamisme

Interpretació

veureu

passeig de
gracia i rambla de
catalunya.
entre

i MARIAN MARSH

«sprit»

pensar-vos-hi

realitat és l'am
bien optimista i rialler el que us ha
dcnat aquella bona estona, ja que en
sortireu sanee cap emoció colpidora,
ni cap sensació extraordinaria, sino
que haureu passat un ratet agrada
ble veient el que la sort pot ter amb
aprofitar les opor
un tipus que sap
tunitats. Kate está deliciosa en el
seu paper; Murat no ens plau tant,
estigui ehcertat en la
no perqué no
interpretació, sinó perque és un paper.
per a un actor més jove, potser de
la categoria d'Henry Garat... Foto
grana i música, molt encertades.
ca,

rosselló, 275.
en

CAPITOL

Un

la. Després de

cinema
H. B. WARNER

RENÉ

res Una
Us fará passar
estona, i no sabreu si és
una bella
la simpatia de Murat, la bellesa de
Kate de Nagy, l'argument, la música
o la presentació, que és molt ben ate
sa, el que més us atrau de la pellícu

-

l'Intim
Divendres vinent, cita 17,
tindrá lloc
l'estrena de
"Fantomas", producció dirigida per
Paul Fejos i presentada per M. de
Miguel. Amb aquesta estrena aquest
simpátic i íntim local inaugurará la
serie de produccions del Repertori
M. de Miguel, els drets de presen
tació de les quals té adquirits, amb
la qual cosa el públic distingit que
freqüenta l'esmentat local podrá,
grades a l'esforg d'aquesta empresa,
admirar les millors produccions eu
ropees a uns preus reduidíssims.
Heus ací com es demostra l'interés
per complaure i atendre el públic.

EXIT
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Comentari: Es abans que

Cinema,

RR •

oo

FANTASIO presenta -"El
dor".

Pels Cinemes

Producció Albatros-Chavez

TIU, APTE PER A

11
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producció optimista.

*

nyará de la vulgaritat. En el cinema, cal que fugim de tot el
que sigui vulgaritat ; la bellesa, si no va acompanyada de l'art,
ARICIA BRUN.
infinitament més vulgar que la lletjor.

en

ces.

tografia.

qué Hollywood

—

do de selecció que l'acostará

Modalitat: Parlat i cantat

Modalitat: Parlant en alemany.
Comentari: Heus ací una produc
artísticament
ció cinematográfica i
perfecta, en la qual la Natura és la
director,
máxima collaboradora del

Lupe

.1.

P.ELLICVLES

DE

la liber

Interpretació: Espléndida.

.

un
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tica.

El cinema, avui, si l'espectador va als locals de projecció per
yeure pellícules sempre us donará un idea nova fácilment apli
cable a la vida real.
Avui, en les produccions bones, predomina o bé la bellesa
idealitzada de la Natura, com en "Por la libertad" o bé la be
Ilesa espiritual de "Maridos errantes", si no és la hellesa moral
'de "Remordiment".
Els actors són el vehicle amh qué compten l'argumentista i el
director per fer arribar tnés rápidatnent aquella idea als espec
tadors. Les actrius en llur majoria son belles, perb són també
quelcom més que unes dones honiques que actuen com els or
dena el director. Aix?) era .A que eren ábans les actrius de cinema-:*
unes nines més o menys boniques i més o menys sensibles que
actuaven dominades pel megáfon. Avui els parlants han donat
i,un gran marge de responsabilitat als actors i la sera sensibili
tat és la que ha de col-laborar amb l'argumentista i el director
perqué l'obra surti arrodonida.
En el cinema comença ara el regne de la sensibilitat espi
ritual. Cal que s'aprofiti aquesta onada de depuració artística per
á encarrilar el públic vers un espectacle nou, que sigui quelcom
;tmés que un espectacle banal. Cal que les editores renunciin a
aquests arguments vulgars, que fins avui veiem, on l'únic atrae
bu era el nom d'un actor simpátic o d'una estel formosa. Es
'absolutament necessari que aquest ,art que compté quantitats
de bellesa com cap altre, es despulli de tots els convencionalismes
de públic, d'aquest públic que davant d'una meravellosa de
bellesa com és "Por la libertad", troba escenes llargues o Par
'g,ument poc atractívol. ‘Aixó és com demanar arguments al pai
satge de les nostres muntanyes o hé una bella história a un qua
dro del Ticiá. La bellesa, tan sois essent perfecta, completa
kcompté tanta poesia i idealitat que ja posseeix tot el valor ar
Igumental de qué amb la vostra imaginado vulgueu dotar-la si

adquirirá

BREV

tad".
Productora: Universal.
Directors: Kurt Ben-lhardt i Lluís
Trencker.
Actor: Lluís Trencker.
Argument: De gran bellesa dramá

9'expressió.

,

1933

frances,

genial artista

amb

de la sim

patía per arroves, creador
de «Marius» i «Mam'zelle

Nitouche», ajudat per
Jaqueline FRANCELL
SIMONE SIMON
PIERRE BERTIN
Realització MARC ALLEGRET
Basada en la celebbrrima obra de
PAUL GAVAULT

