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eleanenas: Carreres, Casagran,
Fullá i Nierga.
A la primera pare domina intensa
ment l'equip santperenc; fruit d'a
quest dornini foren els dols -gola mar
cats per Fíala (P.) i Bosch.
Durant la segona part, el veterá
Roig (R.), que defensava la porta,
ens demostrá la seva gran classe.
Es distingires, pels locals, Roig,
Quintana I, Lloraccí 1 Bosch. Car
reres i Casagran, en llur debut, cau
saren bona irnpressió, podent esperar
d'ella, i de llurs dos companys debu
tanta, molt en resdevenidor.
El manche dia, al vespre, tingué lloc
un epa ta honor de Pere Fullá.
Tots els assistents en sortiren ben
satisfetsOja<que-sempre hi hagué ale
gria i geranor.
Desitgem al con arnic Fullá bona
sort, i que, una vegada llest del ser
vei, el poguem tornar a admirar en
el F. C. Sant Pere, del qual club té
les simpaties ben guanyades.
F. B. VILA

l'Armentera els sembla im
ells ja havien obsequiat
jugadors creient que ja ho eren...
a

car

Que en Vigo, de La Bisba
bruixot 1 tot ho endevina.

sembla

,

Que veient l'éxit deis seus prones
tics, rany vinent fará calendaris.

Penya Salé, de Manresa, 3
C. d'E. Sallent (reserva), 3
Partit ensopit i d'escás interés fou
el que va tenir lloc el proppassat
cha 6 al camp de
la °esteta en
tre els equips que enca.pçalen aques
tes ratlles.
Durant quasi tota la primera pant
domina l'onze local, i, malgrat aixó,
tan sols marcaren un gol, obra de
Fernández.
Tot just començat el segon temps
els forastera aconseguiren per mitja
de Nevot, rempat. Des d'aquest mo
ment el domini fou altern, essent
Guixer, del Sallent, qui conseguí el
desempat. Uns quinze minuta abans
d'acabar la partida, Soler tira un
penalty contra els visitants que es
traduí en un altre gol, 1.quan tot
hona creia que no variarla el resultat,
una reacció inesaierada i forta dels
forastera els v.algué l'empat a tres
punta. Aquests dos punta darrers fo
ren marcats pereMartínez i Riera.
Els equipa s'arrengleraren així:
Penya Salé: Fusten Llopart, Ave
llana, Seyás, López, Vilaplana, Tor
res, Martínez, Nevot, Carreres i
Riera.
C. d'E. Sallent (reserva): Masqui
ta, Martí, Iglesies, Vinyes, Soler, Ga
lí, Morral, Guixer, Fernández, Gimel
i Cervelló.—Corresponsal.
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al de LA RAM
Tordera está ben informat.

Que el
BLA

a

Que en el cas Malgrat-Tordera el
Comité delegat de la Lliga Amateur
a Girona ha demostrat que no está
per fer justicia...
Que ja hi ha Junta
callar als malgratenes.

per fer

nova

de•

la protesta del
Que el dipósit
partit amb el "Malgrat" está fet i en
la secretaría del club es troba un re
but 'aValat amb el segell de la Lliga
Amateur per si convé la comprovació.
•

Que el "Tordera," pot

anar amb el
ben alt a tot arreu perqué no té
deutes amb ningú.

cap

el "Malgrat", que si
donar-ne les grácies
favoritismes que els permeten tenir
juga,dors no inscrits.

Que

no

fa

com

campló pot

és

Que si convé

es

donaran més de

talls.

Que la Junta de P"Ateneu Igua,
per distingie-se en alguna cosa,
jugadors durant
dóna vacanees

ladí",
els

mesos

de gener 1 febrer.

Que degut a aixó hi ha més afició
aescoltar partits per rádio.

Que la "Penya Germanor" s'ha re
tirat del Torneig Copa Ciutat Igua
lada.

DE Pa- -.'z.a.EIG
C. E. Puigreig, 7 F. C. Calaf, 2
El diumenge passat, dia 5, tingué
lloc, davant nombrós públic, aquest
interessant partit, que finalitza amb
una merescuda victoria de l'equip lo
cal.
Durant el transcurs de reneontre
porta semure la iniciativa del joc l'e
quip local com ho palesa el resultat
de cinc gola a cap obtingut al primer
-

DE TORDERA

temps.

Diumenge passat i en reunió ex
traordinaria, el Club Tordera elegí

A la segona part, l'equip visitant
reacciona, i aconseguí marcar dos
gols.
ELs gola de l'equip local foren mar
cata per Comaposada, 2; Macla, 3;
Pujol i Besora.
Deis jugadors da"aPualreig -cal fer
esment de la tasca formidable de
Pujol, en la qual Migué una bona
collaboració amb Cosoojuela.
A la davantera hi hagué de re

Junta nova en substitució de la di
missionária. Quedaren elegits: Pre
sident, Lluis de tuca; vicepresident,
Josep Curús; secretara; Sebastia

-

,

Bonfill; vicesecretari, Josep Sagrera;
caixer; Josep Martí;
comptador,
Salvador Berney; vocals, Pere Fabre
gues 1 el capita de l'equip.
La nova Junta saluda les Jun
tes deis clubs comarcals i es posa
incondicionalment a les seves or
dres.—J. Josal.

rnarcable l'entusiasme de
seus

A les ordres del

la Junta de l'Ateneu, en re
prendre les activitats, prescindirá deis

as

memitat,
mínima
de
16 per 100 de
NITROGEN NITRIu;
Per
aixe, en ,gualtat de preus es el mes eco
nómac de tots
els
511trats de Sosa

feforços X?).

11,

Que per alzó vol tirar eham a les
revelacions del Torneig, Rabel! i Gra
gori.

Concesioneria
Alarcón.

Grirona tot plora, tot plora

`ee.Perque

els nois del "Girona" Paca
ben de "dinyar".
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Que els primers sorpresos de gua
nyar foren els d'aorta.
segurs.

Que l'árbitre Grau té una figura
"arrogante" com en López.
Grau

Sabia qué

era

va

demostrar

que

no

futlyd.

-Que aixó no vol dir pas que vagi
,robar" el partit. Pene sí que vol dir
si els jugadors feren joc violent, fou
que si els jugadors feren joe violent,
fou per culpa d'ell.
Que árbitres així haurien d'ésser
retirats de la circulació, perqué del
contri no hi haurá prou Ilists a la
Mutual.
Que el millor que podria fer seria
ocupar-ne,
nómic.

i

així

sortiria

Que si es descuida,
"Girona" l'hi envien.

més

COLONIA

,Necrologia

eco

els soces• del

-

(Ve de la página 13)
paradora. Sabem que la catalanitat
no és el fort d'alguns regidors que

questa desfetai
Eh gola fottraímaxcats 3 per Soler,
dos per rintarle* esquerra i dos pel
l'F,spane
davanter centrte del de
guera no va poder-se precisar-se'n
l'autor, ja que ns marea durant una
"melée" davaheela porta pierenca.
Per l'Esparregaera es distingiren el
porter i defenaa dreta, i pel Piera
tot l'equip sense distinció, ja que els
que marcaren4s gols aprofitaren bo
niques passadOe de Ilurs companys.
L'arbitratge enu fácil, ja que el par

componen l'actual Corporació. Enea
rim ala regidors restants—i no igno
rern les dificultats amb qué topen
que no defalleixin en la seva tasca
de catalanitzacíó.
Es publica un peraadic bilingüe
anomenat "La Veu del Besos".
-

Teniu tos? Preneu

Pastiiies

inciden
111 es descabalga sense cap
cia; peró ablia10 priva que l'arbitré
senyor Garee,7 a la primera ocasió
dones un renal al reglament; altra
ment, caldria aaue la Junta del Pie
ra obligues eth seus jugadora a ésser
al camp 15 Mimas abans de comen
çar, ja que dvaquesta forma s'estal
viarien moltes discussions i perdua
de punts.—CorresPonsal.

Les coinunicacions amb la capital
ho són per la Companyia de Tram
vies i la Companyia d'Autoeannibus.
Properament sembla que els ferro
carrils de M. S. A. hi faran un bai
xador.
La separen de Barcelona cinc qui
lómetres, i tres del centre de Bada
lona. Alguna dels „aeus carrera de la
part esquerra estalle units amb els
de Santa Coloma. No obstant, el cen
tre de les dues poblacions dista uns
tres quilómetres.

imp Sahalé 1 Ferraz
Corretger
A.

preuk_LbsoOrels.,
tk:COMEROTO B.

de Pi i Margall, 29 Teléfon 406
Sant Adriá de Besós
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-

AlKaaaia Lauden

Teléfon 13554

DE SANT PERE PESCADOR
F. C. Sant Pere, 2
F. C. Rosee„, II
Amb un dio espléndid se celebra,
aquest tartit de comiat al nostre vo
-

luntarias mig-centre

Pere

Pulla, ja

que ha ingressat en Mes.
Amb la segtient compasició de re
sana; Rete (R.), Quintana I, Carre
'

equipa s'arrengleraren

GUELL

Dimarts passat mona, a con.se
qüencia d'una traidora malaltia que
el retingué unes guantes setmanes.
al llit, el qui fou jugador del F. C.
Güell En Josep Santamaría, que fina
fa poc havia format anta del pri
mer equip. No cal dir coin ha estat
sentida la seva mort per —l'element
esportiu, tractant-se d'aquest element
valuós que fou en vida model d'en
tusiasme 1 voluntat sense
Lacte de renterrament, que tingué
lloc dimecres, fou una manifestado
de dol per part de bata I població,
en el qual assisti una nodrida repre
sentació del F. C. Güella'que li féu
ofrena d'una formosa corona en ho
nor del qui havia estat jugador seu.
Davant la condolerme, que pesa da
munt la familia del finat i el Fut
bol Club Güell, LA RAMBLA no pot
menys d'adherir-se al sentiment de
dol fent-se seu el condol que afligeix
rafició local. Ens hem assabentat
que una companys del malaguanyat
Santamaria proposen organitzar una
diada a honor seu.—Corresponsal.
DE FIERA
Esparreguera, 1
Fiera, 7
Per no perdre el costurn, el Fiera
va presentar-se al camp, que era el
seu, amb retará, lo que motiva for
tes discussions entre els delegats res
pectius i l'arbitre senyor Garcia; pe
ro la bona voluntat del delegat de
l'Esparreguera, va fer que el partit
po
se celebres i el nombrós públic
gués gaudir d'uta partit bonic i efec
fer
tiu; l'equip d'Esparreguera va
llástima, ja que tot i jugant amb mol
ta voluntat no n'encertava ni una;
el portar fou napic que se salva, d'a

tan

en

conte

-

-

A

Ld.

Madrid

Magatzerns:
Bilbao, Santaniler, 0130n, larragona,
Valénals, Alacant, Málaga

rfahir eneá.

n'estan ben

no

graduada

una

COMP. PENINSULAR
re

servista Marimon.

Que

granuiat

Oemaneu

•

Que també pensa fer jugar al

•

ea

garantazant

encara no

Cunill, els

fARCADIAN'

-1-.Que

Que

senyor

EL NITRAT
DE SOSA

Que aixó no fa per la "gallardía"
deis fanálics de la "Penya".

a

els

Agricullors1!

Que la causa és perqué el Comité
»Tia fer-los jugar es vint-i-einc mi
nets que restaven del parta no aca
bat contra P"Ateiteu" (R.).

Que

toas

componente.

Casagran,
res, Quintana, II, Boach,
Fullá. (P.), Llorenci i
Nieria (leeli pot veure's, Bosch ocu
-de Fullá (P.), ja que d'a
pa el l
-

ci en avant será el mig-centre titu
lar), come/10, aquest encontre, en el
quia debute.ven en requip local qua

com.

segueix:

F. C. Calad: Oriol- III, Cuseullola
II, Oriol I, Franquesa, Cuscullola I,
Oriol- II, Panales, Andrés, Villorvina,
Riera- i Fitá.
C: Ealauigreig: Coscojuela II, Mun

-tanYolaí -Pla, Planes, Pujol, Coscojue
la I, -Be/aceden. C,omaposada, Macla,
Vives i Besora.

•

CORRESPONSAL
DE PALMA DE MALLORCA

Athletic, 2; Mallorca, 2
,

Amb aquest resultat acaba l'en
çontre celebrat al camp "Bons Aires"
corresponent a la penúltima jorna
da datquett. carnpionat.
La sorpresa
fou gran, especial
ment per als incondicionals del Ma
horca, ef <mal empat el paso en di
fícil situada) par renovar el preuat
títol que tanta anys fa que assola.
Hom creta en una victória fácil de re
cluí') carrapió tot i havent estat, molt
proa) de la desfeta. Solament di
rern que faltaven quinze minuts per
acabar j. ..el marcador assenyalava
2-0 favorable a l'equip "Athletie";
aleshoresn un xic de bona voluntat
deis mallorquins, 1 un excés de con
nango; deis athlétics, va ésser causa
que es marquessin el dos tantos que
donaven al, Mallorca l'empat. Aquest
equip queda era en dos punta menys
que el Constanci, fantant-los ju
gar ambdós equips, entre ella,
un
sol encontre que no hi ha dubte
será el Inés emocionant de la tempo
rada.
Si eleMallorca vol ésser novament
carnplo; .114 de guanyar al Constan
ctper dél aaunts, puix que si ho feia
per. M'IN pulat, no li fóra prou, ja que
s'hauria d'aplicar el "goal average"
indireete, en el qual cas el Constanci
el té a favor seu.
A Inca jugaren Constanci i Ba
leara en el qual partit es tenia per
endavant cpm a cosa segura la derro
ta del Baleara i efectivament, bu ai
xf demostrant els vencedora una gran
earapenetració, mereixedora de les
ovaciona que han sentit a favor seu
durant tot aquest campionat.—Mora.
.

DEL "CASAL CATALA"
Del

"Casal Catalá"

hem rebut amb

,

maramalea
minuts, impo.sava un domini in
fructuós.
Reaccionaren els figuerencs, i fou
quan s'asseguraren la gran victoria
en obtenir Balansá el tercer gol, des
ames d'un magnífic xut al pal de
Baró.
Rápidament, i amb tot enc,ert per
part de la davantera figuerenca, ana
ven produint-se les meravelloses ju
gades que precediren robtenció del
quart i cinque gola, obtinguts per
mitjá de Sala i Baró.
Va produir-se aleshores una breu
interrupció del joc per manca de pi
lota. El-mig-ala Maimó, adoptant una
actitud, diguem-ne poc esportiva,
s'encarregava de tirar-les lotes al

prec de publicació, la següent gase
tilla que ens plan de reproduir:
Sota la direcció del nostre conso
ci senyor Barrado, comerme a pri
mera d'any el curs de cultura física,
que segueix tots els dimaras, dianas
i dissabtes, a les 1930. Fins avui, el
número d'inscripcions és de 26, i do
nat l'entusiasme que aquest curs ha
desvetllat, és de creure que aviat
hauran de desdoblar-se les lliçons.
La matrícula—de moment sois pos
sible per ala socis—és completament
gratuita. Per a inscripcions cal diri
gir-se al professor senyor Barrado."

ze

DE CERVERA
F. C. Provenealene, 1; Catete, 2
F. C. Provenealene, O; Catalá, 4
Els passats dies 5 i 6 del que som,
tingueren lloc en el camp del "Cata
la" dos encontres de carácter amis
tós, constituins toas dos sengles ole
tóries per a l'equip local, encara que
la del primer dia tos migrada en
extrem. En el segon, peró, el resul
tat de 4 punta a O, reflecteix
la superioritat de l'equip del Cata
la damunt del "Provénealene".
Es de lamentar, negó, oue en el
segon partit, s'emprés, per part
d'ambdós equipa, un joc violent, que
l'arbitre no sabé tallar a temps
del que fou victima el jugador Alle
ses.—J. Teixidor.
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Cameló...
Que

•

-11-5-nio.

Que a Verges preparen gratis fes
tes perqué el seu equip ha quedat

possible,

_o,

4

ea`e
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correr.

Mancaven OCCS minuta per acabar
el Denla 1 Sala, en dues de les se
ves jugades clássiques,
obtenia dos
gols més, finint l'encontre amb la
victoria de l'equip empordanés per
set gola a cap.
Deis contraria ens agradaren el
porten el defensa esquerre, el mig
ala dret i el mig-centre. Tots es com
portaren carrectament, llevat de Mai
mó, el qual, a darrera hora, volgué
fer una aboutade", aconseguint ex
citar el públic. exemplar fina ales
se

horca,

justificar, potser, una
actitud menys esportiva del públic
que presenciará el segon partit a ju
per

a

a l'arresta.
Deis figuerenes sobresortiren Ben,
Solsona, Valla, Baró, Sala i Balansá.
CORRESPONSAL

gar

MARTORELL

F. C. Sanfelluenc, 2-C. D. Martorell, 5
El diumenge passat,, dia 5.
els
equipa deis clubs esmentats jugaren
al camp local rencontre de campio
nat corresponent a la segona volta.
El Martorell va batre de nou el
Sanfelluene per un roerle que no dei
xa lloc a dubtes, i que fou un reflex
exacte del cele fou el partit jugat.
S'arrengleraren a la davantera mar
torellenca
e 1s
veterana jugadors
Archa i Lleó, que marcaren els dos
prímers gols de la arda en forma su
perba, scbretot el d'aquest darrer, as
solit duna boleia formidable i impres
sionant. La primera part, transcor
reguda amb un complet domini mar
torellenc, acaba amb un tres a un.
La segona fou ja mes anivellada.
L'emita guanyador eslava compost
per Guillén, Mas, Escaiol, Gómez,
Pente, Rodríguez, Sitges, Lleó, Cas
bella, Archa i Manent.
CANALS

'AIONDOPIEE
Cada dia GRAN EXIT de

•

'

its

Doliy
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Melodian's Orchestra
Profesor de ball

MOLIN'S

DE FIGUERES
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
LA SEGONA CATEGORIA
ORDINARIA

Tárrega E. C., O U. E. Figueres,
El dio 5, i en terreny figuerenc, va
jugar-se el primer deis dos partías
-

finals per a robtenció del títol de
campió de Catalunya ijla segona
categoría ordinaria entrels c,ercles
els noma deis quals encai
len aques
tes ratlles.
El temas excellent, i l'anomenada
de qué venia proceelit el Tarrega, des
prés de les aoves "perfornances" da
vant el Donóstia i l'Alavés, féu que
acudís a presenciar resmentat encon
tre un públic nombrós que sortí ple
nament satisfet de la sernrenent vic
toria de requip figuerenc.
A les ordres del collegiat Rovira,
el qual va produir-se sempre amb en
cert, s'arrengleraren pel
Tárrega
E. C.: Barc,eló (suplent, Loeutura),

Novela Paco,

Maimó,

pont

CIUTADANIA
D'ESPARREGUERA
Falen molt poques hores perqué
desaparegui la incógnita que ha do
nat lloc a qué tal el poble vibri en
un
apassionament poques vegades
vist ací. Ens referim—no cal dir-ho--al plet que rnantenen els dos sectors
de l'Ateneu.
Ja déiem la setmana amasada, imb
una
imparcialitat que no ens lerá
reconeguda pels uns ni pels altres,
que tots tenen la culpa que els feas
hagin esdevingut tan desagradables.
Peró també estem convençuts que
els resultáts seran favorables
a
aquels que, si no compten amb la
força deis vote, no obstant tenen la
força de la raó. I és que si enfoca
ren malameat l'asumpte els que en
tenen que l'Ateneu ha d'ésser polític,
més malarnent ho han fet els que
mantenen la posició contraria. No
volen política a l'Ateneu, pero ells
ha ncomençat per convertir-lo en un
plet polític. Sena ha vist massa aue
el que pretenien no era trure la po
lítica de l'Ateneu. sinó que la seva
finalitat era que no s'hi fes la polí
tica que tanta nosa els fa allí i..•
fora d'allí.
Per aixó no es fa difícil preveure
el que succeirá, i per més que escri
vim
ratlles abans de la "ba
talla", podem augurar que els ven
cedora seran aquella que es mouen
impulsats per un ideal, i que la per
dran els que van a la Iluita, no per a
defensar l'Ateneu, que aixó tant seis
en dona, sinó per veure si aixi des
fan la forc,a de l'Esquerra.

(B.),

Pont (R), Berguno, VilacIrosa, Amor,
Rius i Ferran, i per la U. E. Figue
res:
Homs (suplent, Mas),
Peiró,

Ben, Medina, Solsona, Madera, Valls,
Baró, Balansa, Sala i Gimbernat.
Els primera minuta foren iguala
dísims, i els perilla es desplaçaven
rápidame.nt d'una porta a l'altra, por
toril-se el joe a un tren inigualable,
prova palesa de la voluatat 1 entu
siasme; ambdós equipa cobejaven
inaugurar el marcador.
Solsona, incansable, anava creant
joc, obrint-lo a l'ala Valls, de pre
ferencia, i, paulatinament, el Figue
res imposava un lleuger domini; ca
•

da Pilota, recollida per Valla era un
perill per a Barceló, ja que dels peus
i cap d'amad' sorgien una centres
templadíssims, estil Plena..
El porter de l'equip visitant, mit
janament secundat per la seva defen
sa, intervenia contínuament i eficaç
fina que Balansa, aprofitant oportu
nament un batibull, sabe batre'l per
primera vegada. Fou aleshores quan
eras
adornarem del nombre d'aficio
nata que presenciaven el partit per
l'ovació amb qué fou acollit el pri
mer gol de la tarda.
No es desanimaren els de Tárrega;
molt al contrari, es l'anearen brava
ment a l'atac, i fou guara. poguérem
observar la vaina del seu mig-c,en
tre i d'algun element de la davante
no aconseguint el Tárrega inquietar
darrer, intervenien amb tot encert,
no aconseguint el l'anega ingietar
seriosament el porten figuerene.
Ben peompte imposa novament el
seu domini requip figuerenc, que ha
via de durar fins al mig temps, ob
tenint Balansá el segon gol figue
renz
després d'una serie continua
de jugadas de qualitat de la davante
ra, sobresartint en elles l'ala dreta.
Amb el resultat de dos gols a cap
finí el primer t,emps.
En reprendre's el joc. veiérern el
Tárrega, el cual, en un esforç cona

Ara el que caldria és que aquesta
victoria que preveiem per ala parti
daria de i
política a l'Ateneu, els
servís de Higo i els fes rectificar la
táctica emprada fins avui. L'Ateneu,
més tard o més d'hora, ha d'esdeve
nir al Casal de 15Esquerra, pero cal
ter-ho gradualment, sense esverar
ningú. Ens referhn a, la gent de bona
fe que, sense estar amb l'Esquerra,
posa per damunt de tot l'afecte a
la casa. Els alares, els que ara fan
de capitostos del moviment antipolí
tic, no s'han mogut per salvar la
Societat ni s'han esverat perqué l'en
titat trontolli, no. El que els ha fet
sortir del cau i sentir-se de sobte
ateneist,es (enragé", és el perill que
representa per a els el que la nostra
primera entitat, la que té més sol

Casa de Carita! de Barcelona
SERVEI PUBLIC DE POMPES FUNEBRES
DIRECCIO I OFICINES: EDIFICI DE LA CASA DE CARITAT
16525
16526
Carrer de Torres Amat, núm. 8. Teléfono 16524
Telefon 50461
SUBCENTRALS: Carrer del Clot, número 71
33761
Carrer Creu Coberta, núm. 91
51051
SUCURSALS:
Carrer Sant Andreu, núm. 221
33471
Plaea del Centre (Sans), núm. 4
Passelg del Trloml, número 1'/
52012
73632
Carrer de Sarria, número 72
87 B.
BADALONA:
Carrer Reial, número 110
248
C. Ferml Galán (St. Adriál 26
33 H.
HOSPITALET:
Central: Laurea Miró, núm. 60
-

-
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Margall.

núm 90

31226

Progrés (0011-131anc), núm. 58

31227

SucUrsals: Pi 1

SANTA COLOMA DE GRAMANET:

Carrer

d'Ame= Clavó. 13

véncia moral sobre la vila, esdevin
gui política... amb una política des
afecta a ells.
Pero precisament com a boas ate
neistes i millors política, nosaltres
tenim el deure de vetllar perqué allo
s'enfonsi i perqué no s'enfonsi
no
hem de transigir a qué, ultra los
altres, vínguin tots aquells elements
que no essent deis nostres política
ment, estimin, no obstant, l'Ateneu.
Greus han estat aquests moments
per a l'Ateneu, i més greus encara
per als que, volent-li un bé, nan
compromés la seva vida. No podein
ablidar que aquella casa és plena
de parásita i que per a eliminar-los
necessitem molla paciencia i molts
inh
mes "quartos". Cal caminar
peus de plom, com vulgarment es
diu. Alió no són "les canyes", 1 una
petita relliscada pot portar conse
qüencies tan funestes com les que
Les impaciéncies 1
ara s'albiraren.
els apassionaments solen portar ma
les conseqüéncies, i si tant va el
Corresponsal.
cántir a la tonta.
DE LA BISBAL
—

Necrolóigca
Quan més podíem esperar de la
seva innegable capacitat, acaba de
baixar a la t,omba el que fou en vida
ferrn lluitador i entusiasta militant
d'Esquerra Republicana En Josep
Alberti i Callicó. La nova de la mort
d'aquest bon amic. esdevinguda gai
rebé sobtadament, ens ha colpit amb
força a tots aquella que havíem tin
gut ocasió de tractar-lo. Home aus
intetligent. s'havia,
ter,
lluitador
captat les simpaties de tothom, i
actualment ocupava amb gran encert
el carne de vice-president de l'Asao
ciado d'Esquerra Republicana "Ate
neu Pi i Margall", i el d'alcalde de
barri del districte primer. Amb eh,
Esquerra Republicana de Catalunya
ha perdut a la nostra ciutat un ele
ment valuosíssim i gens dubtós.
Prova palesa de les simpaties que
gaudia el final fou l'acte del sepeli,
que thigué carácter laic, el qual
ccnstituí una imposant manifestado
de dol. Una gran gernació, silenciosa
i emocionada, va retre homenatge
póstum al que fou bon amic 1 model
de ciutadans. De l'Ateneu Pi i Mar
gall sortí un nombrós estol de .^,OCiS,
presidits per la Junta Direativa 1 la
senyera de l'entitat. En representa
da) de l'Ajuntament viérem els con
sellers senyors Joan Carrer, Eusebi
Terrés, Conrat Sala i Jaurne Llenes.
Una vegada al cementiri, en nom de
la familia, de l'Ajuntament i de
rAteneu Pi i Margall, el primer ti
nent d'alcalde senyor Carrer ha pro
nunciat sentides paraules de regra
ciament.
Amb la mort de Josep Alberti es
es deixa
un
buit que será bairebé
impossible d'omplir. Si en vida fou
un exemple d'honestedat i d'honra
dese per a tots, ara, que ja no po
drem veure'l mai més, que el seu
exemple ens serveixi de gula i d'es
tímul per a les futures actuacions
que s'apropen.
Reposi en pau. Adrecem als seus
familiars el nostre condol més sentía
i efusiu.
Vigo.
•DE LUNAS DEL VALLES
Es veritablement colpidor respec
tecle que ens ofereixen un conside
rable nombre d'alumnes de rescola
nacional de nota, anant (estimulats
pel (Seta professor) al base a cercar
Ilenya per tal de lliurar-la a les Per
sones que, vençudes pels anys i les
necessitats, no poden fer frent a la
inclemencia del fred. Aquesta tasca
tan ennoblidora pel que la predica
i tan educadora i humana pels que
la practiquen, ens omple el cor de
tendresa a tots els que tenim
rassistencia chatadana un enlairat
—

concepte.
Es trist que hi hagi al nostre poble
persones necessitades i no pas uer
negligencia, sino per adversitats, peró
és molt trist també i reprovable aue
mantea persones que tenen l'orgull
de proclamat constantment llur no
tencialitat económica, enlloc
ter i menysprear la pobresa no tin
guin la piadosa virtut d'alalrgar-los
un
obbol, ja que almenys aleshores
els reconeixeriem el dret de procla
mar-se pa)triotes consciente i dignes.
Pero, ara, no. Vanitat impermeable
a
les angoixes deis humils, eta abo
mMable i odiosa i fer-te acatament
fóra una crueltat i una baixesa.
Josep Serra.

Pobre "Girona"! Out ho havia de
dir que moriría d'una (nasa de co
nill!
Un "aorta" apadaeadet, amb su
plents, reservistes, qpe a manca de
técnica posaven voluntat i entusias
me, aeonseguiren ahir vencer un "Gi
rona" complet.
El bou soci gironí, que havia posat
confianea amb els seus jugadora per
qué a Tarragona havien desfet la tra
dictó que en els camps forans no po
dien g-uanyar, acudí amb tres auto
ómnibus i una multitud de cotxes
particulars al camp d'aorta a patir,
minyonets, amb
veure
com
uns
a
molt d'amor propi, donaven una Ilieó
de coratge i de valentia a un equip
que es més fred que la tramuntana,
d'aquests dies.
I és que en futbol, la técnica, si no
i ga
va acompanyada d'entusiasme
que
nes de guanyar, és pura teoría
no porta resultats práctIcs.
AL CAMP DE L'EUROPA
Poble Sec, 1
C. D. Europa, '7
-

Domini complet, i joc brillant
magnífic, de rEuropa. Cal remarcar
la línia mitjana europea i el treball
del mig-centre Cartea, que fou el
coautor de tots els gola marcats per
l'Eurore.
El Poble Sec marea el gol ala dar
rers minuts del parada
De l'Europa, tots bé, pera Molt bé!
Del Poble Sec, el resultat és prou

eloqüent.
L'equip de l'Europa fou: Gil, Trilla,
Tudela, Cifrer, Cartea, Canade,s, San
gemís, Barrera, Junca, Bosquete i
Suárez.
El C. D. Europa ha quedat dassi
ficat sats-campió de la Lliga Amateur
de primera categoria grup D, amb 19
punta; partits perduts, 3; empatats,
3; guanyats, 8; gols a favor, 30; gola
Canada,
en contra, 19; marcats per
7; Suárez, 4; Busouets, Rochina. Co
romines i Juncá, 3; Virgili, 2; Gon
zález, Blaí, Yermo, Barrera i Folgue
ra, 1.
Dintre poc començara el campio
nat per a l'ingrés a la segona prefe
rent.

PILOTA BASCA

expectació per la
aparició d'Atan° III

Gran

re

El 5 de rnarç
Sant Sebastiá., 13.
reapareixerá el campió d'Espanya de
pilota a má, Alano III, al frontó Mo
dern d'aquesta capital. Hi ha gran
expectació. tanta que a hores d'ara
gairebé són esgotades toles les loca
litats. Atano dura de parella el seu
gemía Atano II, i s'enfrontaran a la
parella Echabe IV Urcelay.
--

-

-

TEATRES
TEATRE NOVETATS
Companyia L. Calvo : Nita a. leeedeu:
QUIEN SERA MI NOITO:1.1:«Átás

TALISMAhl

Mayral, Aliaga Gubert, TiOtris,
Baldrich, etch. Demá, tarda: EL: PU
per

SAO DE ROSAS i DON GIL,DE
ALCALA. Nit, i lotes les nits, l'éxit

T AL I-SMA N
Dimecres:

Solemnitat artistica: ; 350
de LUISA FERNAN
Cartell sorpresa i estrena de
DONA LUISA FERNANDA, VIUDA
DE
MORENO (parodia de LUISA
FERNANDA); amb essisteneia de
"Miss Catalunya". Es despatxa a
Comptaduria.
Divendres, 2 úniques
funcions per l'eminent tiple
SELICA PEREZ jARPIO

representació
DA.

-

CINFMES
COLISEUM
Avut

les deu de la nit:

a

POR LA LIBERTAD
interpretat per:
LLUIS TRENKER
(Producció Universal)

—

FANTASIO

Critiques

del cinema

TIVOLI presenta "Hombres
sin
miedo".
Productora: Universal.
Comentari: He mvist, malgrat deis
triomfs obtinguts—segons diuen—per
aquesta pellícula a l'estranger, pro
duccions d'aviació infinitament mi
nora que aquesta. La intriga conté de
tot, intertis i ensopiment; el drama
avaneet en mig duna grisor, que
sembla influida per la boirina que
tant predomina en robra i en l'am
bient. Els actors fan tot el que po
den per augmentar rinterés de l'ac
ció. La fotografia, bona; les noies,
boniques; la idea, interessant, peró la
pellícula sembla llarga i pesada.
Aval dia s'hauria d'escriure un
argument sobre el "público sin mie
do", perqué el cert és que es necea
sita, ésser valent d'anea- al cinema
a provar sort i trobar-se amb qué es
té desgracia.
CAPITOL presenta "Sherlock Hol
mes".
Producció: Fox Film.
Comentan: La sobrietat de Clive
Brook, la seva elegant personalitat
són el mes gran atractiu d'aquesta
producció. La presentació és interes
eant, i el seu desenvoluament se se
gueix amb avidesa i atenció. Holmes,
el detectiu científid davant d'un Ila
dre científic, interpretat per Torren
ce, i tarribé en pugna amb eriminals
famosos internacionals.
Els gangsters posats en Iluita amb
Sherlock, o sigui la força bruta al
costat de la força mental. Natural
ment„ tot acaba be pel protagonista
i el públic surt satisfet de passar
l'estona amb emocions i persenatges
simpática, cona son Sherlocia i Chive
ates
Fotoefeele
orese ritació .ben

Btooc.ks.

tarda, i nit

Avui

ACTUALITATS

a
les deu:
PARANIOITNT

RELAMPAGO
(espertiva)
ECLAIR JOURNAL
VARIETATS ZOOIOGIQUES

(documental)
Kate de Nagi i Jean Mural
producció Ufa:

en

la

EL VENCEDOR
CINEMA PARIS
Avui, tarda. Nit.

les

a

9'45:

REVISTA

El crimen del Tetatro Folies
Jean Mural i Kate de Nagy en
Bombas en Montecarlo

PUBLI-CINEMA
Passeig de Grácia, 57.
Telf. 79681
Avui, diliuns, sessió continua, de 3
-

tres

a

8'30 i de lo

12. Seient: 1

a

pesset,a: Reportatges Cineac, BEL
GICA PINTORESCA, Noticiani Fox
Sonor i la catifa mágica LANK-TSE
KIANG.

11M11~11/'

SALONS CINIES
TI VOLI :
Avui. dilluns, lo nit: asa CHOCO
LATERITA per Raimu.
FEMINA:

Avui, dilluns, lo nit: EL SENOR
NOCHE, per Jean

DE MEDIA
Weber.
-

CAPITOL:
Avui, dilluns. N1t, a les 9'45:
LA MUJER PINTADA, aer Peggy
LA
Shannon.
ULTIMA AVENTU
RA DE SHERLOCK HOJaISIES, per
Clive Brook.
-

C A W' A'L.

N,Y; A

7

'

'

Avui, diltuns, 4 tarda: UN PERRO
CON PUPILA, per René Lefevbre.

13 febrer de 1933
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al Besbs

**TRACTANT EN CARNS.*
Proveidor de la Clínica Ment

1

la Generalit t

de

Ciutadella Baixa 1, i Santa Colo

COLOMA

SANTA

J.

DE GR

8, 16

MANET

Impremta-Estamperia
-

R1U

EL

CASAS
Papereria

Llibreria

Francesc Lairet, 105-Teléf. 153-B
BADALONA

El Besos és format pela rius Mo
gent i Congost. i pren aquell nom
en
unir-se aquests dos corrents al
peu de Montmeló.
El Congost, que és el més impor
tant, neix a l'indret anomenat Ai
gües-partides, més amunt de Cente
llas. El Mogent neta al Corredor, pren
la direcció S. NO., fina aigües amunt
de Llinas i després trenca cap al SO.,
que és la seva direcció general.
Reunidas aquestes dues aigües, el
Besos segueix en direceió SO. per
Mollet, Monteada, Vallensana, Santa
Colomade Gramanet 1 Sant Adria
de Besos, i desemboca a uns cinc qui
lómetres al NO. del port de Barce
lona, després d'haver recorregut una
16 quilometres.
Els afluents del Besos, cies de Mont
que com ja havem dit és on
meló
neix
fins a Marsoi, per la banda
dreta: la riera de Parets que neix a
—

—

XAROPS

ORXATES

muntanyes de Collsuspina; la de
Mollet de baix de Palaudáries; la de
Caldas, que té l'origen a Sant Feliu
de Codines; la de Santa Perpetua,
que neta prop de Can Fontanet; el riu
Ripoll que baixa del Pla de la Bauma
i el gran nombre d'afluents en
el
seu cura; i la Riera de Sant Andreu,
que batan del Tusó d'en Oras 1 des
signa entre Santa Coloma 1 Sant
Adria
Els principals contribuents del Riu
Els principals contribuents del riu
Besos, per la seva esquerra, són: les
rieres de Montornés, Martorelles,
Sant Fost i Cabanes, que baixen ba
tes de la Serra de Mates i desaigüen
més amunt de Montcada, i el torrent
de Vallensana, entre aquest noble i
Santa Coloma. Tots aquests afluents
són de molta menys importancia que
els de la dreta.

pulcrals,

que

contenen dedicatóries

als déus.

y

BADALONA
front de la Casa de la Ciutat, s'hi
aixeca el monument a Evarist Ar
nús, el popular banquer. que tan es
pléndid fou per a Badalona.
Bona mostra del carácter peculiar
deis badalonins, n'és el gran nombre
d'entitats culturals, polítiques, re
creativas, socials, cooperativas, etc.,
que hi ha a la ciutat.
Badalona és un deis exemples més
auténticament vius de la creixença

a
la
IMPREMTA GUIMERA,
de Sant Adriá, e. F. Galán, 57,

hl trobareu un treball acurat
1 preus reduits

'4*1

notable l'inscripció romana
gravada a la roca del tusó anome
nat 1VIontigalan, situat a un quilo
matra de la ciutat.
Es

aquestes lacóniques dades hom
dona compte que en tots eta temps
Badalona ha tingut importancia pre
ponderant en la nostra terra.
Per

es

F.;cut

de la clutat de

Badalona

La millor ilet, pura i esterilitzada
*414 Yogourth, Kéfir, etc, •••

L'Esport a

les

a

BADALONA

Té. segons dades ofíciala prop de
50,000 habitants. Aquest cena de po
blado li dona categoria de ciutat de
primer rengle. Té agregats els pin
torescos barris de Canyet, Manresá,
Pomar i Sistelles. La carrete
ra de Madrid a
Franca per la Jun
quera, travessa la ciutat de part a
part. Per la platja hi passa la Unja
de M. S. A. que compta amb una
magnífica estació.
El mar i la platja. que la fan tan
simpática, són un deis principals en
cisos. L'enfilan de muntanyes que la
voltea per l'altra banda, acaba de
completar aquest marc que la trans
forma en una de les ciutats més

v

BESOS

De la civilització romana queden
Badalona ries vestigis de valor ar
queológic. com mosaics, lapides se

RIERA

Aquesta hallara ciutat mediterra
rúa. está situada a nou quilometres
de la capital.

Granges
de Josep Sanromá

Badalona
Badalona és

una

ciutat situada

"La Rícarda"

Lid

en

•••

primer rengle en eta nostres media
esportius. Tots els esports hi són dig
nament representats per bon nom
despleguen una
bre d'entitats que
activitat ben digna d'elogi.

CENTRAL : Rosselló, 304 Teléfons 75707 i 77619
A BADALONA : Providéncia, 145
-

Prat de la Riba, 97
Carretera de Madrid, 123

de les entitats que ha des
plegat una més forta activitat és el
Futbol Club Badalona, 1 per aixó
remarcarem més extensament el seu
descabdellament.
Uns entusiastes de la pilota ro
dona fundaren l'any 1903 el Futbol
Club Badalona.
Club modest, ha passat per diver
sas
evolucions a través de la seva
vida. En conjunt, pesó, ha estat un
deis cercles de més regularitat.
estat
La seva secció atlética ha
sempre una de les més ben classífi
cades de la nostra tersa. En diversas
ocasions han conquerit els Campio
nats de Catalunya i d'Espanya.
L'any 1927 fou campió de Catalunya
d'Atletisme. En 1930 conquerí el
Campionat d'Espanya, i l'any 1931
guanya els Campionats de Catalunya
i d'Espanya.
El seu equip de futbol ha estat
en diversas ocasions un deis millors
de Catalunya. Algunas vegades ha
donat disgustos ala nostres equips
més destacats.
N'han sortit jugadors excellents
com els Tejedor.
L'any 1907 suanya el torneig del
V Congrés Isternacional d'E,speran
to. Del torneig de primera categoria
que se celebra l'any 1912-13 també
en sortí guanyador.
Fou campió de
Catalunya 1 sots-campió d'Espanya
del grup B l'any 1925-26. L'any 1930
es classifica pel
Campionat d'Espa
Una

-41-11-1-31-1111-»

Farmácía í Cenfie d'Esoecífics

LLUÍS FELIP

UCCESJOR DE Dda, ANGLORA

Av:nguda

d'Abril, 615 (51. Adría)
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PASTISSERIA ICONFITERIA
PA MORENO
FORN DE PA
PA DE VIENA
Proveidor de la Clínica Mental

Isidre Ciali

-

EIBIC NILO YERGE
Agent gneral
d'assegurances

Assegnrances, Malalties
Ineendis
Sant Isidre, 22

BADALONA
CAFÉ RESTAURANT
«.1.4*
de

PENE
Santa

Madrona, 58 (Rambla,
davant els banys)

Teléfon 127

B

BADALONA

—

COBERTS I A LA CARTA
VISITEU

UNA VEGADA

MI

RAMAR. I EN SEREU CLIENT

Bateria de cuina -Subministres
..Ferramentes
per a industria
a

per

obres

LaBadalonesa
Ferreteria
Vendes

a

l'engrós

i

a

la menuda

Prat de la Riba, 44. BADALONA
Telefon B. 39
casa
Fill de II.
Marsal, de Barcelona. Hospital,
Mendizábal, 23,
20 i 22
nrns.
tí
25 i 26 Sant Pau, 46

Sucursal de la
-

-

FERRETERIA

-

DROGUERIA

BATERIA DE CUINA
MATERIAL ELECTRIC
PERFUMERIA

Servei

Carrer

Major, núm. 1

—

dolceria

de...nous

el senyor Juli Bofill, i el seu saló
de billars és un deis millors de Ca

talunya.
Hl ha també altres centres i pe
nyes de menys importancia, paró que
en conjunt reuneixen un bon nom
bre d'esportius en actiu. Potser la
més destacada d'aquestes penyes és
la F. C. Apolo.

que posaren al descobert les mura
lles—més ben dit, j'un fonaments
com també ola de les diversas habi
tacions. Sortiren també gran nom
bre d'objectes de ferro, aspases i al
tres emes guerreras i mona terrissa.
De la més primitiva fina a una altra
de més elegant, de colora i dibuixos
geométrics. Pero el que va sobtar
Inés foren dos cranis humana, un
dels quals presentava un forat corn
d'una pega de deu céntims de gros i
l'altre tenia el mateix forat amb un
clau gros de ferro que el traspassa
va. ?Era la testa d'algun soldat ro
ma? D'aquells establerts a cosa de
sis quilómetres allá baix, vora mar,
a Bétulo?
Devien penjar-ne, en tot cas, al
guns de romans, peró no deurien tar
dar gaire en desapareixer, sota el seu
•

Sembla també, que en el lloc on
fou edificada la torre Valldovina,
propietat del senyor Segarra, hi ha
via una torre romana.
Va ésser l'any 1471 que ala volts
d'aquesta torre s'hi desenrotlla un

1
BADALONA
duna població. Pero aixl com en
molla altres loes de Catalunya sha
donat el cas freqüent de creixences
velocissimes, sense un origen de ten
dencia determinada que l'influís, i
en
altres aquesta tendencia ja reja
preveure el desenrotllament que ha
via de produir-se, a Badalona la crei
xença ha estat motivada per diver
sos
factors de gran potencia que,
imits, han prodult el miracle de cons
tituir la gran ciutat industrial que
s'alça a les mateixes portes de Bar
celona. Gairebé totes les indústries
hi són representadas, ocupant-hi lloc
preponderant la vidriera, metallúrgi
ques, textil i química. Sobretot la
primera és orgull dels badalonins. La
primera fábrica de vidre que s'esta
bli a la Península, fou a Badalona,
l'any 1865.
Enumerar la Ilista de les indús
tries fóra inacabable. El foraster
que vulgui admirar la seva impor
tancia, en tindrá prou amb donar-se
un
llarg passeig per alguns carrera
de la ciutat, com són: E. Maristany,
Indústria, Torrent, Carretera (d'un
extrem a l'altre), com també del
costat de Mongat 1 altres tants car
rers on hi ha
installades diversas
indústries.
Un detall que pot donar-nos idea
de la evolució ascendent que Bada
lona ha fet en aquests última anys,
són els pressupostos de l'Ajunta
ment que publiquem a continuació:
1918. 668,706 pessetes: 1922,
any
960,930 pessetes; 1925, 1.561,988 pes
setas; 1930, 2.552,500 pessetes, i 1932.
2.536,537 pessetes.
En el que fa referencia a la seva
indústria, és una Ilástima no po
der sostener una exposició perma
nent d'aquesta diferenciació i bella
sa de
les innombrables industries
que han donat a conéixer el nom de
Badalona a diversas parts del món.
El turista que vulgui conéixer Ca
talunya no pot desentendre's de vi
sitar Badalona, i així, ensems que
una
ciutat pulcra i famosa com és
propi en les ciutats marítimes, po
drá admirar una de les forces in
dustrials més importants de Cata

lunya.

Dades históriques
de Badalona
Badalona és la Betulo romana.
Prop del 'loe conegut per "Can
Malet", han estat trobades, en man
tes ocasions, lapides, bustos i es

Calé
d En Xaconef
-

tots de

Carretera Sant Adria, 109
Santa Colonia de Gramanet

a

domicili

Sagarra. Fou ell qui va descobrir el
poblat i va dirigir les excavacions

imperi.

-

ELEC IRA»

a

Santa Coloma de Gramanet

5:

Begudes Café

«LA

de la Generalitat

Elaboració propia per

sanes.

Compta, Badalona, amb bellas vies
1 passeigs. La carretera de Franca,
que al seu llarg pren diferents noms,
i que com diem travessa la ciutat de
part a part, i la via més concorregu
da per sser lloc obligat de tránsit.
Al ca,rrer Prat de la Riba, conegut
pel carrer de Mar, hi són installats
els comerços més luxosos. N'hi ha
diversos d'un gust exquisit. Sense por
de pecar d'exagerats, podem consi
derar-la com el carrer Flvaller bada
loni. Es junt amb la Rambla el més
bonic de la ciutat. Aquesta darrera
és un bell passeig maritim, situat
arran de mar. Al bell mig del passeig
els badalonins varen aixercar-hi el
monument a Roca i Pi, com a home
natge a aguan ciutadá de venerada
memoria, que fou un vertader pare
deis pobres.
A
la Plaga de la República, en

BADALONA

—

Vermut

-

Licors

-

Passeig Martí

SANTA COLOMA

ni

SANTA COLOAIA:

parcial

Pont sobre el Beshs i vista

1

Farmacia í Laboraforis

ENE

Santa Coloma
de Gramanet
La

•

població

GUIMERA
és el nom de la impremta que
s'ha instaHat a Sant Adriá,
carrer de F. Galán, 57

Venint per Sant Andreu, per la car
retera nova que passa damunt del
pont sobre el Besos, n'haureu la milor
vació, la part plana
antic rega
lado, 1 a part plana
antic rega
diu
edificada de resultes de l'ex
pansió barcelonina de postguerra.
Edificació que s'estén ala quatre
venta i sense gaire continuitat per
tot el terme, pels turons i flanes de
muntanya que l'envolten. Dalt de tot
del nucli central
l'antic noble
es dreça, magnífica, la nova església.
Venint, dones, de Sant Andreu, se us
obrira, blanca, riallera, ben situada,
Santa Coloma de Gramanet.La serra
immediata del Turó del Pollo—Puig
Castellar
fa de bon primer terme,
realçat, embellit, per la serralada
blavissa de la Coscollada, que arre
dossa les bellas valls de Canyet i de
San Jeroni de la Murtra dels venta
del Montseny i del Pirineu. Des del
pont sobre el BesOs, veureu, darrera
la població la nova "Clínica Mental"
de la Generalitat, construida en els
terrenys de la casa pairal Torribera.
Propietat adquirida per la Mancomu
nitat, quan n'era president N'Enric
Prat de la Riba i alcalde d'aquesta
població el malaganyat Llorenç Ser
ra Badosa. Alguns bella
edificis for
men, de moment, aquesta clínica,
que
amb el temps será molt més vasta.
Passat del que habita el director, són
encara inhabitats. El centenarde
de
ments que actualment hi estan en

aviat inaugurará el seu nou camp
d'esports, situat en terrenys de Sant
Adria de Besos. Reuneix molt tones
condicions pel que es refereix al ter
reny de joc i té moltes facilitats de
comunicació.

ral antigua, adequadament disposada
a l'afecte. Darrera mateix de
la Tor
ribera veureu la torre Pallaresa, cons
trucció important i bellíssima del se
gle XV. Més enlla, i més altas, dues
ermitas, una de les quals guardada
per dos xiprers.

C. Fermí Galán, 56
f. Adriá de Besós

—

—

'111-11-11-WW~11-1-111-111~111--...

—

CENTRE D'ESPECIFICS
Prat de la Riba, 23

-

Teléfon 285

BADALONA
criptures que evidencien el seu ori
A
la "Torre Pallaresa", han
estat també trobades restes de l'épo
romana, que palesen l'existencia
ca
d'un poblat en dit lloc. Dita "Torre
Pallaressa", és un bell casal, situat
al bell mig duna vall voltada de ta

—

rongers, que constitueix una sug
gestiva mostra de les nostres cons
truccions dels segles XV 1 XVI.
Aquest casal havia pertanyut a les
familias catalanes dels Cardona,
Copons, Tamarit i Davi de Segur.
També es troba prop de Badalo
na el vell Monestir de Sant Jeroni
de la Murtra, avui en runes. Hom
conserva solament la canalla.
IMPREMTA GUIMERA
F. Galán, 57.
Sant Adriá
Encarregueu-hl els l'ostras irn
pressos i estalviareu diners
—

segon

PIIIT
EMPAQUETADURES I PINTES
PER A MAQUINES

jaume Martí
Cabot
Passeíg

de

Colom,

Durant la dominació romana els
bétules,
com
així
s'anomenaven
aquella antics badalonins, es man
tingueren fidels a Roma.

FABRICA DE MOSAICS
HIDRAULICS I PEDRA
11~111 ARTIFICIAL

'LA COLONENCA"

lerra
Sant Jeroni, 5 17,

Telefon 46

SANTA COLOMA GRAMANET

de la seva actuació.
Actualment té un bon equip i l'afi
ció ha reviscut molt. Un deis factors
que més ha contribuit a aconseguir
aquest bon conjunt ha estat la bona
tasca que com a entrenador porta
a cap
el notable jugador Maurici,
que ensems figura com a jugador
Es digna d'elogi la tasca eficlent
que la seva Junta Directiva des
cabdella, amb el seu president se
nyor Fabregues al davant. Molt

15

Teléton 15037
BARCELONA
CASA A BADALONA

L'antiga Betulo ja en aquella
época de la civilització era una de
les coses importants, i els seus mo
radors gaudien del privilegi de ciu
tadans romana, per ésser considera
da ciutat municipal.
L'any 230, abans de l'Era cristia
na.
varen
Iluitar contra el cartagi
nés Amilcar Barca, al qual venceren.

Enguany ha estat campió del
grup en el torneig de Lliga.
A les seves vitrinas guarda un cen
tenar de trofeus guanyats a través
nya.

gen.

Farmácia
i Laboratoris

R.Baille

Existeixen altres centres
edicats
a les diversas manifestacions de l'es
port. Els mes reeixits són el Club
Natació Badalona i el Club Natació
El Pop, el Centre Excursionista i
Billar Club Badaloní. Aquest compta
amb un billarista tan notable com

Despatx de secantes amb tota

II INCA

escrupolositat, amb medicaments
de les millors marques. Dipósit

l'especifIcs nacionals i estrangers

MEDICINA INTERNA

Raigs X

Diatermia

Prim, 156

Sol d'al
Corrents eléctrics
Análisis

Badalona

Passeig de Mn. J. Gordi, núm. 6

tura

—

—

SANTA COLOMA
;
d'll a 1

—

de 7

a

9

—

—

cura

s'allotgen

La
de

marca

SALO DE BILLARS
El saló més gran i més acreditat
de tot el noble
Anselm Clavé, 21 i Vista Alegre, 2

-

en

l'espaiosa

seva

pai

casa

história

Les restes més antigues són les
del poblat ibéric de Puig Castellar,
vulgarment, Tusó del Pollo. Aquest
puig te una tres cents metres d'al
caria. A principia de segle venia a
passar encara algunas temporadas
en
aquest poble el patrici Ferran de

Agécicia Administrativa
de

Josep
Procurador de finques

Bar CAP,TOL
LICORS I APERITIUS DE LES
MILLORS MARQUES.
SALO
DE BILLARS
SERVEI
ACURAT
-

-

Esmerat servei de cuina catalana
Carretera Sant Adria
SANTA COLOMA

illyin

MIME

Café de primera qualitat. Licors
vins de marca. Fiambres
El més ben situat de la població
Placa de la República
STA. COLOMA GRAMANET

l'irl
P. Pia
Ferros

—

Serralleria

1

Arús

Construccions
Bicicletms
—

Accessoris
Articles KODAK
Telefon 40
SANTA COLOMA GRAMANET

Fábrica de sabons, sabó ratllat

(escames), sabons industrials,
lleixius, hipoclorits, acids i cris
tal!

sosa

F. Badiella

Anselm Clavé, 23. Telefon 45

Fábrica 1 despatx: carrer de Sant
Pece, 25, 1 Passeig de Mn. J.
Gordi, 1

SANTA COLOMA GRAMANET

Santa Colonia de Gramanet

(Barcelona)
111.1.111

fi

Comerç d'ous del
la

casa

més antiga

i

Tantas

13

la rambla

febrer de 193

país iestranger

en- vendes arena-ros i
Mercal, núrns. 3 j?O

acreditada
en

el

Ferreteria de
14r.‹

la menuda

a

Material eléctric 1 eines
per a la contslucció

5".

M.BARBA
Fermí G3lan,

combat famós. Mes' tard, el 18 de se
tembre de 1808, Milans del Bosc hi
dertotá a 100 infantes i 30 cavallers
que-lntentaven entrar al poble, i el
22 411 mateix mes una columna de
2,200 francesas, amb sis canons, ma
nada pel general Lecki, fou vençuda
despiés de Ilargari aferrissada lluita
en les mateixes muntanyes de San
ta Coloma.
Es remareable la portada de l'es

ADRIA DE BESOS

SiNt

Avinguda de Pi 1 Marga% 16

1-7ant Adriá de Besbs

Tel. 390

20

Josep Navarro

ré

qui pagués, les t'espeses, tot marxé.
bé. Es feien venir jugadors de l'ora
aleshores, alguns
que cobrafert.

41'4

duros per partit. Peró arribé, que els
que tenen diners també es cansen
de pagar. Així fou i aix1 desapare
gué el F. C. Grarnanet, amb una pila
ls4$eIa. Alguns deis
de deutes
seus jugadors feren algunes tempora
des en equins de primera categoria
de la capital.

que ocupen una extensió gairebé do
ble que l'eclifici del mercat. Aquests
meacats són f or ç a importants.
Aquests terrenys que la voregen són
considerats cona a futur 'loe, on bas
tir-hi una nova nau, tan aviat cona
la. importancia de la poblaeió ho

els obstacles, i deixaren el nom es
portiu de Sant Adriá en bon lloc.
Forçosament, peró, les energies
d'aquells dirigents havien de min
var, i en ala últims temps i de poc
en poc s'anaren retirant de l'actua
ció activa, i aixt, fou causa que aquell
cercle perdés la Importancia que en
altres temps gaudia.
Sembla que ara, amb la construc
ció en terrenys de Sant Adriá del
camp d'esports del F. C. Badalona,
l'afició esportiva reviurá novament.

exigís.'
.Són diversos els edificis dedicats
escales, i l'Ajuntament té en pro
jecte la construcció d'un important
grup escolar.
L'Ajuntament tampoc ha desates
,

a

SANT ADRIA: Plaga del Mereat

MATEU VIURA
Avinguda Pi

i

Margall,

tents. D'aixk- la Junta, en té un le
gítim orgull. Si el club no guanya

VINS

aquebt campionat (per qüestions re
glamentáries que han sorgit a última
hora, se li han restat dos punts, els

Teléfon 161 B.

10

SANT

ADRIA1

DE

Components

BESOS

des

en

el

mur,

estriades i amb

aca-

bament que recorda el capitel' corintL Tot té un ressó clássic en aquesta portada. Ressó que, per altra part,
les restes de la construcció. Es ,que va ésser derrocada i constraída ,de nou.

no eS veu en

Passaren alguns anys en qué no
feien més que -11s tradicionals cur
tot
ses ciclistas de Festa Majar, per
esport. Uns quants ábnegats aconse
guiren fer reviure anlla el seu esforç
el F. C. Gramanet ,nna temporada
més, sense pena ni gloria. Fina al
guns anys enrera, va-reflorir de nou
l'esport. Es va fundar un club ciclis
ta, i la Unió Esportiva Colornenca,
es

Taula núm. 2, da merrat
SANT ADRIA DE BESOS

Fa ja una colla d'anys de la fun
dació del Futbol Club Gramanet.
Grácies al mecenatge del senyor Do
menee Baró que va facilitar el ter
reny 1 pagar les despeses més paren
tóries. Equip, format del tot per ele

Wealla i Pesca Salada

F. Guardía

que portava a l'enser» una secció at
lética Ben conveneuts que només amb
un amateurisme estricte es porfia sos
tenir un club de la seva categoria,
en
feren la seva divisa. Alliçonats
com eren per la tristest-fi del F. C.
Gramanet. Durant aquest temps el
club h atreballat amb 'ano i ha acon
seguit una colla de resultats remar
cables. Deutor deis seus exits n'és,
peró, en bona part el senyor Narcís
Font. ,A les sevés Iliberálitats deu el
Club d'haver pogut participar en l'ac
tual can-ipionat. El segueix en mérits

•
1.11111~113 ‹é'4 '41 VII'.
menta locals, al principi, la seva
ça residia sobretot e l'entusiasme i
bona.- complexió deis components.
Més- tard, peró, el valer ésser més
del que permetien les seves possibili
tats, el va perdre. Mentre hi hagué

...~.t.t.~~9~
Cansaladeria de jan J Corredor

1

.

Éspecialltat
Ç

l'embetá murcia
T'aula núm. 22, del inercat
SANT ADRIA DE BESOS

Tota

d'impressos

mena

gueu-los

a

la

'

nova

d'ajuda moral i material desinteres
sada el president senyor "Bartrolí.
En aquest campronat de la Lliga
amateur, divisió del Valles, el nostre
club ha conquerit el títól de campió.
Cal remarcar que l'any passat tambe
va
ceanauerir ,aquest títol. I aix(i,•
ts, equis.
amb
-

pesseta a cap deis seus jugadora.
Com '-és un. fet evident que .no passa
una

avui

en

Qui després d'haver-ne estat uns
quants anys absent, visita de nou
aquesta població, foreosament haura
de restar sorprés de la creixença in

gueren 386 naixernents i 270 defun
cions.
Cal fer notar que en aquests anys
les defuncions són les máximes re
gistrades. La de l'any 1872 és tan
'cresta:ida,- segurament, a causa de la
epidemia del cólera; la de Vany 1918,
a causa de la grip. Per fi, de les de
tany 1932 se n'han de restar un bon
nombre, les succeldes en l'Hospital
de Tuberculosos de l'Esperit Sant,
que eón de ent de fora.

Aquestes

xifres mostren, de tetes
l'enorme creixenla de la po
blació, puix que el nombre de naixe
ments sha septiplicat en l'espai de
xeixanta anys. Mostren també el no
table excedent deis natalicis per so
bre de les defuncions.
JOSEP SOL
maneras,

versemblant que ha fet. Gairebé tin
dria treballs a conéixer-la. El que
uns quants enrera era un poblet amb
cases, s'ha
trárisforniat
unes poques
en una important població, amb una
vitalitat i importancia industrial ie
per elles mateixes voldrien moltes
ciutats.
El comerç hi és força arrelat, 1 té
bons establiments.

Postules FEL P
GUAREIXEN LA TOS
Les indústries més importants són:
la Fábrica de Vidre "Celo"; Societat
General Electro Metallúrgica; Teixits
i Aprest de Fills i Nét de P. Baurier;
Vinyes i Croig, S. A. A més, hi ha in
nombrables industries de menys im
portancia, en les quals, peró, tenen
ocupació bon nombre d'obren.
La facilitat de comunicacions que
l'uneix amb Barcelona galrebé dóna
la impressió que és una barriada más
de la capital. Moltes vegades s'ha in
tentat agregar-lo a Barcelona, peró
per molts
fins al moment—i que

i

Restaurant amb habitacions
Saló per a banquets Saló de billar:
Cuina selecta

Es serveix a domicili
panys de les mIllors marques
xampany FREIXENET

própia

Vins de collita

Sant Adriá compta amb bon nom
bre de centres de tetes tendéncies,
que somerament detallem a continua
ció:

Avda. Pi i

Republicá Federal Adria
polític, adherit a l'Esquerra
Republicana de Catalunya; Centre
d'Esquen.e. Catalana, adherit també a
l'Esquerra; Centre Catalá, adherit a
la Lliga; "Centro de Extrema Iz
quierda Federal", polític; "Ateneo
Obrero Federal", politic; "Ateneo
Cultural Social", de tendéncies fais
Centre

tes.
Com a recreatives:
Centre
Instructiu u Reereatiu "La Amistad";
Societat Recreativa, 1 Penya Dandy.
De carácter comercial ho són: Unió
d'Industria 1 Conurl; Cooperativa
"La Reguladora"; Cooperativa
"El
Besós"; Unió de Propietaris de la
Urbanització "Font i Vinyals"; So
cietat de Vains "El Gra d'Arena".
Dedicades a l'esport, figuren: Club
Esportiu Adrianenc; Futbol Club
Adrianenc, i Agrupació Ciclista Ger

BONAVENTURA CASAR-140NT
Davant la parada deis tramvies
SANT ADRIA

Xereces, Xampanys,
galetes BIRBA de Camprodon

.-~0-611-11-11~191~

Teléfon 195-B.

14

carrer

el problema de ta.saísténcia 1 benefi
cencia social. Té installat un bon
botiquí d'urgencia, on es fan unes
quatre-centes cures mensuals. L A
-1juntament despén unes sis mil pes
_sétes anuálá en medicines i especi
fics. Com en la totalitat de pobla
.cions veines de la capital, un no
ranta per cent d'aquestes despeses
són dedicadas a gent no catalana.
Malgrat d'ésser una població vel
políticament era
na de Barcelona,

de

.

tacar molt dintre els clubs de la seva
categoria, era el nervi principal «a
quella actuació. I cal dir que els di
rigents d'aquell club no trobaren pas
l'ajut de les persones que per llur si
tuació semblaven les més obligades a
prestar-l'hi. Ans al contrari; més
aviat eren obstacles el que aquelles
persones posaven al pas d'aquells
entusiastas esportius que s'esforça
ven per deixar el norn del seti club
i població ben alt. La bona voluntat
d'aquells entusiastes podía més que

caeicat feudal. Un detall ho mar
bé: un ciutadá nat a la població
que les primeras
ens digué
cions municipals en qué havia po
gut fer ús del seu vot, foren les faa
moses del 12 d'abril, que varen gua
vots,
nyar per gran nombre de
El debut no pocha ésser més plaent.

un
ca

carrera.

que no podem deixar de
és la piala del mercat. Una
gran nau coberta de vuitanta per
vint-i-cinc metres forma tesplendid
lloc de venda on hi ha installades
setanta-sis taules dedicades a la ven
da de tota mena d'articles. Cada di
martá se celebren mercats extraordi
naris, que tener-1 lloc a la mateixa
nau del mereat 1 als terrenys veins,
Una

xam

SANT ADRIA DE BESOS

Fermin,
de Pi i Mallan i els carrer
Galán i García Hernández, sobretot
aquests darrers, que formen una rec
ta de mil cinc-cents metres, on es
troben els millors edificis de la po
blació. Comencen a l'Avinguda de
Pi i Margall i moren a la platja.
La seva vista és espléndida i la bis.va. mar és un digne final d'aquests

e

L'esport, i particularment el fut
'bol, que avui hi té una vida migra
do., fa poca anys hi tingué una
actuació falaguera. El F. C. Adria
nene, que en aquells temps va des

foro 1 Pastisseria

Margall,

de F. Galán, 57,
Sant Adriá, ha guedat
installada la

Al

Licors i

-

-

Parlant novament del que ha es
tat i és Sant Adriá, donarem ¦una
dada que és prou per a fer-se'n cár
rec. L'any 1906 el cens d'habitants
era de
475; tany 1920, era de 1.000
habitaqts eseasaament, i actualmerk
passa de 8.000 habitants.
Qui recorda aquelles peques cases
rústiques que formaven Sant Adriá,
resta admirat en contemplar les es
pléndides vies que hi ha actualment.
Les més importants són l'Avinguda

nene,

manor.

1

-

-

favorables als anhels deis adrianencs.

Demografia

encarre

-

-

L'any 1872 in van haver 54 naixe
ments per 53 defuncions; l'any 1918,
64 naixements per '79 defuncions;
finalment, l'any passat, 1932, hi ha

IMPREMTA GUIMERA
de Sant Adriá, e. de F. Galán, 57

plers, 4145

de Bese»

amb el
lloc dig

•

Taula n.° 12 del mercat

St. ADRIA DE BESOS

un

del caffna d'entrenament Baró (antic
eamp de- joc F. C. Gramanet). Amb
ella desarianix túnica concepció- una
mica- elevada- de l'educació física que
que hi havia al poble.

Ferml Galan, 18

L'esport

en

Finalment, sembla que va a des
aparéixer la Délegació de Palestra, la
seeció atlético, de la qual disposava

josep Treig

Conserves, de

partit

També fa les seves campanyes el
F. C. Gramanet. Es de manys catego
ria que, la Unió i no té camp tancat.
Ambdós clubs s'han disputat alguna
copa ja. El partit h lacabat sempre
en batalla campal.

ert

Llegauns tults
COMESTIBLES

seu

níssim.
D'altra banda, la Secció Atlética
del Club aconseguirá éxits esclatants
amb el seu equip de cross i bons llocs
en les competicions de pista.

-

glésla vella, que data del segle XI.
dues
Es de peclra picada. La formen
colunmes quadrades, com empotra-

al

Montcada), l'acabará

CAFE CENTRAL BAR

anys—ha pogut resistir aquest afany
d'usnrpació i conservar la seva inde
pendencia municipal. Durant la Die
tadura fou quan -mes prop estigué de
perdre-la, i en els seus última temps
semblava inevitable l'agregació. Per
sort—i tanta sort!—caigué la Dicta
dura, i amb ella les probabilitats des

San' Adriá

cosa

remarcar

Actualrnent hi ha alguna centres'
d'Esquerra que fan una tasca molt
profitosa. Les eleccions 'últirranent
celebrades per a diputats a Cort,11"
al Parlament cataba foren gtranyaeles
per l'Esquerra per una raajerik toda,
L'5«?:

(Seguelx

a

Fa, página- U)
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RITA BARDERA

~A.AtItt-V8-1
PER ALS VOSTRES IM
PRESOS RECORDEU

Moliserrat

Imprernia

SEIVIPRE

tots els altres clubs compe

Antoni Soler

Begudes 1 ineujars

Carrer Fermí Galán, 11.0 99
SANT ADRIA DE BESOS
Teléfon 391-B.

Lloe núm. 6
Es traspassa aquest quiosc
SANT ADRIA DE BESOS

-~111~-~állrit~111-1-4

41-11-1-1~3Th-11

asid
,;„

la Caixa d'Estalvi de la Generalitat de Ca

talunya

d'ésserIla joia deis

ha

turneu-los

en

Ia infantesa

a

vostres fills. Acos

quotidiá.

l'estalvi

dur-la

a

la

de

seáuida

Caixa,

l'hi abonen a.la

on

:eVa

guardiola per a
compten el contingut i

deis vostres infants.

a

seva

libreta. De gran,

pot ésser

ajut per a seguir estudis o per a muntar un
negoci. Si és una nena, pot ésser el seu dot. Sem
el

seu

pre, i

en

tots dos casos, halla servit per

a

esti

primer l'infant, després l'adolescent en la
práctica de l'estalvi, plena d'avantatges espirituals
mular

4

en

Representa l'amor,

la
u

l'estalvi i,

l'estalvi.

L'infant s'habitua insensiblement

omplir

eonseqübncia, de llur futura MIS+
teritat per a guiar-los en la vida. Adquiriu aquesta
caixa de cabals portable, que ha d'ésser 1objecte
a

més bonic i més útil de la cambra de la mamada.

Treballeu per elh i per vosaltres mateixos.
Vol

i materials.

guardiola metállica de la Caixa d'Estalvi
de la Generalitat de Catalunya será el cofrefort on
els vostres fills guardaran el tresor de llur amor
La

No ho oblideu

:

la

una

previsió

guardiola

breta d'Estalvi que s'anirá

l'espiritualitat

i

vol dir

nodrint,

sense

una

Ili

adonar

aportacions de l'infant, sense sa
crificis ni esforgos econbmics per part de ningú...
Una guardiola vol dir també la vostra tranquil.
vos-en, amb les

litat de conscibncia í l'esdevenidor deis vostres

fillets. Vol dir,

Solliciteu

en

una

de la Generalitat

definitiva, el deure acomplert.

guardiola a la Caixa d'Estalvi
de Catalunya, que us será, lliii

rada immediatament.

OFICINES CENTRALS:

Palau de la Generalitat
ENTRADA :

OLA..

CARRER DEL BISBE

SUCURSALS1

BADALONA: Carrer de Francesc

Layret,

VILANOVA I GELTR13 : Rambla del Franoesc Maca, 1.
IGUALADA : Carrer del Born, 2.
GIRONA : Plaga de l'Oli, 1.
MASNOU: Carrer Prat de la Riba (Casa de la Vila)
—

—

Estalvi a
la vista

Estalvi a
termini

;

Comptes
d'estalvi

Comptes

de
contribuent

149

3/43a41.5
aun
-gosi

e

1

SENYORA:

Recordeu que la

Casa

casa

FONTAN ELLA

D. H.

1

50

-

SALMERON

-

frant

50

és la que ofereix a més bon preu
els millors assortits de GENERES

DE

Rodói

PUNT

Secció de sastrería

,

14
a

mida

per home

PREUS REDUITS

(ciutada nia)

a-aa'"esaa

ea.
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Castelar 1. lierroux
per
L
I7N TEMA DIFICIL
&robla sauzal escriure unes pa
burles, unes reflexiona si voleu un
reportatga, sobre aquella República
del 73 que fou glória deis nostres avis.
En la práctica, peró, en haver ac
ceptat rencarrec concret de parlar
e una mica als lectora de LA RAM
BLA després de consultar vells pa
pera i testimonia supervivents, eras
hem adonat de com era difícil dir al
guna cosa que s'ho vaigui. Fir.s 1
tot anullant tota pretensió de die res
d'ornal o de descobrir caires tne
—

per acabar de servir el Rei, ni
que fos en simula,cres de batalla.
Després, quan tot ja estay° dat i
beneit, Castelar es dedica a propa
gar la República per evolució, com
qualsevol Melquiades Alvarez lerrou
xista. Volia "una República de orden
con mucha infantería, mucha caba
llería y, sobre todo, mucha guardia
civil". Aquel gran orador i escripto
rás inflat i altisonant escrivia 'Repú
blica amb minúscula, peró confiava
civil. Era un Miguel
en la guardia
Maura.

tres companys seus que mantenen el
record de limes passades. Aquest me
nestral de Santa Caterina, modest i
digne, amb la mateixa brusa de tre
ball de la joventut ardida, era enca
ra un infant l'onze de febrer. Els de
casa seva eren republicana ami) aque
lla tradició de fervor ingenu raes lar,
pectable que totes les faramalles he
reditaries deis reís. Per fer-li celebrar
a la seva manera aquel dia alegre,
van portar una joguina al nen. L'in
fant que mes tard havia de sentir el
mateix abrandament idealista, la ma

ais

Al capdavall, després d'haver aju
dat a implantar reformes tímides com
el sufragi universal i el jurat llicen
ciá les seves hosts, i la majoria deis
Reals Clubs Republicanos de l'epoca
van tornar a la monarquia de Sagunt
amb armes i bagatges.

4:

GRANIER-BARRERA

Cinc anys abans de morir, Castelar
ésser rebut pel Papa en audiencia
privada. Va morir ofegat en haver
vial; com pescaven una pelaos 1 me
clitat sobre llur asfixia.
va

:5.1*
*

aquella feas llunyans, pret.en

dita esa
SLÔ
en els que -2scrivIm
ni que sigui per deure d'ofici. reaul
ta evident que toas els periódica i
setmanaris locals del país i adiara pu
blicacions de restranger han vingut
commernorant amb tenacitat h data
el
histórica de l'onze de febrer en
transcurs de seixanta anys. No hi ha
cap tema, per vast i noble que sigui,
capaç de resistir aquesta allau de mi
iers i milers d'escrita
La veritat és. doncs, que no sa
biem encara ben bé on aniria el nos
le
tre reportatge. si se'n pot dir així
parlar duna fets llunyans en els
quals, és dar: nosiltres no hl érem...
I. en dirigir-nos a trobar un vell fe
deral d'aquella que toas coneixem,
tothora disposats a evocar record.s
la primera República. sens va acu
dir de deixar a ell mateix la inicia
tiva del tema.
plástica,
L'evocació emocionada,
que fluía deis llavis bondadosos del
vell soldat no triga a subjugar-nos
a submergir-nos en un temps intuit
i meravellós. L en un incís de la
versa. la semblança
que havia de
oolpir-nos esclata com un lampee.
u.

—

LA JOGUINA DEL VELL

REPUBLICA
El día de la República, el boirós i
Ilunya onze de febrer de 1873, el vell
republica que en.s donava conversa
tenla totjust set anys. Es !ove encara,
reiativamenti al costat de .-olts al

teixa adhesió fervoro.sa a la idea de
nibertat, no sabia tarnpoc eh mateix
que havia passat aquell día. No ho
sabia ben bé, com nbaaltres mateixos
que 11 lao preguntem passats seixan
ta anys. Norr.és tingué el record d' In
enlluernament per una cosa molt
grossa. i misteriosa. i guarda de la
joia d'aquell día a la seva llar el re
cord tangible duna joguina.
Tots hem somrigut, alguna vega
da, deis vells republicana ingenus i
xerraires. tothora disposats a dir-ne
una deis seus anys joves. Tots hem
admirat amb un deix suficient llur
adhesió inalterable al vell ideal en
formes ja superades. Pesó aquests
hornea simples i rebela han fressat el
camí deis dios i de les generacions
consciencioses. Per aixó. quan la con
versa amb ella
arriba a evocacions
d'una certa mena. tot el nostre som
riure irreverent se'ns marceix ala Ila
vis per a compartir Ilur fortitud ín
tima. Per aixó, encara, l'aire pater
nal que solen adoptar amb els joves
entusiastes no ens ha ofés mai; Ilur
tendresa és un dret -per a ella i un
encoratjament inoblidable per al jo
vent animós. Així i tot mai no ha
víem comparta la joia recordada per
aquests homes com quan el nostre
vell republicá ens ha mostrat la jo
guina. Una joguina ingenua. modes
ta com eh l mateix, tota macada i
senyalada. MI, fet heme Iluitador.

guarda com
pretext deis

un

cord duna data

preciós aquell
jocs esdevingut re

tresor

seus

histórica.
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DESPRES

DE

PLUTARC

D'enea de Plutarc,,els parallels his
tó•ica s'han multiplicat. Es un genere
fácil. Combinar i assimilar dades his

tbriques

personatges dile-raras

de

re

sulta planer ,amb una mica de ma
líela. Per abra teL sovint les rompa
biog'rá
rances de carácter politic o
fic tenen un te forçat i una atmosfera
irreal. No responen a altra cosa que
al caprici
estéril exercici de bro
de l'escriptar o del con
dadora
tradictor.
—

—

La

conversa

amb el vell federal és

lluny d'intencions politiquea. Més
lluny, encara, de tot propósit intel
lectual susceptible de malicia. I quan
l'home descabdella els seus records
a compás de la mit cansada, dintre
la botiga plena de penombra. nó es
proposa pas d'emular Mutare.

Parlem
parla el vell militant
de Castelar. Me n'explica fackies.
sense
raneúnia. L de cop, Ii surt
aquesta afirmació precisa. rauxa de
llum:

—

.

Feia igual que Lerroux.

kile

V-)
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Vet ací! Castelar i Lerroux! Ens ha
donat un tema que ni sospita.
Si abans hem compartit, davant
de la jog,uina tota abonyegada, la se
va
jota pueril de la infantesa Ilu
nyana, ara hem d'admirar en el vell
federal la clarividencia i el sentit co
mú, que són essencialment virtuts
populars incopsables sovint per ala
hoMes de disciplines intellectuals.
de la conversa i de velles leetu
que ens havien totjust insinuat
la posició ambigua de Castelar, com
a
pletades amb noves excursions
través de libres i publicacions de re
poca. la figura del tribú se'ns ha apa
regut ben neta, i ens l'hem imaginat
talment com aquest bon Lerroux que
combat Azana.
res
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VIS!

20 de .Maig

de,

1869

document de l'época)

gmació •de la gent.
ra
demagog
abans de la República, perseguit a es
tones, i esdevihgué conservador en
excés U/t.:COI) canviat el regim. Va
ésser, roan Lerroux. ministre d'Estat
d'un gabinet heterogeni. Com Ler
roux, era més apreciat
per; des
coneixença
en certa media estran
gers que al país que el velé néixer.

—

CASTELAR 1 LERROUX

A Castelar li deien també
taca
ra it he diuen les enciclopédies
"célebre orador e ilustre hombre po
lítico". Havia defensat l'individua
lisme contra el socialisme primitiu
de l'época, i de vegades feia, una ar
gumenta d'innegable efecte en la ima
—

—

SÓri els de la

—No, borne,

no;

de la fam aquests que eliden tanta
els de la marxa de la gana...

mana

son

ac

Lerrotat,

va din fa temps
a per
sembla que rectiflqui a- que
no li "temblaría el pulso" per a. sig
nar sentaticies de mora PrecisaMent
Castelar lormu Gabinet després de
dimitIr $4.1rnerón per no volea signar
—

ara

no

una

penaid'aquestes.

•

Vota a contraeos algunes Ileis luna
tant prialegis de la noblesa i dels
militara, 1 rectifica despres tant com
pegué fealaci. Suspengué -les Caras
ara Lentita i els &gana del seu par
tit les declaren faccioses (El Progre
so dixit), i Sanarla°, cómplice de Ler
roux, intenta dissoldre-les--, ocupa la
presidencia del Parlament i exercí
una veritable dictadura. Al seu mi
nisteri hi havia generala, almiralls,
etc., i fías
coincidencia irrisória
un bon lanaor Pedregal a Hisenda.
.

—

—

En nom de la Pátria—que serveix
per a tot a tots els Lerrouxos i a tots
els Primos de Rivera—, va deixar la
República a segon teme, talment com
Lerroux diu que la Patria és per da
munt de la República. La seva obra
de Govern tendia principalment a
destruir els fermenta de federalisme
i les autonomies incipients. La seva
única contrapartida era l'aspiració
—malgrat. tot, inassolida—d'anivellar
les finances, preocupació principal de
la seva clientela conservadora.
Com Lerroux, en fi, dona cárrecs
tothom, sobretot als monárquica,
sense exigir. cap altra garantía que
radhesió a la seva colla.
a

Acaba preparant el cop de Pavia
fent una protesta formularia que
no escolia, ningú.
i

?Aquest

de la circular del bisbe de Barcelona

CONTRASTOS
Ha estat vivament comentat, i des de tots els punta de vista,
el nostre article de l'edició anterior sobre la circular publicada pel
senyor Bisbe de alarcelona.
No teriim per qué rectificar-ne una sola Ultra, L'escrit, escrit está,
i esperem només que les autoritats de la. República prenguín les
seves mesures per «.astigar la falta i per prevenir les que puguin ésser
comeses. El ,governador de Barcelona, en interviu que publiquem avui
en aquestes mateixes págines, ens diu que ha informat convenient
ment el Govern de la República sobre el contingut de la circular
de referéncia. Es 3uficient per nosaltres per esperar que es fará
justicia estricta. La Llei és per a tots. Si algú es posa fora d'ella,
sigui qui sigui, ha de saber que mereix cástig i ha d'ésser-li aplicat.
Aixo no és sectarisrne. ?Qué se'ns dirá, dones, quan hem demanat
que s'apliques la Llei als promotors dels successos del dia 8 de
a fer l'elogi— malgrat no compartir-ne
en absolut l'esperit —del
10 d'agost?
I perque no som sectaria, no tenim inconvenient, per exemple,
en fer l'elogi—malgrat no compartir-ne an absolut l'esperit —del
missatge que l'arquebisbe de Tarragona ha adrelat al bisbat xilé,
resposta a la protesta que li bu tramesa per aquest en relació amb
el mateix projecte de Llei de Congregacions religioses. El doctor Vidal
i Barraquer ha sabut expressar-se en els lhnits correetes i precisos
en qué podia fer-ho una autoritat eclesiástica
dintre la República.
Oferim alguna parágrafs de la lletra de l'Arquebisbe de Tarragona
al doctor Irurita per situar-lo una mica —i ja que no en té idea
perqué sápiga el que pot dir i el que no pot dir, dintre la Repú

Com Lerroux, coneixia el donani
de les multituds '1 tenia condicions
fisiques, dintre tina técnica més refi
nada. Sabia exactament la manera
de provocar un aplaudiment—mera
vella d'observació—, i arriba a fili
granes tan notables com fer vendre a
la porta de Belles Arta, a la sentida
d'un cliscurs seu, La Publicidad amb
tot el parlament "entero y pronun
ciado", amb les ovaciona, els assen
timents i lotes les reaccions de la
masas degudament anotades i ende
vinades per endavant. Aixó demostra
que era meticulós en la preparació
dels seus discursos, lluny de l'apa
rent improvisació fácil que simulava
en tots els casos.

—

.

IV.

Després

cesshries i tot. Com a. fons, era un
orador distingit de públic sud-ame
rica. segle XIX, gairebé grotesc, tot
sovint, ala ulls d'un home d'avui.
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LERROUX

Així i tot no era pas el gran ora
dor que cena manuals descriuen. No
parlan de la veu, ni del te, ni del
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Peró el símil sorgeix, espontani.
Es vivent, permanent, exacte. Té—so
bretot a través d'uns records en la
passió ea esbravada
una qualitat
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Castelar tenia sobre Lerroux una
evident superioritat intelectual, mal
grat tot, 1 no senibla exagerat atri
buir-1i una superioritat -ética. Era una
mena d'artista, de fantasiós, que pot
ser
va cometre
les atzagaiades por
tat per un diguem-ne romanticisme
intern, tan nociu í condemnable com
vulgueu peró no pas tarat de cenes
baixeses. Ningú no arriba, a suposar
Castelar—almenys la nostra genera
ció no en troba rastre—agent a sou
dels reaccionaria o bé confident de
la policia. La seva figura sembla per
damunt de les petiteses d'altres,- i
diria's que era un` subornat moral, un
traidor per masoquisme.

DIPUTADOS CONSTIIUVENTES

CASTELAR

*

és, en la nova Repúbli
ca, el programa de Lerroux? ?No sem-bla aquesta una anticipació de la seva
trajectória si arriba,va al poder?

"Azoran"
sólida prosa cristallina,
poliédrica, lleument irisada--s'ha en
ternit vagament algun dia amb
—

retórica de Castelar. "Azorín" ea,
peró, tan excellent prosista com in
conseqüent polític. Aixó explica que
un heme tan considerable literaria
ment hagi pogut arribar a enternir
se amb
Lerroux polític i hagi arri
bat a trobar bona un dia roratória
enfarfegada del "tribuno" que cedí él
pas a Pavía.

—

blica, una autoritat eclesiástica:
"Excelencia Reverendísima: Es en las horas de dolor cuando se
dan a conocer los verdaderos sentimientos de confraternidad entre
los hijos de una misma madre; tratándose de la
santa madre Iglesia
Católica, data de los primitivos tiempos que los cristianos todos han
compartido sus penas, como sus alegrías, según expresa el escritor
sagrado con aquellas tan significativas palabras, "constituían un solo
corazón y una sola alma".
Esta sola consideración era suficiente para que Vosotros, vene
rables Obispos Chilenos, ya desde un principio expresárais
cumpli
damente Vuestra condolencia por los graves males
que afligen a
nuestra Iglesiaaciendo coro a las
innumerables protestas de adhe
sión y solidaridad con nuestros sufrimientos que de
todo el mundo
cristiano hemos:„.recibido, empezando por el Padre
común, el Romano
Pontífice, cuyas4palabras de consuelo y aliento han
confortado gran
de/tiente nuestro corazón, lacerado por las actuales
circunstancias.

L'oratória de Castelar, com els ar
ticles de Lerroux, s'esfumará total
ment i hora per hora. Nomél podía
triomfar en un país que feia presa
dent de l'academia el pare deis fills
de Maura, un borne que no va po
der llegar una sola página normal
ment inteligible. El parágraf potser
més celebrat deis seus discursos,
aquell final pisotéenle de la seva in
tervenció sobre la separació de l'Es
glésia i de l'Estat que comença, si
no reeordem malament: "Grande es
el Dios del Sinaí...", faria riure avui
en llavis de qualsevol orador polar,
i un modest periodista discret es
donaria vergonya d'utilitzar ni que
fos per un cop aquella forma alam
binada i enfarfegada. Tot aquel en
filall enumeratiu de llamps, trons, ca
lamarsades i altres accidento meteo
rológica barrejat amb justicia, dret
i altres coses grosses .sembla un frag
ment de discurs de Lerrouxquan diu:
"A mí no me interesa el Gobierno.
A mí lo que me interesa es la paz,
la libertad. el orden. la prosperidad.
la Nación, el Estado, la ley", etc., etc.,
i el públic l'interromp amb ovació
frenética i volta a la ptsta-deI cinc.

En una palabra, la historia de nuestros
conquistadores en tierras
americanas fué continuación y extensión de la historia
de Espana,
presididas sus empresas por el ideal religioso. Por eso
ha sido también
más profunda la herida que se ha inferido
a nuestros sentimientos
y a los Vuestros, pues si los lazos
indestructibles
que nos unen son
la sangre, el idioma y las tradiciones,
es todavía más fuerte y esti
mable el vínculo de la fe. Arraigada
esta virtud en la entrana viva
de nuestro pueblo, por violentas
que sean las acometidas de la im
piedad. confiamos que el Senor y su Madre
Santísima velarán por
nosotros hasta tanto llegue la hora
senalada por la Providencia
para alcanzar en nuestra Patria la
paz y el triunfo de Cristo.
Agrdecemos vuestras generosas protestas
de adhesión y gratitud«
Os quedamos
espeCialmente reconocidos por las oraciones que
ele
váis al Cielo por nuestra suerte y hacemos
Jesús que vino a traer la paz a los hombresvotos para que el Buen
de buena voluntad,..0s
la conceda con largueza a
Vosotros, VV. y qq. HH., y a Vuestros dio
cesanas, y, junto con ella, la prosperidad
espiritual y material a toda
esa querida Nación
Chilena.
Reciba a su vez, excelentísimo senor Arzobispo,
el afectuoso tes
timonio de veneración y fraternal estima de
todo el Espiscopado Es
panol, que se honra en transmitirle este su
devoto Hermano, con los
sentimientos de la más alta consideración o la
persona de Vuecencia
Reverendísima."

V.—UN POSSIBLE ALCAMENT

no

La Restauració continua 1 corona
l'obra de Castelar fent aló que les
dretes en diuen "restablir la discipli
na". Castelar se nana a passejar per
Europa la seva glória de gall. De
pavo republicano", diríem, si no es
tractés d'un mort. Per si encara calla,
sempre quedaYa tiri Primo de Rivera

Avui, peró, el parallel quedará in
En la clamara part ja co
mença la divergencia. Lerroux no
governara pesque ni en aquestes ni
en les altres Corta no pot pas
aspirar
a tenis Inés diputats que toas els par
•ita que formen .el Govern plegats.
I encara que governés fracassaria
la
segona paviada, com va fracassar la
seva sanjurjada, i no h caldria
ter
davant el poble apellacions formu
larles, pesque abans el poble ja fóra
al cariar sollicitat per altres apela
cions més dignes 1 poderoses.

comPlet.

•

Nosaltres, que no entrem ni sortim en el
contingut del missatge,
l'oferim al doctor Irurita 1 ala Católica de
Barcelona per tal que elS
serveixi de punt de referencia i
de contrast. Tothom que no sigui
un fanátic podrá
constatar que una cosa són les
parauleg4et *doctor
Vidal i Barraquer i una altra aquell:
"no estamos dispuestos a aca
tar las leyes..." etc., etc.,
perfectainent facciós.

