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Cree que els elements aeronautics
catalans tindran, després de la confe
rencia de Balcells, una idea aproxi
mada del que va ocórrer a la junta
de la Federació Aeronáutica Espa
nyola. Tot plegat sembla que és una
olla. Ara jo vull fer una pregunta.
?Qué hi fem a la Federació Aeronáu
tica Espanyola? A mi em sembla que
perdem el temps i les energies. Jo
sabem quines són les influencies que
hi actuen 1 el que en podem esperar
no será mai gran cosa de bo. Sabem
de quina manera aquests senyors
tracten les coses de Catalunya i que
sempre que ens correspongui una sub
venció per ajudar-nos a fomentar
l'aeronáutica, aquesta ens será dona
da tan migrada que podem assegurar
que no cobrirá ni les desposes que el
formar part de la Federació causa.
Qué fer, dones? Si aquí hi hagués
la manera d'acabar amb certes dife
rencies ridícules i de fer tots d'un
calen comú el que calgués per aixe
car l'esnerit aeronOutic a Catalunya,
ja us diría: Prescindim de la F. A. E.
1 fem la nostra aviació.
Aixel és possible si seguim unes di
rectives perfectament estudiades per
a crear la base técnica que la nostra
aeronáutica necessita per a créixer
ocupant-nos seriosament de fer una
labor positivament beneficiosa per al
nostre esperit aeronáutic, oblidéssim
les petites intrigues de capelleta.
D'uns quants dies ença hi ha més
activitat d'aviació civil en els nostres
aerbdroms; és una represa agradable
que ens dona una certa esperança;
convé que els pilots volin; perte na
turalment, no n'hi ha prou. Cal que
s'animin de la máxima bona volun
tat per a fer una labor de concordia
sincera posant per damunt de tot l'ae
ronáutica catalana.
A. A.

Dos

nous

pilots

aviadors

mallorquins
Han passat les preves exigides per
a la concessió del títol de pilot avia
dor els joves mallorquins Esteve
Mayor Juan 1 Joan Munal, alum
nes
de la degana Escola d'Avia
ció Barcelona i deixebies dels pro
fessors Guillem Xuclá i Jaume Ca
marasa. Actuaren de comissaris el ti
nent aviador Miguel García Pardo,
Josep Maria Carreres i Jaume Ca
marasa. Els nous pilots han estat fe
licitats per la manera brillant que fo
.ren desenvolupades llurs preves.

Un grup que treballa
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LA DARRERA JORNADA D'ENTRENAMENT,
ABANS DE COMENÇAR EL CAMPIONAT DE
CATALUNYA
R. C. Cornellá, 3 U. E. Santboiana, 3
B. Universitari, 9 Joventut, 3
F. C. Barcelona, 18
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Deis tres resultats que donem deis
encontres celebrats ahir, segur que
el més interessant és el que ens hem
debrat al tintar. Ens referim al re
sultat, que en aquests momentts en
cara
ignorem, de la reunió de le
F. I. R. A., a Lió, en el qual s'havia
de decidir la sort del rugby catalá.
Potser els telegrames d'agencia ens
hagin donat ja el fall dictat. Sigui
quin sigui, pero, no per Macó hem
de delirar de fer tots els possibles
perqué aquest esport arreli duna
manera definitiva a Catalunya.
La
propera setmana ja farem un co
mentar! més extens entere d'aquest
afer.
•
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Disponibles:

Automóviles, S. A.
CORSEGA, 302
transport per carretera. No hi haurá
cap procediment legal per a defensar
un
sistema de transport anacrbtic
contra el progrés de la mecánica. Les
companyies ferroviáries tenen un sol
cerní per a defensar llurs interessos,
i és el modernitzar-se, no solament
posant en servei nou material d'un
rendiment econeenic superior a l'ac
tual, sinó adaptant els serveis a les
necessitats duna clientela.
Diuen que cal defensar les com
panyíes perqué donen vida a molta
gent. Ens agradaria que es fes un
cens que permetés comparar si són
aquestes companyies o els transports
per carretera que donen vida a més
gent. Demés, el transport autombbil
ha permés donar bones comunica
cions a moltes poblacions en mai no
hauria arrlbat un tren. Seria funest
continuar creant dificultats a la in
dústria del transnort per carretera,
grácies a la qual moltes regions es,
panyoles han pogut desenvolupar-se
són en l'actualitat uns factors de
tota imnortáncia per a l'economia na
cional.
Han estat a muere les persones que
han acudit a l'assemblea de transpor
tistes celebrada a Saragossa,.
-

Els cursos sobre motors d'explosie i
Diesel que es donen a rinstitut del
Motor es veuen molt concorreguts.
En aquests cursos s'estudien els me
teríais per a la construcció deis n'a
tore, projectes, usinatge, muntatge,
proves i reparacions. Es fer bona fei
na posar tots aquests coneixements a
l'abast de tots aquells que desitgin de
dicar-se a aquesta especialitat téc
nica.
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SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
A SANT CUGAT
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A TARREGA

Tárrega,

1

-

Manresa, 2

Tárrega, 27.
Encontre dolent,
el qual ni el T'anega ni el Man
resa
han aconseguit entusiasmar;
l'equip manresá, pero, amb millor
conjunt i amb més eficacia, s'ha ad
judicat els dos punta en litigi. Al
cap de quatre minuts d'haver co
mençat el joc, Serra marca el pri
mer
gol per ala forastera, i poca
minuta després Vilanova, el segon.
El Tárrega ha obtingut el seu gol
—

*

L'encontre que ahir tingué lloc a
Cornellá fou un magnífic tast del
que ha d'ésser aquest camp:onat que
el proper diumenge començará. Un
empat a tres puntz entre cornella
nenes i Santboians és per si sol prou
eloqüent perqué hi faci falta cap
comentare.
Les nostres informacions són que
els santboians aquesta temporada es
presenten quelcom afeblits per la
retirada d'alguns deis seus mdlors
elements. No podem a.ssegurar si
aixo és o no és art, pene sigui com
sigui, el cert és que si ella no són
més fluixos, els altres són més forts,
cosa que,
d'aixo sí que n'estem se
gun, donará un interés major a la
máxima competido del nostre rug
by. El Cornellá se'ns presenta
aquest any com a més temible, pot
ser,
que en temporades anteriors.
Calcita comptar, dones, amb aquest
equip sempre que es vulguin fer pro
nostics del probable vencedor final.
*

*

Els universitaris, trencant la seva
tradició de máxima
irregularitat,
venceren ahir en
forma magnífica
el fort quinze del Joventut. Seinpre
hem cregut que l'equip deis estu
diants, amb tot i els constants can
vis que degut a l'origen dele seus
componente es veuen obligats a fer
en
el quinze, era un conjunt capee,
de fer grans coses per poc que sho
proposessin. Només cal que tots hi
posm aquella mica de voluntat im
presc.ndible perqué la seva actuació
tingui la continuitat necessária que
fará, convertir el seu quinze, discret
actualment, en un contrincant pe
rillas.
El Joventut, com sempre,
s'ha
mostrat l'equip dur, fornat per a
les lluites tancades, pero mancat de
la técnica necessária per a fer efec
Continuem
tiu el seu joc
creient que aquest equip no ha tro
bat, encara, el cap director que els
gini i els ensenyi a jugar el veleta
ble rúgby. Potser ara, comptant árnb
un camp de joc, ens donaran la sor
presa que tant de temps esperem.
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A les ordres
Sant Cugat, 27.
del collegiat Cruella, els equips s'han
format així:
Sant Cugat: Calvo, Massana, Mas
set,
Raimundo, Sobrino, Munoz,
Martínez, Castellvi, 011o, Ancura
Mulet.
Iluro: Florença, Clotet, Vila,
Amat. NIariages, Seques, Godaix,
Palomeres, García, Serra 1 Mulet.
El partit, en conjunt, es descab
dellá amb superioritat manifesta de
l'Iluro, especialment a la primera
part, en qué ha marcat tres gols,
mítjançant García (2) 1 Collet. La
segona
part ha estat força anive
liada, i García marca novament per
l'Iluro, i Castellyt pels locals.

*

*

*

*

El F. C. Barcelona no trobá ahir
contrincant apreciable en el novell
quinze de l'Horitzó. Equip bregat
en
les grans lluites, els blau-grana
feren ahir una exhibid() que resul
ta, per a elle una tasca rnenys
xuga que els seus entrenaments ha
bituaLs. Pel que toca als componente
de l'Hor.tzó, hem de confessar que
ens
desillusionaren. Crelem, cena
ment, que farien una altra cosa. Ens
digueren, és cert, que no presenta
?Per
ren els sena millors elements.
a quan
seis guarden, doncs? Per
qué si en aquesta ocas:ó, per a elle
magnífica, d'entrenar el seu equip,
presenten els reserves (?), no
ens
sabem veure quin podrá ésser el mo
ment escollit per a presentar els
"ases". ?Es que potser esperen do
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Horitzó,

O

CAMPIONAT

ment poc d'acord amb les regles de
resport. retirant-se a ring encontre,
cap causa que, ni de lluny,
sense
pogués justificar una tal decisió.
Alguns allegaren que els blau-grana
s'havien emprat massa a fons. Com
es natural, aquesta és una excusa,
més que una raó, per justificar una
gesta poc meditada. Sense anar mes
lluny, el propi Barcelona "encalier
el diumenge anterior un resultat
molt més catastrófic i aguantaren
el xáfec com a bons esportius. Ja
hem dit moles vegades que saber
guanyar era força difícil, peró que
molt més ho era saber perdre.
son la ma
que
rugby, fins en el
seu grau més elemental,
ja no te
pac'encia per a suportar re
nen
copiosos
en
encontres que,
sultats
mes que en el resultat, tot l'interés
está posat en la técnica i perfeccio
nament de les jugades, ?qué passará
quan hagin de disputar encontres
q
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série, sedan 4 portes, matrícula B-60347, pilotat pels
Ignasi Macaya i Miguel Soler, ha efectuat el recorregut

Estrictament de

BARCELONA

hores 7 minuts
Promedi de 100'346 km. per hora, controlat oficialment per l'Automóbil Clut,
d'Espanya, i ha superat tots els temps fins a la data

Aquest

cotxe fou

posat

a

punt als tallers de

ENGINYER INDUSTRIAL

segueix:

PRIMERA VOLTA
3 de novembre
A. E. Joventut-R. C. Cornellá.
A. C. Horitzó-Barcelona U. C.
U. E. Santboiana-R. C. Hospitalet
10 novembre
A. C. Horitzó-A. E. Joventut.
C. Camella.
U. E. Santbolana-R.
F. C. Barcelona-Barcelona U. C.
17 de novembre
U. E. Santboiana-A. C. Horitzó.
F. C. Barcelona-A. E. Joventut.
R. C Hospitalet-E. C. Cornellá.
20 nevembre
F. C. Barcelona-U. E. Santboiana.
R. C. Hosptalet-A. E. Horitzó.
Lattelona U. C.-U. E. Santboiana.
R. C. Hospitalet-A. C. Horitzó.
8 desembre
Barcelona U. C.-R. C. Hospitalet.
R. C. Cornellá-F. C. Barcelona.
A.
E
Joventut-U. E. Santboiana.
1.5 desembre
R. C. Cornella-Barcelona U. C.
A. E. Jocentut-R. C. Hospitalett.
A. C. Horitzo-F. C. Barcelona.
tél
La segona volta comenlara
dia 5 de gener, amb,els camps can
viats.
Al primer forfait d'un equip,
aquest será multat, i al segon será
exclos de la competid&
Aquesta decisió de la Federado,
obligada per la conducta de certs
equipa en anteriors competicions, es
perem, pero, que aquesta temporada
no será necessária la seva aplicació.
MART

MADRID

—

A. CASAJTLIANA

Diumenge que ve començara a dis
putar-se el campionat de Catalunya
de rugby. Han entrat en el sorteig
set equips, dele quals en jugaran sis
cada diumenge--en total tres encon
tres—, i en descansará un. L'ordre
de la competeció ha quedat establert
com

senyors

en

jorSiia ddeeslc xésedoerls

que sabran reaccio
temps 1 fer-se caee del seu
nar a
papen en la compeeció que sacaste.
D'aquesta manera hi sortirern
tots guanyant.
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DIPUTACIÓ, 279,

troba

on es

exposat

4111111k.

11 digué un barcelonista fixant-li
amb indignació la seva mirada.

Ermengol va arbitrar el partit
Sants-Europa, jugat ahir a la tar
da al camp del carrer de Galileu,
I, segons opinió general dels es

(Reclam gratuit.)
Sembla que diumenge vinent,
després del partit Barcelona-Es
panyol, l'equip blau-grana será
proclamat oficialment campió de
Catalunya al mateix camp de les

pectadors,

no ho va fer gens bé.
Tan general. tan unánime fou
aquest parer, que quan al mig
temps Ermengol es dirigia a la
caseta i uns quants "fanátics" el
colpejaren un xlc, cuita a posar
bo a coneixemen'; d'uns guádies
civils presents al partit, un deis
quals, sense embuts, Ii contestá:
—Usted lo que debe de procu
rai es arbitrar mejor que lo vie
ne haciendo! Así que ándese con
cuidado y ya verá cómo nadie le
dice a usted nada'
Com podeu veure, l'opinió no
podia ésser més unánime...

L'Alseda, peró, és home de re
cursos:
es
menjá els panellets
dalt del tramvia, caín, del camp
del Sants, i en arribar a aquest

portar

és féu

Premsa

glop,
una

L'Angel Alseda, el nostre dis
tingit company en periodisme es
portiu, no s ha deixat en el que
va de campionat un sol partit de
l'Europa. Segueix l'equip on vagi,
I, segons explica, aquest interés
el manté de quan el nou Europa
jugava a la Lliga Amateur, que
és, com se sap, el somni daurat
del senyor Angel Alseda.
Ahir, peró, el partit del camp
del Sants va comencar ja un xic
aviat: a dos quarts de quatre, I el
senyor Alseda va haver de sortir
de casa seva sense poder fer els
deguts honors a una tanda de
castanyes I de panellets amb qué

finalitzava l'apat.

una

ara

tarda

a

la

llotja

cervesa.

I

castanya,

una

de la

ara

un

Corts I II será lliurada la Copa
que a hores d'ara ja té guanyada
i reguanyada.
Així dóna gust jugar partits de
campionat amb l'eterno rival".
Passi el que passi, el Barcelona
sap que ha de guanyar

passa

felig...

D'aixó sí que se'n diu previsió!
Ahlr el camp del Badalona es
tava de pie fins a les línies de
l'out". Tal com es va desenvolu
par el partit, els ánims deis es
pectadors estaven quelcom exci
tats. Tothom gesticulava, crida
va i amenalava, peró particular
ment un senyor badaloní de la
tribuna no deixava tranquil nin
gú. Per una falta de res l'home
s'estripava" I, encara que no ho
sembli, fins amoinava als matei
xos partidaris del Badalona. Una
vegada críela amb ven estentó

L'Iborra, ahlr, al camp del Ba
dalona, exhibia un formós jersei,
color verd ampolla, que era una
delicia. Era un verd que es con
fonia amb l'herba del camp—com
si diguéssim un "verd" gason,

vaja!
Resulta, peró, que 'borra no és
precisament alt
si ti digués
i
sim menut potser s'enfadaria
a conseqüencia
d'aixó era que
quan deturava la pilota, aquesta
donava la impressió que sortia de
dessota terra.
—

--Sembla

apuntá

un

talment

un

rea:

—"Brutus"!

"Brutus"!

Li heu

fet mal igual que al Serracant el
dia de Les Corts!

—Que porten el Pathé-Baby?--
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Camions î Omnibus

alguna sorpresa?
banda, causa péssima im
pressió a tothom el seu comporta

nar-nos

D'altra

en

primorós
d'Europa

El cotxe més
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El

Baby-Praga

Un exemplar del ja famós petit
avió txecoslovac Baby-Praga, mono
pie, d'ala cantiber, biblaça, amb mo
tor de 36 cavalls, ha estat pilotat per
l'aviador Kostalek fins a l'aeriport
de Le Bourget per a ésser lliurat a
una casa constructora francesa que
ha adquirit els drets de construcció.
Avui per avui el Baby-Praga és l'avió
de petita potencia que té al seu ac
tiu més victories i més viatges realit
zata. Cal recordar que amb els seus
36 cavalls porta dues persones asse
gudes de costat; aixo sol és prou per
a
fer comprendre el rendiment aero
dinámic d'aquest excelient avió.

Assemblea nacional de

transportistes a'utomóbils
Ahir es reuní a Saragossa l'assem
blea de transportistes esnanyols del
ram de l'automobil. El motín de l'as
semblea és per a protestar de la per
secució de qué és objecte des de fa
un quant temps tot el que és trans
port automobil per carretera. Amb
l'aug,ment del preu de carburants i
lubrificants, amb l'augment de les
contribucions 1 la creació de tarifes
que els carreguen sobre aquest trans
port, es preté defensar les companyies
fearoviáries que pateixen una crisi
molt forta. Pero el progrés no es de
tura i en aquest cas el progrés és el
perfeccionament a qué ha arribat el

1

al cap de trenta-vuit minuts de la
segona part.
Ha arbitrat Prada, molt desencer
tadament.
El Tárrega s'ha arrenglerat així:

Tárrega: Massot, Piracés, Ginesta,
Trull, Poncernau, Marimon, Salut,
Hortet, Plaga, Manonelles i Guiu.
A SANT BOI

El Santboia ve/1g l'Ampos
ta per 8 a O
Sota les ordres de Ribera, els
equipe s'arrengleraren de la següent

é
que ha donat

eloqüent.
A la segona

cinc

part,

a

cap ben

anotem que La

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

cal, lesionat de con,sideració al cap,
no pot sortir, i ande produeix va
riacions ala rengles locals: López
va a la defensa i Figueres a la huta
mitjana. Aquest handicap, junt amb
fa
una l'arta reacció de l'Anaposta,
que el partit canvii completament;
els visibants dominen insistentment
i donen malta feina a lea unes de
fensives santboianes.
De la lluita, pero, surten victo
riosos els vermells, que encara po
den avançar i arrodonir el resultat
amb tres gola més, obra d'Alejo (2)
1 Vilá.
Reswnint: una gran actuació del
Santboiá, que fa preveure i esperan
ear que molt be pot aspirar a un
títol per tanta equips desitjat.

G DI C.
•

AL POBLE NOU

•

manera:

Amposta: Paga, German, Martí,
Grau, Fornós, Muriá, Rebull, Galan,
Asencio, Iranzo i
Santboiá: Agustí, Lacal, Larin,
Pagés, Ribes, López, Vilá, Alejo,
Costa, Figueres i Llobera.
Surt el Santboiá i des del primer
moment dóna la sensació que va
per feina, apercebutz de la importan
cia que juguen els dos punts en la

cIassificació general.
Prévies unes jugades de gran qua
litat, 1 després de demostrar una
neta superioritat damunt els d'Am
posta, s'han assegurat el partit, ja
quan feia vint minuta que jugaven
amb quatre gols de gran factura,
t,ots ells despré,s de belles jugades de
la davantera, rematades amb éxit
per Figueres, Vilá (2) i Alejo.
Així i tot no s'han adormit da
munt els llorera, com vulgarment es
diu, i abans d'acabar el primer
temps Alejo ha marcat un altre gol

Poble
Al

-

Reus,

de

Gracia, 93
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-"¦1111111111¦
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grinya, Jiménez, Aldoma, Barbera,
Domingo, Pedro, Manresa 1 Rovira.

NEDIATICS
i MIES
CAUNER,

Nou, 1

camp del

Poble Nou es va
jugar aquest partit, que acaba amb
una rotunda victoria de l'onze vizi
tant. A la primera part, en general,
domina l'equip local, degut a l'entu
siasme que posa en la brega, i el
marcador assenyalava un empat a
un gol. Rovira entra el gol del Fteus,
1 Julia tingué cura d'obtenir l'em
pat per als locals.
A la segona part domina l'equip
visitant amb molla insistncia 1 ob
tingué quatre gola Inés, tres deis
quals foren entrats per R,ovira, que
ahir tenia una tarda d'encerts.
Tingué cura de rarbitratge el se
nyor Camba, 1 els equips eren:
Poble Nou:
Domingo, Gausachs,
García, Puig, Rifé. Prades, Comes,
García, Munné, Julia 1 Castro.
Reus: Sans, Wenceslau, Sans, Ma

Ain~1111111~~11,
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TAMARIT,

cuc

espectador.
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Iluro, 1
Vle, 2
L'Iluro era esperat a Vic amb fre
tura i temença a la vegada; les
seves gestes anteriors han fet que
el seu nom adquirís un gran relleu
entre tots els equips catalans i que
tothom. qui més qui menys, sinte
resal pel c,ami que segueix. En el
partit que comentem hem pogut
presenciar un Iluro que en el partit
més pletóric ha sabut
demostrar
que es té ben guanyada la fama de
que gaudeix.
Al costat de l'Iluro un Vic, jove,
totjust ascenda a la categoria, ha
eabut donarni plena réplica i domi
nar durant la mejor part de l'en
contre adjudicant-se al final la vic
tória, que no per ésser mínima és
menys meritór:a.
Transcorreguts trenta minuts del
primer temps, Mariagues Mula- a
Godax, aquest al centre, i una con
fusió entre Baldric i Blai fa que
Barratx_na, en xutar, alt i a rangle,
marqui el primer gol. Seg,uidament
acaba la primera part amb aquest
resultat, el qual no reflecteix el do
mina puxi que ha correspost total
ment al Vic, que ha jugat quasi con
A
tinuament al tereny de altura
la segona part el joc guanya v:rili
tat, i en algunes ocasiona arriba a
la violencia; en aquest temps el do
mini ha estat més alternat i ha fet
que poguéssim veure algunes inter
vencions de Baldrich molt encerta
des; al cap de vint minuts Losada
passa Perera, que xuta„ para Flo
renca deixant-se escapar la bala, i
Perer remata a les xarxes el gol de
Vempat; 35 minuta després es pro
dueixen unes mans d'Amat, al re
cé: llançat el free-kick per Toll, l'a
prof ta va per marcar de cap el mi
llor gol de la tarda.
S'han llançat en tot el partit nou
recons contra anuro per tres el Vic.
De l'Iluro, els millors Florença,
Mariages i Palomeres. Pel Vic, Bal
drich a segon temps, ben ajudat per
la parella defenava, Durant al mig
i a la davantera Besoli.
Ha pingut cura de l'arbitratge ei
collegiat senyor Coll, obrant arrob
regularitat, i sota les seves ordres
els equips han format com segueix:
Iluro: Florença, Clotet, Vila, Amat,
Mariages, S beques, Godax, Palome
res, García, Barratxina i Collet.
Vic: Baldrich, Blai. Pujador, Gar
cía, Duran, Ricard, Losada, Besoli,
Va, Perera i To11.—C.
-

DE FIGUERES
Joan Pujol guanya brillantment el
Primer Gran Premi del Club Ciclista

Figuerenc
pronosticarem

Tal com
en l'edictó
anterior, el Club Ciclista Figuerenc
obtingué un sorollós éxit en ocasió de
celebrar-se a Figueres el seu primer
Gran Premi amb un recorregut total
de 66 quilómetres, fent-se tres voltes
al recorregut Fig,ueres, 13orrassá, Or
dis. Vilafant i Figueres.
Malgrat que els elements atmosfé
rica no hi ajudaren (puix que quasi
durant tot el recorregut va ploure),
va constituir un éxit espectacular en
les diferents ocasions en qué els cor
redors travessaren la nostra ciutat,
ja que sempre va presenciar el seu
pas un públic nombrosíssim que amb
la seva presencia encoratjá els 34
corredors que prengueren la sortida.
La cursa oferí aspectes interassan
tíssirns, sobretot a la primera volta
en qué
es registraren carerents cal
gudes i rebentades. Entre les prime
res recordem les d'Hospital. Gimber
nat 1 Ayats I, i entre les segons Pol
(que es velé obligat a abandonar per
manca de tubulars)
1 Pujo" el gua
nyador de la cursa tea repara rápida
ment i atrapa els capdavanters abans
de Unir la primera volta.
Les segona 1 tercera voltea foren
cobertes amb més rapidesa, 1 la dtata
final s'inicia, únicament en passar
per Vilafant.
Va establir-se la següent classifica
ció:
Primer. Pujol. C. C. Figuerenc, 2
hores 5 mlnuts; segon. Coromines,
id. 2 h. 5' 15"; tercer. Comnte, Penya
E. F.. 2 h. 5' 20": quart, Gimbernat,
C. C. Figuerenc, 2 h. 5' 21"; cinqué,
Hospital. íd. 2 h. 6' 30"; sisé. Alsina,
P. Bisbalenc: seté. Noguer. Id.; vui
té, Anguera, íd.; nové. Basses, íd.;
10. Cresta. Penya E. F.: 11. Juncá,
C. C. Figuerenc. 18. Feliu, de Pala
mes. que obtingué la prima reservada
al corredor darrer classificat
Francesc Oriol guanya també una
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DE BLANES
Comentan i a la jornada última
La U. E. Blanes, novament ha es
tat batuda; el Popular d'Arenys ha
estat el seu guanyador, encara que per
la mínima diferencia. Res no II que
da a fer a l'equip blanenc en aquest
campionat. Ha estat una veritable de
bacle per a l'esmentat equip aquest

camplonat.
El Tordera no va anar a Malgrat
per haver estat retirat del Campio
nat per no haver anat a Arenys el
dia 13. En un altre lloc parlaré d'a
quest afer, ja que la culpa no és del
débil, sinó del fort, i com que en
aquest cas, era el Tordera el débil,
ha estat perjudicat.
BILLAR
I CAMPIONAT SOCIAL DEL B. C. B
Batlle a segona categoria 1 Casta
nyer a tercera, aún els primera cam
pions del Billar Club Bienes
Han acabat els campionats de se
gona i tercera categories que amb
tant
d'éxit organitzá el Billar Club
Blanes.
A la segona categoria, després d'u
na
lluita formidable entre els tres
classificats per igual nombre de punts,
Batlle, Fradera i Romans, ha donat
un guanyador magnífic:
el senyor
Batlle, que ha estat el que millor pro
medi ha fet.
A la tercera categoría, després d'u
nes lluites aferrissades i que han en
tusiasmat els nombrosos espectadors
que omplien de gom a gom els mag
nífics locals, guanya Castanyer. que
ha portat una brillant campanya.
Classificació segona categoria:
Primer, Batlle, 12 punts. Promedi,
3493 caramboles; segon, Romana 12
punta 2699; tercer, Fradera, 12 punta
2247; quart, Glbernau, 6 punta, 1943;
cinqué, Zurita, 4 punts, 1068.
A la tercera categoria la classifica
ció final fou:
Primer, Ca,stanyer. 10 punta, pri
medi, 2021; segon, Bibiloni, 6 punts,
2001; tercer, Bunet, 6 punta, 1'842;
quart, Pérez, 2 punts, 1015.
Han començat els de quarta cate
goria, que en les primeres jornades
han donat aquests resultats:
Lencina, '75 carambolea Dellouder.
42; Batista, 75, Dellouder, 6; Abril,
61, Ayats. 75; Carretero, 4, Dellouder,
75; Batista, 62, Lencina. 75; Abril, 75,
Carretero, 71; Ayats, 25, Bravo, '75;
DelIouder, '15, Garriga, 69: Carretero,
75. Bravo, 72; Abril, 75. Bravo, '7.
Per al vinent dia 14 de novembre, 1
amb motiu del repartiment de premis
del campionat d'enguany, es prepara
un grandiós festival billarístic.
Els noms de Cambra, Soler, Vives,
Bofill. Martínez-Sagi, Murtra 1 altres,
són una garantia que els aficienats
blanenes fruiran d'una bona vetllada
billarística.
CORRESPONSAL
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fer-ho. El ella 11 escriguérern al
Popular, dienten el mateix 1 el que
s'havia parlat amb la Federació.
Ara bé; el mateix dia, a les nou
de la nit, la Federació ens telefona
dient-nos que si no inniem confir
meció del Popular a la nostra Iletra.
que cris teniem de desplaçar a aque
lla població, i
diguérem c.ue no
tenlem més jugadors fixats qae no
ens era possible. i que el millor que
podien fer era el que ens feren al
nostre club l'any passat, que per con
veniencies de la U. E d'Arenys van
traspassar el partit a una altra data
sonso el nostre consenament, ja que
res no en sabérem.
Sabem que el dia 12 el Popular, tot
haver rebut la nostra lletra, va
posar en el local social pissarra elient
que el partit del die. 73 s'havta sus
pés per haver-se retirat nosaltres,
la qual cosa és completament inexac
ta, i que desdiu molt de la serietat
deis senyors del Popular, i airar, d'a
questa manera, el día 18 vam !obre
una lletra de la F. C. F. A. Comité
de Competid& en la qual ens feien
saber que per no haver-nos presentat
al camp del Popular, cena aplicava
l'article 103 del Reglament, en el
qual diu que sena exclueix del Cam
pionat d'enguany i que també per
diem el dipósit de 250 pessetes que hi
havia a la Federació.
Aleó és tot
cm
digné smable
ment el degá torderenc, i Mal ens
acomiadárem.
—

A OLOT
Olot F. C., 2; F. C. Manileu, 5
!Resultat sorpresa el d'aquest, >er
uta L'Olot ha perdut un encontre
que ja tenia mig guanyat, ja que ala
deu minuta de joc ja tenia els dos
gola a favor seu,
l'equip carbura
va
d'aital manera, que <1 Manlleu
es veia apura; a la defensiva.
La reacció del Manneu es deu al
defensa Olotí Roure, capieá, d'equip,
que a la seva dolentíssirna actuació
des del començament de l'enconere,
ha tingut la desgrecia de lesionar-se,
la qual cosa feu que el Manlleu tro
bés el forat per a marcar el primer
gol a les clarreries del primer ternos.
Représ el joc, l'Olot s'arrengleeá de
el Manlleu tor
la mateixa manera
na a marcar pel costat de Roure, qui
solament fa número al camp 1 no vol
cedir el seu lloc a cap company.
Després d'aquest gol ha vingut el
desinfiament complet de l'Olot, i
malgrat la bona voluntat de la da
ventera per a superar-se no ha po
gut fer res de bo, ja que el seu mig
centre que havia començat bé, ha
acabat pitjor, la qual cora. féu que
la defensa i atac quedessin del tot
desamparats, i el Manlleu es canses
de fer posar en joc a Bola, que ha
tingut una tarda excellent, 1 gracies
a ell el resultat
no ha arribat a
la
dotzena.
El Manlleu ha trobat en el eegon
temps ben planera la victoria, i pot
molt bé dir que els dos punta els hi
ha facilitat el capita de l'Olot amb
el seu poc tacte en controlar la fa
llida de l'equip de la qual ell era el
més responsable.
En iniciar la partida la pluja h.o
ha fet tan bé, que s'ha anat intensa
fic,ant d'aital manera, eue després
del primer gol de l'Olot, l'árbitre, sen
se consultar els caphans, ha suspés
el partit.
Deu minuts més tard es reprenta
el joc amb una pluja més petita, que
no ha minvat 1 si crescut
certs
moments durant l'enconere,
degut
a la qual cosa queda un terreny fan
gós i relliscadís.
A les ordres d'Oriol, el qual ha sor
tit molt deficientment del seu cár
rec, els equips s'han arrenglerat de
la següent manera:
Olot F. C.: Bobc, Finura, Gala, Au
reli, García, Gamell, Plana, Haro,
Mayol, Valentí i Cervantes.
Manneu F. C.: Vlla, Gómez, Pla,

Vela, Jaumira, Novoa, Rierola, Vila,
Emilio i Serrallonga.
Corresponsal
DE TORTOSA
Dertusa le C., 3
Ulldecona, 1
El diumenge passat es jugá al
camp del Hayal un diguem-ne par
tit de futbol entre els propietaris
del Terreny, Dertusa F. C., 1 el titu
lar d'Ulldecona. Hem de fer notar
amb tot el nostre sentiment que el
Dertusa sembla travessar una forte
desmoralització o un fort descens en
els seus jugadora, ja que no és el
temporades.
potent onze d'altres
-

L'Ulldecona, pobret, tampoc ja no
és ni ombra del célebre campió co
marcal deis anys 1931-32, en qué era
el "papu" deis altres equips 1 el més
la

Diumenge
CLAUSURA
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Ara jo hi fa-é el meu comentani
com vaig ter l'any passat amb riotiu
de l'atropellament fet
Blanes.
Són lamentables aquesls lees. els
quals posen a un babe nivell en club
que Imita complir i sois demanava
una prórroga d'aquell paran que ha
lda de celebrar; avisá amb l'antici
pació necessária a la leederació i al
Club Popular, i alai i tot ha estat
eliminat del Campionat d'enguany.
Comprenem que un Comité ha
d'ésser enérgic, peró també aue ha
de fer-ho amb tothom,
tots cl ca
sos que passin i que no solament es
faci a aquella que amb molts trebans
poden viure.
Després deis sacrificis que el Ton
dera féu per formar un equip. per
recollir unes pessetes per al dipbsit,
per un fet en el qual posá tota la
seva fe, ha perdut tot el que hi ha
via posat.
?Es aquesta la manera de fomen
tar l'esport?
?Es aquesta la manera de Ter que
els cercles petits pugin?
Ara l'afició decidirá
Joan Romans Riera

sollicitat per

EXPCSICIO

•

en

•

4111~111111r
111•111111ENI EEEEEE

13Elelltall11.1

del bits Ebre.
El partit en el mateix no dóna
en
prou tema per tirar endavant,
cara els fem
un gran ajut en no
comentar res i solament limitar-nos
a donar el resultat, que fou de 3 a 1
a favor dels locals. L'árbitre, un xic
parcial, tirant a favor deis de casa.
J. Sánchez
comarca
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UNES PARAULES DEL PRESIDENT
SENYOR FOREST
Amb motiu d'aclarir el que sem
blava un misten: la suposada reti
rada del Tordera F. C. del Campio
nat de segona categoria d'engnany,
cm
vaig ta-aslladar a la veina vila
torderenca a fi d'assabentar-me del
que havia ocorregut.
A l'Amistat, on té installat el local
social el club, vaig trobar-hi el pre
sident, senyor Forest, i després d'ex
plicar-11 els motius de la meya visi
ta, s'oferi gustosament a aclarir els
fets, els quals posen al lloc que li
pertoca al club torderenc davant l'a
fició tata.
em <ligué el
—Començaré aixi
senyor Forest
Després de la des
teta soferta pels colors torderencs a
mans de
la Unió Esportiva Bienes,
vam amonestar els nostres jugadors
severament per la seva pobre actua
d& ja que com a professionals seis
podia demanar més. Tinguérem pa
raules greus, i ells al cap de tres o
quatre dies, van posar-nos en conei
xement per escrit (que be pogut com
provar jo mateix) que no coneessin
més amb ells; en total, cinc juga
dora Després dos, per falta de feina,
debeaven la vila
Veientanos en un perfil 1 en un
compromís, varn telefonar a la Fe
deració, i vam dir al enyor Paree
rases el cas que ens trobávem
que
a
fin de no perjudicar el Popular,
suspenguessin el partit per a cele
brar-lo un altre cha, 1 així quedárem

Classificació per equips:
Primer. Club Ciclista Figuerenc.
Segon, Pedal Club Bisbalenc.
Tercer, Penya Esprínt Fort.
Celebrarem que el Club Ciclista Fi
guerenc perduri en la tasca iniciada
i considerem que si s'ho proposen des
pertaran novament l'afició ciclista lo
cal que en altres époques havia estat
molt brillant.
CORRESPeeNSAL
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Sobre la retirada del Tor
dera F. C.
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DE PALMA DE MALLORCA
El cainpionat regional de futbol
Aquesta compet-ció oficial es va
desenrotllant amb normalitat i gai
rebé sense que es pugui encara pro
nosticar els Loes de la clas.eificació.
Els cinc equips que la participen ja
han fet el seu debut. i tret del dar
rer loe, lque hom creu que será pene
al Mediterraneu, els altres queden
impossibles de sobre o pensar quin
ha de tenir éxlt, per tots desitjattt.
leonze dega, el Mallorca. que ha fet
bones adqu sicions recentmenta si
bé sois ha jugae dos encontres, en
cara
no ha donat a comprendre la
seva forma, pube
que en el primer
no tingué enemic seriós i
la seva
victoria. encara que sorollosa, no
tingué mérit; en el segon aconseguí
&ata- victoriós davant l'Atiene per
petit avantatge (2 a 1), i es consi
derava per endavant que la victoria
havia d'ésser més grossa.
L'actual campió, "Constanci", so
lament ha jugat un encontre en
camp contrari, i fou vençut per tres
a
un; cal, dones, que el ve:em en
altres partits 1 ens demostri la for
ma arrenglerant les noves
i potents
adquisicions. Hom el considera per
a
aquest campionat fora del títol
que ostenta fa tres temporades.
El Balears, actual sots-campió, ha
jugat dos encontres, deis quals ha
resultas vencedor; el praner, de mol
ta facilitat, i el segon, quelcom difí
cil; també compta amb nous ele
ments que poden donar seriosos dis
gustos a tots els seus contrincants.
A l'Atlétic sí que pot considerar
se'l com a temible, ja que en l'únic
partit jugat davant el Mallorca cau
sá boníssima impressió en ésser ven
çut per la mínima diferencia. Tam
bé disposa de nous elements.
I hem de:xat per final d'aquestta
crónica el Mediterraneu, un onza
que l'any anterior féu pasar males
estones a tots els mateixos d'enguany,
peró que ara es troba en molt baixa
forma; prova d'aixb, les dues des
fetes sofertes en els dos partits ju
gata encabeant sis gols en cada un,
per dos a favor seu.
Després del 'que deixem dt hom
pot formar-se una lleugera idea de
com
es troben els
equips mallor
quins clintre el campionat; res del
succeít, peró, ha fet que l'afició de
calgut, ans al cantrari, en cada Ilui
ta es registra un pie al camp de
joc. S'esperen, per?), amb gran ex
pectació les topades deis eterns ni
vals Mallorca i Balears, que sempre
han leganal en la máxima emoció
deis aficionats. Aixó no vol dir que
jugant el Constanci amb els altres

equipa participants no es quedin
bastants satisfets els aficionats;
i
que també eta" campa són extraordi
náriament concorregutes.
La puntuació actual és
la se
güent:
Balears 1 Mallorca, dos partits 1
un
4 punta; Constanci i Atlétic,
partlt jugat i cap punt, 1 Mediter
raneu, dos partits jugats 1 cap punt.
A la segona categoria, que es juga
cada dissabte, també acut nombrós
públie als camps, 1 se troben ara
els equips prou igualats. Cona que
són molt nombrosos entre eis de
Palma 1 els deis pobles, no farem
comentaris réferents al seu campeo
nat perqué haurtem d'allargar mas
aquesta crónica. Les farem quan
ea
hagi terminat la primera volta, que
no ha de tardar moltes setmanes.
Joan Móra
DE LES BORGES

Lleida,

BLANQUES

F. C. Borges, 3
De sortida avança l'equip local, i
porta la pilota fina a la porteria
d'Herrera, el qual entra en acció i
allunya el perilL Tot seguit contra
ataca el Lleida, 1 en diverses opor
tunitats aconsegueix posar en joc el
porter local, peró aquest. ben cono
cat, aclareix les situacions compro
meses davant la seva
proteria. Poc
després el joc s'estaciona al tnig
del camp, degut a la gran actuació
d'ambdues linies defensives, que ta
llen tetes les avançades deis davan
ters. Malgrat aixó, peró, l'ala dreta
del Borges aconsegueix escapar-se
amb la pilota, i es produeixen algu
nes jugades consecutives 1 confuses
davant la porta defensada per Her
rera, el qual, malgrat els sena es
forços 1 de la defensa, no pot evi
tar que Llaguna aconsegueixi el pri
mer gol per ala locals
en rematar
la pilota recollída d'un jugador fo
Anetem. tantbé, diverses avan
çades de Lleida, que s'empra a fons
per tal de cercar aerrepat, la qual
cosa aconsegueix Roses,
d'un cop
de cap magnífic, quan
mancaven
poca minuta per acabar el primer
A. E. de

1

-

temps.
Es retiren el loc i de bon principi
veiem una farta pie:asió deis locals,
que es llancen a la tac amb molt
d'entusiasme en recerca del gol de
la victoria; després cealgunes passa
des i combinacions precises de Lis
gana, Belart I, Ferrer i Bafet, mal
meses, Ferrer, molt aportar,
duna
pensada rebuda de Miguel, marca el
segon gol del Borges.
Continua el domini local, i es re
gistren altees jugades d'interés, sen
se resultat; és executat per Ferran
un penalty contra el Lleída per fal
ta comesa din. Varee., i Herrera,
amb dificultats, detura.
La resta de la partida es jugada
gairebé en el terreny del Lleida, lle
vat d'alguns avanços de la davan
tera d'aquest.
Per nerviosisme i
manca de decisió en el xut es per
den altres jugades del Borges. Dar
rerament els locals
marquen llur
tercer gol, per mitjá de Mir I, en
rematar una passada de Belart L
A les ordres de l'arbitre senyor
Salvo, els equipa s'arrengleraren si
al: A. E. de Lleida: Herrera, Rodés,
Meter. Roses, Llenes. Metete ROS.
Jover, Bonet, Llanes i Jove (M.).
F. C. Borges: Albitos, Ferran, Fer
rer,
GarsabalL Ferrer, Rius, Baget,
Bel-,t I, Llaguna, Mir I 1 Miguel.

CORRESPON6AL

DE SOLSONA
C. d'E. Solsona, 5
C. d'E. Manresa, 1
Manera:, el teten- que feia. can
dura at tot el partit caagueren go
tea, el relblic assistí en gran nom
bre al camp. i no sorti pes defrau
data. Al cap de dos minuts de co
mençada la lluita els locaLs s'apun
ten el primer gol de la tarda, per
mitjá de Caelles II. Se centra la
pilota, i després duna combinado
de Xandri I i Caelles II, aquest cen
tra; Riard remata de cap, i marca
el segon; encara duraven els aplau
diments que Mosella
ja introdula
la pilota a la porta per tercera ve
gada. Els manresans es retan una
mica, i aguanten aquest score fina
al cap de vint-i-sis minuta que de
marca
nou
Riera d'un xut fantás
tic. Fina a l'acatiament de la pri
mera
part és un c,omplet domara
deis 'cazas.
A la segona part surten els visa
tanta disposats a minorar el mar
cador, peró la magnífica tasca deis
mítjos i defenses locals fan impos
sible de poder xutar; malgrat aixó,
encara Farrás i Segura, del
Man
resa, llancen dos xuts que són de
turats impeca,blement per Oliveres,
fina que Sisto I es veu obligat a
retirar-se, degut a una topada, i el
Manresa aprofita l'ocasió per erra
prar-se Inés a forma, i fruit d'aixó
obté l'únic gol. Entretant reapareix
el nostre mig-centre, i els visitants
han de cedir córner; és llançat per
Caelles II, i Xandri I marca el
cinqué i darrer gol de la tarda.
Dels locals
sobresortiren
a
la
primera part Sisto I, Riard i Cae
Iles II, i a la segona Oliveres, Fer
rer i
Riard.
Deis
visitants sobresortiren
el
mig-centre i el defensa esquerre.
L'arbitratge, a cárrec del cone
giat senyor Caklirs. regular.
J. M. R.
DE VILANOVA I LA GELTRU
—

F. C.

Catalunya (Vilanova),

4
C. E. Vendrell, O
En el primer temps els dos adver
saris realitzaren un joc molt dispu
tat, veient-se c,ontinuament en perfil
els dos mares. El porter del Vendrell,
Vidal, es distingí força, en deturar
moltes pilotes que es dirigien al seu
marc. El Catalunya s'apunta el
seu
primer gol per mitjá de Carbonell II.
En canvi el segon temps fou molt di
ferent a l'anterior. En reprendre's la
partida, anotem que el Vendrell, per
la poca resistencia deis seus elements
es veu embotellat. En el
transcurs
d'aquest temns hom encara creía que
l'encontre resultaria un empat, o bé
una victoria favorable al Vendrell,
degut a la magnífica forma com es
defensava. Peró el Catalunya, més
resistent, i amb gran entusiasme en
els seus rengles, va augmentar el tan
teig. Es produeix un gol d'Espinazo,
el porten foraster, que es troba davant
d'un grup de jugadors que no 11 per
meten veure la pilota, que entra al
marc. Al cap de poca estona, el da
vanter centre Hernan, d'un bon xut a
l'angle obté el tercer gol. I l'altre gol,
obra d'Espinazo, aquest trobant-se da
vant mateix de la porta, dóna un
cop de cap, sense intenció, 1 la nia,
ta passa casualment per sobre del
porter, i és el quart gol, que anega
ra la completa victoria del Catalunya.
L'árbitre c,ollegiat senyor Perla, ar
renglera els equips de la següent ma
nera:

F. C. CataIunya: Raldiris, Callao,
Guillamón, Carbonéll II, Domingo,
Baiges, Vernis, Carbonell II, Hernan,
Espinazo i Torres.
C. E. Vendrell: Vidal, Llagostera,
Domingo, Manyer, Güell, MartoreZ
Guínovart, Salvó, Colet, Diez i Nin.
Hl assistí molt de públic.
S. MORERA
DE VALLS
Valls A. C., 4; F. C. Vilafranca, 2
Corresponent al Campionat de Ca
talunya de segona categoría es yaga
aquest parta en el qual el Valls acon
seguí la primera victoria en aouest

Campionat.
De bon començament hora velé el
partit amb les mateixes característa
ques que els altres antehors, peró es
vejé també un are més d'efectivitat
en la davantera, que ben aviat acon
seguí el primer goL Lluny de desani
mar-se els visitants, es llançaren a
l'atac, 1 amb tal éxit, que ben aviat
aconseguiren l'empat amb el corres
ponent desencís de jugadors 1 públic
vallenc.
Els vilafranquins en aconseguir
l'empat s'animaren de tal manera
que ben aviat afegiren un altre gol
al seu marcador.
Comença la segona part 1 hora

algunos modificacions a l'equip
vallenc, i amb aquests canvis la da
vantera aconseguí la mobilitat que
faltava, 1 prova d'aixó fou que
en menys de vant, minuta aconsegui
ren marcar tres gola, magnilacs tests

DE PREMIA DE MAR
C. D. Masnou, 3
U. E. Premia, 2
Alar el Premiá va jugar el segon
-

partit del Campionat d'enguany
amb el Masnou, partit espera-e amb
molt d'interés per la rivalitat deis
esmentats equips.
De bon començament sembla que
el Masnou vulgui imposar-se, peró
grades a la bona actuació deis mit
jos i porten premiaaenc, fa que
aquests manting,uin a l'atila llurs
adversaria.
Al cap de quinze minuta de joc,
i després d'haver-se tirat un córner
per banda, el Masnou obté el seu
primer gol, d'un xut a un angle.
Després d'aquest punt el Premia
reacciona, i al cap de 25 minuta ob
té el gol de l'empat duna pilota que
s'esmuny de les mans del porter.
Un cap aconseguit remaran amb
dós equipa es llamen a latan amb
fúria, i hi ha algunes jugades peri
lloses a les dues portes, en una de
les quals el Premia obté
el segon
gol, aprofitant un batibull davant
la porta contraria.
Posada de nou la pilota en joc
tornen a repetir-se les escapades de
les dues davanteres, que sempre es
perden, peró, per manca de compe
netració en arribar a la unja de
fensiva; no obstant, el Masnou,
tres minuts abans del descans, obté
el gol de l'empat, i acaba el primer
temps amb empat a dos gols, ha
vent-se fet un joc molt igualat, és
a
dir, sense dorni nata ni domina
dora
Représ el joc, es repeteixen les
escapades alternades, fent que es
sense
llancin una quanta córners
resultat, i el Masnou obté el gol de
la victoria al cap de vint minuta de
joc.
Després de l'obtenció d'aquest gol
nota
un gran nerviosismo
per
atrubdues parte, fent que es produei
xin algunes entrades violentes, iuns
quinze minuts abans d'acabar l'en
contre, el Masnou es replega a la
defensiva, i dóna lloc
a
qué el
Premia domini ala darrers minuts
de joc, i llança un córner al darrer
tninut que per poc es converteix en
gol; acaba el partit amb el resultat
de tres gols a dos favorable al Mas
es

nou.

dos
eauips, en
convencer ningú;
deixá, molt mes bona impressió le
quip del Masnou del campionat pas
sat que el d'enguany, sobretot si es
té en c,ompte que el Premia d'ales
hores era bastant més potent que
el d'avui.
El Masnou es presenta mancat
del seu davanter Quinquina, i el
Premia, deis germana Font i Oliva,
els quals esperem veure jugar en
el partit que s'ha de celebrar al Mas
nou
en data molt propera.
L'actuació deis

conjunt,

no

va

•

• •

Des d'aquestes ratlles ens perme
tem cridar l'atenció deis altres colle
gues que en la classificació general
del grup Tarragona, classifiquen el
Valls amb dos punta quan són tres
els que té, ja que empata el camp
del Vilafranca el primer partlt del

Campionat.

F.

Maga/aya

-

contras.' i Freixa envia un
/cut
que troba el porten desprevingut, tra
vessa els seus dominis,
peró un de
fensa la treu amb la ma i l'arbitre,
en
lloc de donar el gol, fa al-Ter
penalty, el qual, Ilançat per Cros. és
parat per Degá. El Santfeliuenc es
creta d'una manera gran, assetjant
la porta de Dega que es veu impo
tent per a poder contenir l'allau de
xuts que li cauen al damunt, fins que
Targarona en llança un amb tant
d'efecte que tot i parar lo se li intro
duela dietre de la xarxa
i amb
aquest gn1 queda igualada la partida;
pec cleeprés acaba el primer temps.
Comeneada de laell nou la parada
els bleus-blancs, melt nen dirigies per
Cros, que apronta un bon centre de
Galindo i d'un rae- iTtl: marca el se
aa
gon gol pels locals. Morral fa
passada a Cros, eques'. a Ganado,
Galindo a Freixa, el qual, rápid i
d'un xut fantastic tarea el te,- Jr
gol deis locals, que els venia a alse
gurar la victoria, 9mx que poe des
prés acbava la partida amb el resul
primeramene.
at
Deis guanyadors hala posaren
el
seu esforç per a conquerir el trionif i
deis visitants el millor Degá.
P. Arbole Salami
DE MONISTROL DE CALDERS
marc

Futbol
Si les informacions que tenim re
budes no menteixen, es fan treballs
per tal d'organitzar un Campionat
de futbol comarcal entre els clubs
modestos deis pobles de la comarca
de Bages.
Seria de desitjar que els esmen
tats treballs arribessin a feliç terme,
a fi i efecte que s'acabes l'especta,cle
que oferebeen alguna Clubs, que,
plens de vida pel seu entusiasme ac
tuar acuse cap finalitat i en orris. Es
per aireó que sentidem una viva sa
tisfacció que fos una realitat que es
portes a terme la celebració del dit
Campionat. Cal que toas els Clubs
ineeressats hi posin la mejor bona
voluntat per tal d'arribar a un
acord.
ERO.
DE GIRONA
—

Pilota

basca

Aquest matí, al Pronto s'ha cele
brat la quarta tanda del Campionat
de pilota a pala per panelas, orga
nitzat pel G. E. i E. G.
Ela resultats obtinguts són els se
güents:
Paltrer,
Veí Pene venç Colomer
per 45-17. Pol
Gauxia a Ibányes
Cabarroques, per 45-42. Magaldi
Grau a Pujades
Porten, per 45-43.
Colomer
Munoz a Camps Castelló.
per 45-32. Dimecres se celebrá el par
tit Bergareche-Vinyes contra Camps
Castelló. Guanyaren els primers per
45-33.
Després d'aquests partits, la das
siatació oficial és aquesta:
Pujades
Porten 4 partías, 178
Gauxia, 4, 168; Vei Pe
punta;
ric 3, 135; Colomer
Munoz, 4, 132;
Bota Segura, 3. 123; Camps Cas
telló, 3, 115; Agusti Garriga, 3, 113;
Batlle
Horts, 3, 101; Ibanyes Ca
barroques 3, 101; Colomer
Paltrer.
4. 91; Vlia
Gasó. 2, 90; Magaldi
Grau, 2, 90; Bergareche Viyes, 2. 90.
-

-

-

-

J. VILARO
DE VILAFRANCA DEL PENEDES
Casal E. C., 5; P. Serra-Cames, 1
Al camp d'esporas del Casal E. C.
juga el tercer partit del Campio
nat local amateur entre l'equip pro
pietari del camp i la Penya Sena
Carnes.
La Iluita tingué força interés, en
cara que palesa la superioritat del
Casal E. C.
Pel Casal E. C. es destaca la da
ventera i la línia mitja, tenint els
satis defensas
poner poques ocasions
de huir-se, degut al domini constant
del seu equip.
Per la Penya Serra-Cames es des
tacá tot l'equip, especialment el por
ten Via, que no podia fer res als gols
que li marcaren, ja que eren de la
categoria deis imparables.
Arbitrá discretament Fenat.
Casal E. C.: Antó, Mateu, Solsona,
Camí I, Raventós ILI, Camí II, Bala
guer II, Balaguer I, Raventós I. Arit
ja i Ortal.
P. Serra-Carnes: Via, Bertran, Agra
munt DI, Mangó, Amador, Catala,
Plana, Agramunt I, Perera, Gilabert
i Carbó.
es

ENCONTRE AMISTOS

Sporting Gracienc, 1
Germanor Catalana 1 Republicana, 2
Ahir al matí se celebrá aquest in
teressant encontre al camp de aSpor
ting, que ha estat mancat de bones
jugades. Hl ha hagut, peró, molt
d'entusiasme per part deis 22 juga
dors, sobresortint els equipiers del
Germanor pel seu joc mes efectiu.
El propon divendres, dia 1 de no
vembre, el primer equip de Caerme
nor Catalana 1 Republicana
es des
pialará a Calella per a iisputar un
encontre al reserva del titular.

veu

ella.
Amb el resultat de 4 a 2 l'equip
vilafranguí es desinfla per complet, i
els atletics es convertiren en sinos
del terreny.
Ei Vilafranca jugá una bona pri
mera para en la qual dominá més
que el seu contrincant, que jugava
bou xic cohibit; en eanyi a la segona
part, després d'haver-l'hi marcat els
gola, jugá a la deriva, solament en
alguna ocasió provava d'inquietar la
meta atlética.
En canvi al Valls l'hl succel el
contrari; a la primera part no sapi
gué aprofitar les moles i bones ju
gades i de vegades el eoc encert féu
que acabes la primera T‘erdent; en
canvi a la segona part, que la clavan
tera airea més, l'hi pertneté apun
tar-se la primera victoria.

eeT FELIU DE
LLOBREGAT
Santfelluenc F. C., 3
U. A. de Cornella, 1
A les ordres de
l'árbitre senyor
Puntas ha començat a
l'hora regla
mentaria aquest partit, forrnantase
els equips de la manera
següent:
Santfeliuenc F. C.: Cases, Carichlo,
Vicenç, Abadal, Morral, Lucas, Mi
nan, Freixa. Cros, Targarona, Galin
Han, Freixa, Cros, Targarona 1
Galindo.
U. A. de Cornellá: Dega Caucer,
Dulc,et. Navales, Cases, Salicrú, Fer:
ret, Vilarrasa, Vicente, Aguilera
Llop.
Posada la pilota en joc pels del
Santfeliuenc avancen decidits 1 po
sen en perill la porta
defensada per
Dega Dorninant l'equip local, els de
la U. A. fan una escapada i
Ferret
xuta creuat i marca el
primer gol
de la tarda. Centrada novament
pilota els davanters locals arriben la
al

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A GRANOLLERS
CURS DE GRAMATICA
CATALANA
"La Gralla", el popular 1 acreditat
setmanari granollerí, ha organitzat
un curs de Gramática catalana que
ha estat acollit amb gran interés,
com
ha prova ei gran nombre d'ins
cripcions que s'han formulat.
El curs ha començat emb veritable
entusiasme i les llipons eón seguides
amb
extraordinária,
atenció pels
alumnes, entre els quals figuren dis
tingides senyoretes (le la no,stra ciu
tat.
Aquest primer curs de Uramatica
catalana organitzat "el setmanari
granolleri va a canee del culta pro
fessor senyor Esteve Sarroca, del cena
oficial de la Generalitat, 1 les iliçons
se donen a la Casa de "La Graila",
J. Umbert, 30 i 32, (1 nasal on hi
havia l'Orfeó Granolleri i ara hi ha
establerts els tallers gráfics del nos
tre amic i company Amador saarrell,
director de
la popular publicació

granollerina.
Jofre
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Iebrers

arriba arab passes de gegent-rhora.
Recordeu la dictadura? Semblaven
onunpotents 1 caigueren enmíg del
ridícul 1 la Incepacitat. A aquests
els és reservada la mateixa fe
Que s'apronten, ara que hl són!...
VIGO

.4)

D'ARLES

CIUTADANIA
DE LA BISBAL

Remarques
Pela temps que no parlávem des
d'aquest lloc d'afers politice Fea
temps. Preferiem anar esperant a

•

-

ttaver de supeditar-nos a un llapia
vermelL Mentrestant s'anaven co
neixent les persones, es definien les
actituds, quejen les caretes i halla
aparencia despullat de tot alio arte
ficiós, tal com era. Els fets s'han
precipitat. D'un ridlcul s'ha anat a
l'altea. I alió que en diuen Ideal&
quedava més rebregat que el ces
duna pobra aventurera de la vida...
Avui, traiem el cap per aquesta fi
nestra per fer unes remarques. Si
voleu són cruentes, plenes d'acidesa,
desitjoses de fer sang. Si voleu, són
tot abcó... Peró aquí no hi ha dila
rnacions covardes ni %dieses encober
tes. Cara a cara, nolalemerat, tot pot
dir-se 1 sha de dir. Nosaltres, al
llarg de les nostres palestres, sem
pre ho hem fet aixt Cosa que no
poden dir maltea animetes que cons
tantment es deeaten en la pestilen
cia del fanguissar de la calúmnia 1
la mentida...
•

•

Era un jona d'octubre de l'any
paese1.
Uns hoiaies
la majoria
consistorial
d'Esquerra Republica
na
anaren a la presó destituits
de liurs cárrecs. Hi havia una mi
noria els components de la qual es
vanaven d'un c,atalanisme
integre,
que res ni ningú arronçava. I aquella
catalanistes, que de tant que ho
eren trobaven que els altres mal no
aribarien enlloc, amb el mateix ser
vilisme que un gos llepa les plan
tes de l'arao, s'ajupien amb un goig
Immens. A la fi la máxima illusió
era aconseguida.
El qUe no els hi
atorgá el poble els ho donava un
militar. Mentrestant, a la caserna
d'artilleria de Girona hi 'havia de
tingut l'Ajuntament popular 1 se li
comunicava lenertura d'un procés.
-

-

a

-

,

.

Un altre din es felen retirar les
banderes catalanes que onejaven amb
motiu de raniversari de radveni
ment
de la primera República.
I pocs dies més tard es posaren se
rieses traves a la celebració d'una
conferencia cultural a cárree d'un
home de rauteritat 1 el prestigi del
dentor Pere Bosch Gimpera. No par
iera de la 'leí del 2 de gener, de
l'envestida brutal contra la Univer
sitat Autónoma, de l'odi i la tasca
desplegada contra la cultura cata
lana, del Parlament 1 els Grups Es
colees convertits en casernes per ala
guárdies d'assalt. No cal dir que
aquells homes tan catalanistes, en
lloc d'anar-se'n, com per dignitat
havien
fer, s'arraparen més fort
ala e,scons.
•

Ha estat la tasca de la Gestora
cosa- grotesca.
Groteca en el
Inés ampli sentit del mot. Hom, peró
s'ha pres les coses en el sentit mi
flor que s'ho podia prendre: donant
pas a la facecia. I gairebé sempre,
quan s'esmenta un exemple xiroi,
sorgebe algú de la Gestora.
una

e

•

•

Han tingut pies d'una autoritat
suprema. Un d'ells fou impedir la
publicació, en un prog- rama de fes
•tes, d'un article que parlava de la
Bisbal 1 deis bisialencs. Pele) altres
•d'una- covardia 'Ilimitada, absoluta,
total. Per exemple, el gestor gros
ea autoritzar determinat ante. Peró
aquest acto Lou suspes, sota ordres
rigorosísimes, per una altea autori
tal.
Nauuralment, el senyor Feliu
tampot no va dimitir. Sempre al
servei de la. Betel i de Cataranya!
•

•

S'ha parlat
L'altre día va
parlar-ne un senyor que tragué la
bilis que de llarg temps portava din
tre. Sha parle ci'odis, 1 precisa,
ment els que n'han parlat són els
primers fomentadors. Des de Ilur
prenesa, quan sabien que ningú no
podia
contestar-los. insultaven
1
raentien de la pitjor manera, duna
manera que posa en enaredit la de
cencia de les persones. Delataren i
mentiren duna faisó baba, yergo
nyosa, denigrant. I, sobretot, covar
da. Que no es parli d'oclis. Potser si
que a mesura de parlar-le, aquests
edis creats per ella mateixos, escla
taran. I sobretot que no en parli
aquen senyor que suca& des duna
til:una, insultava de la forma mes
grollera i baixa de to, talment un
energumen o una dama histérica,
ui sap
que, mornenteneunent, no
pot contestar-ji.
•

Despees

•

de

tot, ha estar,
prontosíssima
aquesta época d'imperi del

xovinisme, la cursileria i la inca
pacitat. Hern conegut tanta gene
hem tanta espectacles d'un grotesc
tan pujat de to, hem constatat fina
on arriba la dignitat de mona
gene
que s'han tret ensenyances profito
sesimes. S'ha parlat raolt. Ha parlat
tothom. Peró el qui hem de parlar
hem fet. Ja verdee l'hora
que es. parlará de tot. I es posaran
de relleu tantes coses 1 sortiran a la
superficie tanta actes
no

ho

•

•

•

Remarques. aquestes, que podrien
e.sser arnpliades, molt amplieues. Si
propesessim
hern vise tot tl
les
ridiculeees
altra cosa
en
que tandriem
Aquestes notes,
suficiente per a
bal dallo que
ene

-

Remarques

-

escriure t'O, el que
que ha passat, tetes
per no dir una
que s'ha incorregut,
feina molt Ilarga.
paró, esa semblen
donar una idea glo

proposávem.

ens

que no diuen pus, en
cara, tot alló que
voldriem. Tot alló
veldneen dir. Ja Vincule
que
-

_

Les fullea van caient suau, mansa
mente.
Per les carreteres, pels carrera, pels
cafés, per les esglésies- Es a dir, en
tots els llocs pública Som a l'octubre.
Es la tardore. S'aproxima rhieern.
Aquests ches, 1 en aquest mai proa
loable 1 paradisíaca població, hom
s'interesas perqué la caiguda de la
"fullaraca" sigui el més profusa pos
sible. Aquestes Miles de brancams
distinta 1 voltejades per diferents ven
davals, no obstant, provenen d'un ma
teix arbre genealógic. Totes anee
mateix estigma materialitzat per una
antiguada rancior 1 sense cap nor
ma de novetat... Flom, curiós, ha co
llit unes Miles de les "caígudes" 1 en
contemplar-les no ha pogut menys
que remembrar l'Epoca Medieval, tan
romántica com inquisitorial 1 plena
de "santa" innocéncia "secular-se
culorwn"...
Epoca felle aquella!! Temps Ilu
nyans 1 enyorats... Per qué no tomar
hi? No és per manca d'esforços ni
profídies. Peró... llestimal... Fora deis
crancs són poca els que voten cami
nar a reculons_
Per aixó aquestes fulles cauen 1
van caient, perqué és l'octubre; per
qué és la tardar, perqué s'acosta
rhivern. I perque després vindrá de
nou la primavera portant fullea no
ves
1 tendres ala nombrosos bran
caras. Més plenes de vida; més plenes
de lum i vibrants d'optimisme a pie
aire Mure...
Que vinguin- fulles noves 1 que ens
portin idees sanes, germanívoles i
culturals, lliures de fanatismes rancia
i prejudicis moraba.
No cal amagar-se darrera la mate
ria per a propagar respiritualitat...
...Mentrestant les fulles van caient
suaument, mansament. Es la tardor.
NON
DE LLINARS DEL VALLES
APOLMCISME? SECTARISME!
Tenirn aci un illustre %ricen, que
arab un refinament hipócrita ha
anat enfilant-se pels camina de l'ex
celsitud cristiana, i amb una habi
litat poc comuna 1 molt sosa:tosa
s'havía Ilançat a la caça d'incauts.
tractant de persuadir-nos que sota
l'hábit de clergue no hl havia cap
passió política. Defugint la perspi
cecia esquerraiaa, no sol la convi
vencia sinó el contacte, ha pensat
segurament que la tasca de ter pro
selles donaria migrat fruit a les se
ves ambiciona, i ha
decidit canviar
el rumb. Peró. quina no seria la
nostra sorpresa en saber que una
recent oportunitat que II brinde lo
cesio de fer un discurs servís per
posar a prova amb tot rabranda,
ment que el caracteritza el leu odi
al
partit esquerrá de la localleat.
La passió és mala consellera, i ens
diuen que 11 féu utilitzar un léele
impropi d'una persona ponderada,
proferint unes amenaces que si es
compilen entelarien la nostra pers
pectiva electoral, i la lluita de prin
cipia que ha de servir de base de
propaganda seria substituida per
una de primitiva, antiliberal 1 d'una
crueltat reprovable. juetificant amle
una ernulació incerta: Ens plau que!
el
seu
a pandaisme
ha gi
tingue
-

aquesta

gloriosa fita; ara ja
un paleen que pot
assenyalaralos la ruta
victoriosa,
amb una intelligencia que tebirn el
sagrat deure d'admirar 1 no envejar,
desee les dretes

-

i que
com
nos

ens

seria tan

difícil

impossible superar per
moltes coses,

caz

no

imitar
menear

tenim pre

pareció sundent, tul fortitud física,
no teología dogmática, i eres preocu
pa moltíssim haver-hi de competir
en

cap

del

extrems esmentats.
Nosaltres som homes poc habituats
a fórmuies violentes, d'una
concep
ció poc divina, pern molt humana,
1 que procurera que en les nostres
activitats en idcompanyi la lógica,
1 no ens envaneix posseir aquesta
vheut de raonament, n1 era humilla
el fet de no poder exhibir altres
títols. La Iluita espiritual en el ter
reny de les idees manifestada noble
ment ens encisa; l
brutalitat ens
repugna; si ens conegués prou sa
bria que ho tenim a bastament de
inostrat.
No mantearan avinenteses, 1 a no
Irrigar segurament, per a judicar ac
tituds 1 valorar conductes, 1 el vere
dicte popular tindre cura d'emetre
el tau, que será justicier, 1 que espe
rem amb serenitata
JOSEP SERRA
DE SANT ADRIA DE BESOS
Una conferencia
de Jaarne Miravitnes
El dijous de la setmana mimada.
dia 25, tingué lloc al saló d'actes
del Centre d'Esquerra una conferen
cia de Jaume Miravitlles,
el qual
dissertá eloqüentment sobre la pal
pitant tema d'interes actual: "La
situació económica actual".
Des del començament al final de
la bella peroració, l'orador es dedice,
a plasmar duna manera
clara 1 con
cisa el bale Zona moral que gula
ractuació de les figures del régim
capitalista, citent exemples de pal
ees tan
poc dubtosos en aquesta
miestió com són Alemanya, Itália,
etcétera. Parle tumbé de la para
doxa que representa el fet de la
forte crisi económica mundial, que
és deguda precisament a un excés
de producció a un excés de riquesa.
La gernació que emplenava la sala
remato la dissertació amb una per
Ilongada ovacló.
Aquesta acto kva estat el primer
celebrat per les esquerres adria
nenques, i és l'obertura duna serie
que s'efectuará aixi que les circums
táncies ho permeten.
Juntes d'Esquerra
El Centre d Esquerra té consti
tuida la següent Junta Directiva:
President, R1card Selva; vice-pre
sident, Antoní Bigues; segon. Do
lors Arnelic; secretare manca no
menee;
vice-secretari, Guillem Co
morera; segon, Carme Casóliva; ve
cala:
Didac
Sánchez, Francesca
Marra, Juli Mata i Miguel Noguerl

I
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Acabat el

Torneig

de Pro
moció dóna un empat deis
tres participants

Paulino, optimista
La reaparició de Ramon Barbens.
i xerraire com sempre.
Les facécies del campió mundial
dela I. B. U.
Aquelles «velles glories»
-

-

-

Aquesta setmana ha reapa
regut, despréaa d'un any d'estar
de
le

daelsrinagsr,eial

Barbens, 1

en

la seva

reentrée

apuntat Un trionaf damunt
l'argell Ale que fins a la data
s'ha

s'havia mantingut imbatut als
nostres rings. AMb motiu de la
reaparició de Rarnon Barbens 1
en especial de la seva victória,
hern tingut °escaló de lleglr coses
molt IntereSsants, 1 dé passada

molt exagerades,

a

propósít de

Barbens I de la suceessió de Jo
sep Glrones, el qual, confirMant
el que venim dient des de fa mol
tes setmanes, Sembla que no té

s.

ganes de combatre mal Inés.

CoM delem, heM llegit Coses
exagerades a propósIt de
Ramon Barbens. En termes ge
nerals podem resumir-ho dient
molt

.

BARBENS

que sembla, es tracta de
voler-lo presentar cc= a l'home indicadissim per a succeir a Girones
en el campionat peninsular deis plomes. No s'hi han planyut
esfor
eos: gasetilles, cróniques, comentarts, fIns 1 tot hi han Intervingut els
corresponsals barcelonins de dos diales de París: L'Intransigeant i
Paris-Soir, els quals corresponsals han coincldlt, si no en apreciar
que la reaparició de Barbens ha de donar dleS de glória a la boXa
catalana, en una cosa molt semblant.
I -bé: nosaltres, modestament, ens permetem opinar que no és
precisament Barbens l'home que pot tornar la boxa a aquella esplen
dor d'antany. Ramon Barbens no és cap xlcot jove, davant el qual
s'obri un gran esdevenidor pugilistic, 1 amb aquella seva manera e
eombatre tan efectiva, peró tan poc grata a la vista, #I0 és poSSIble
nue els aficionats a la boxa-espectacle, que a fi
comptes eón eLs
ente fare possIbles els combats de gran envergadurzer se sentin atrets
el» les, exceliéncies de l'esport deis punys 1 vagin a eeMolc de Ramon
p9n1 com un temps hi anaven de Josep Gironés.
e
•
•
^.¦ 4t4i"
Illa,11)11no Uzcudun ja ha marxat cap a Nova York, on se celebrará,
definItIvament el dla 3 de desembre, el seu combat amb Joe Louis.
Paulino, optimista corrí sempre, se n'ha anat encantat d'haver signat
aquest contracte que li permetrá recollir uns quants mils dólars més.
I ha manifestat
no podia ésser altrament
que el film Baer-Louis,
que conientávem en aquestes columnes fa quinze dles, ha permés des
cobrir el punt flac del nou astre negre, el qual confía batre clarament,
per a aearar-se després a Braddock 1 etc., etc. Paulino, dones,
que fa
vult diez només deja que esteva segur que acabarla
,ombat, pero
que es Lela earree eme perdria, ja ha eariviat de
pare., 1 ara confia
que,

pel

Ahir, al terreny de joc de l'A. B.
Juniors de L'Hospitalet tingue lloc
els dotze minuts que restaven del
partit corresponent entre la U. C. de
34 ves 1 la Unió Manresana.
Sota les ordres del collegiat senyor
Pone s'arrengleraren eta equina aire:
U. C. de J.: Querol, Qulles, elir ma.
Bayraguet i Garcia.
Unte Ma,nresana: Admetlla, Gar
cía Soler, García 1 Montagut.
Gomplertes les disposicions asse
nyalades en el fan de la 4'ederació
Catalana, transcorregueren es detze
minuts de joc amb un Ileuger domini
mamase 1 sense cap jugada digna
d'esrnentar, 1 finalitzá amb el marca
dor favorable a la Unió Manresa per
6. a 3. Hl assisti públic en escassa

Ileus aer una prava palesa de l'acolliment que el públic ha
bitual al més antie deis nostres eanódroms ha donat a les sessions
matinals en diumenges 1 dies festius.
La magnífica tribuna coberta del Canódrorn-Park, el matelx
que els seus voltants, oferien ahir al metí aquest animadíssim as
pecte que revela la foto de Berd-Buyosa.

Canódrom-Park

quantitat.

"Pregonero", "Burning Bus" 1 "Ne
gus".
Serena, 525 m. llesos• Empat "Bar
ba Azul" i "Tartarín", 3483; "Pinta
d a ",
"Simaonten "Turquesa" t

Ahir al mate, el Camedrom Park
obri per segona vegada en aquesta
temporada les seves portes ala anclo
nata a les curses de llebrers.
Cora el diumenge anterior, nom
prosa concurrencia emplená de gom
a gom les dependéncies del canódrom,
segura que el programa combinat pels
elements dirigents del Canódrom Park
assoliria, com aixi fou 1 com seguirá
essent, sens dubte, donat l'entusiasme
1 cura de sempre posats en l'organit
zació de les curses.
El públic, força nombrós, repetim,
co
mes pot veure per la fotografia
que publiquem en aquesta mateixa
secció, sortí satísfet del desenvolupa
ment de les curses, les quals varen
correspondre a l'interés que havien
desvetllat.
A la tarda també se celebrá sessíó,
1 es done, com de costura, un altre in
teressant programa.

Acabat, dones, el torneig promo
cional queden els tres clubs partid
pants empatats a dos punts: Unió
Cristiana de Joves, Unió Manresana
i A. B. Juntera.
Caldre esperar novament els tres
partits per tal que la classificació
final ens assenyali•els dos clubs que
han d'ascendir a la primera cate

goria.
ELS PARTITS AMISTOSOS D'ARIR
Laiete, 37-F. C. Martinenc. 16

!primera equipa).
U. S. Gornellá, 15-Unió Manresa
na, 32 (segons equipa).
U. S. Cornellá, 17 -Unió Manresa
28 (primera equips).

na,

Neteja metalls

•

•

"Camt' Be".

Vuitena, 525 ni. lisos:
3470; "Perseo", "Duskie",

"Ranero" i "Birlocho".
Novena: "Getafe", 2042; "Diade
ma", "Curro", "Valden", Campera"
i "Tanagra". Distancia 300 metres
llisos.
Desena, 300 In. llisos:
"Moro",
21-06; "Silliklos", "Dandy'. "Colom
bina", "Torrejon" i "Witty Prirnce"Toles les proves foren llises.

Can/drom Guinardó
Resultats de les
ahir:

celebrades

curses

TARDA
Primera cursa lisa, a 375 lardes
1. "Maldeventren de M. Trigue
ros, 27 3-5.
2. "Volante", de J. Casals.
No collocats: "Addis Ababa". "Si
boney", "Moreno", "Posturas".

•

Per al divendres vinent, diada de
Tots-Sants, s'anuncien, matí í tarda,

dl-

"Buril",
Jaguar",

excellents programes de curses a base
dels Ilebrers de míllor nota que pos
seeix el Canódrom Park.

'

Canódrom GUINARDÓ
F
A

-

-

,

cegament en i entiba:1;
Seria curiós saber Joe Louis de tot aixo qué
5

•

en

Gracia, 3

-

•

Tots els dimarts i els dijous, nit, els dissabtes, tarda
i nit, i els diumenges, matí i tarda

O

per
do
ha
el

Entrada general, 0'50 ptes.
Entrada al recinte 1 preferencia
1 pta.
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida car
rer de Pelayo
Autobusos Lesseps, Passeig de Maragall Tram
vies Horta
TAXIS COWLECTIUS des de la Plana de Catalunya
-

-

-

-

del

-

merc.

Baonza, el qual

Es van sabent coses naves referents al combat que Pierre Char
les 1 Georges Godfrey disputaren per al campionat del món (!) de
totes les categories, i que, com és sabut,
guanyá lnesperadament el
negre. Un collega ha explicat que l'organitzador de
la reunió, que era
el propi manager de Fierre Charles, 1 el negre Godfrey,
havlen con
vingut, en un contracte privat, que Godfrey no cobrarla cap retribu
sortia guanyador de la lluita, peró que a l'hora de
fshal-ring Godfrey no s'admeté de raons, 1 va Voler Miaranta
mil
lee per- endavant, eirctunstencia que motiva, aquell
retard d'una
bote:~ la celebraeló del- combat, que els nostres lectora
fa coneixen.
Després-de prOCIemet campló del món, 1 malgrat el
zontracte pri
Vat, tládfrey sembla disposat a no- delxar que l'organItatador es faci
tic- a les seves costelles, 1 vol de totes passades que
se 11- abonin els
trenta-cinc mil francs que manquen de la quantitat que
contracte oficial, que a fi de comptes és l'imic que té valor. marca el
La I. B. U. haurá acabat de veure el ridícul que ha fet, 1 és d'es
perar que si en aquell organisme hi resta una mica de
sent1t comú,
cosa que no deixa d'ésser un xic
aventurat suposar, tornará del seu
acord, anullará el Mol de Godfrey, 1 tot plegat 11 servirá
d'experién
cia per a una altra vegada que 11 vinguln temptaclons
de flear-se en
Libres de cavalleria.

Giannestic,

Va vencer l'onza gracienc,
tres gola d'avantatge, pera, pot
nar grácies
el Tarragona de no
ver-ne sortit pijor1 a* &emano,
qual feu una mannifica defensa
seu

pensa.

*

Curses de llebrers

BOL
GRACIA

es

mostre

en

1.•••¦•¦••¦••••,..

un

arbitratge clis.sortat, arrenglerá els
equipa de la manera segtient:
Grecia:
Fonts, Florença, Pueyo,
Diego, Martínez, Rodríguez, Lloret,
Bou, Ale, Conesa 1 Ferrer.
Gimnestic: Sen.sano, Bordes, Re
casens, Atarea, Sales, Llopis.
López,

Kennel Club de Barcelona

Llombart, Sabra, Cortes 1 Palou.
A la primera part els locals
aconseguiren dominar
posaren i
fine al punt que després d'un pilo
teig Lloret centrá, i Conesa va apro
fitar-ho per a inaugurar el marca
dor. Poca estona despees una altra
centrad del mateix exterior chata,
la remata Bou a la xarxa, sense
que Sensano pogués fer res per a
evitar-ho.
A la segona pare el portar visi
tant foral una actuació veritable
ment formidable,
1
evita alguna
gola. Cap a la mitja part Alé rema
te una centrada precisa de Lloret,
el qual va ésser ránima de l'equip.

Renunciem a parlar de l'espeetacle que van donar al Price alguns
elements deis que s'anomenaven ells mateixos "velles glories
del
ring", lamentant, només, que la bona voluntat d'uns quants topes amb
la Incultura d'uns quants altres, que malogra un acte que per
la seva
unalitat s'havia fet simpátic a tothom.

Tercera: Empat "Solom"

2040;
les"

-I

Els actius elements del Casal Bar
ens comuniquen que ja te
nen molt avarmats
ala treballs d'orga
nització del gran festival que a profit
del fervent barcelonista Gaspar Gar
rige, ha de tenir lloc el vinent dia
6 de novembre, en un deis
princ-pals
teatres de la nostra eiutat. Gaspar
Garriga tingué la dissort que un ca
rnió li arrenqués per complet el bree
esquerre, quan es dirigia a Girona a
presenciar el partit Girona,Barce

celonista,

lona.

Els jugadora barcelonestes han vol
gut contribuir tots al festival, el "clou"
del qual será la representació de l'o
bra "L'honor del barrí", original de
Valenti Castanys, 1 que fou estrenada
al teatre Novetats, fa sis anys, en un
festival benefic. Aleshores prengue
ren part en la int,erpretació
de l'o
bra els populars jugadors Samitier,
Zamora, Plera, Cros. Perera, Alcoriza,
entre altres. Aquesta vegada figura
ran en el repartiment Iborra,
Zabalo,
Pedrol Bardina, Berkessy, Balmanya,

Els altres elements de Junta i Co
misslons estan per nomenar, cosa
que es l'are en una propera assem
blea.
El Centre Republice Federal
Adrianenc té la Junta Directiva que
anotem:
President, Josep
-

vice-president, Josep Maree.; secre
tare Josep Jofre; tresorer, Josep
011er; comptador, Joan Damiá: vo
cals: Josep Estrems, Josep Navarro,
Josep Faiol i Joan Sagués. El Co
mité Polític l'integren Joan Damie
1 Josep FaioL Delegats a la Comar
cal del Faene Josep Manye i Josep
Navarro.

CORRESPONSAL

6 CIL. 15 HP.

l'Autombbil de qualitat

C

111111 ab,
411. 411111W

Automóviles, S. A.
Córsega, núms. 302

-
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Vantolrá, Raída, Escolte Fernández,

i altres barca/mines; els
gironins Reman 1 Castillo, 1 els sabe
dellencs Perera i GuaL De més a mes,
en representació del Club de
Natació
Barcelona hi prendran part la senye
reta Carie Soriano 1 els campions
Brull 1 Sabata. I encara el tenista
Maier, el boxador Gironés i la'utor
de l'obra, el popular humorista Va
lentí Castanye
Com hera dit, aquesta obra será el
pinyol del programa, pene cal esmen
tar que els organitzadors compten
amb l'oferiment desinteressat de l'or
questra Demons Jazz, del pianista
Anton1 Matas, del cantant Pau Her
togs, entre altres, i sambla que també
es parla de Maria Espinalt 1
del pia
nista Corma.
En restun, sena un acte de gran -en
vergadura, l'éxit del qual es pot do
nar per descomptat per la seva flna
litat benéfica i també perqué existeix
el propósit de fer que sigui un ho
rnenatge ala jugadors del Barcelona
que ja hauran estat proclama ts cam
pions de Catalunya d'enguany.
Munlloc

La setmana
rnés detalla.

próxima ja donarern

"Alba",

Intenta agredir l'árbitre, peró guár
día civil i d'assalt dissolen grupa, i
demostren que no saben perdre.
Corresponsal

a

375 lardes

"Zullima", de J Gesbert, 32.
"Fantasma", de P Conde.
collocats:
"Miss"
"Sua",

"Jaqueline". "Espanola".
Cinquena 'lisa, a 375 lardes
1.
2-5.
2.

"Smoqing",

de

J.

Campoy,

25

"Zaeta", de J. 1 B. Soma.
No col-beata: "Mora III", "Chis

pa", "Buly", "Pressen".
Sisena !lisa, a 450 lardes
1. "Ki k1", de
V. Tarragó, 30"
1-5.
2. "Aguilillon de L. Macaya.
No colloca ts :
"Ortega",

"erina".

"Cauquete", "Calsutet,"

-~-111111111ilirnmra

114111
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Travessera de les Corta)

LES MES

INTERESSANTS

CURSES DE LLEBRERS
MATI I TARDA;

DIVENDRES,

Servel collectiu

I
de taxis des de

DISSABTE, TARDA,
DIIIMENGE, MATI

plaça de Catalunya

ta

d'Espanya

rera

AUTO UN ION

1.
2.
No

1962:
"Orion",
"Sinsonte", W Ir w a 11

(Sol de Baix

Mollet, 2- Vio, 1
Partit máxima emoció, molt
molt apassionadarrient, bon arbl
tratge a cárrec de Casals 1 per alzó
protestat pels que perdiera.
Equips arrenglerats aixi:
Vie: Baldric, Blai, Fiera, Garete,
Duran. Josa, Losada, Besole Va, Pe
1 Toll.
Mollet: Montferrer, Rafe, Moreno,
Sane, Jiménez, Salanguera, Pérez.
Cantavell, Gonzalbo. Bayó 1 Basas.
Primera part dominí del Mollet, en
rematar un córner primer gol fet per
Solaneuera, lesíó de Bassas, que és
retirat del camp..E1 Mollet fuga amb
deu jugadora. davantera de Vic des
graciadissima tirant a gol.
Segona pant reapareix Bassas coi
xejant 1 ja no fa res mes en tot el
pelele L'extrem Pérez rep una pas
seda del seu interior, s'interna 1 mar
ca. el segon gol del Mollet, que des
moralítza per complet el Vic; a ra
Cabament i quan manquen vuít mi
nuts Perera marca el gol de V1c, en
Una escapada que agafa desprevin
guts els defenses molletencs.
Portera d'ambdós equips bona de
tenses regulars, mítjos de Mollet
bons per aquest ordre: Salanguera,
Jiménez, Sane, davanters del Vic lo
lenta tirant a gol, davanters de Mo
llet Bayó, Pérez, Gonzalbo bons, Can
tarell discret. Basses lesionat com si
no hi tos; en acabar el públic de Vic

r

ICANODROM-PARKI

A MOLLET

al dia 6 de novembre

Quarta lisa,

Mac" 1 "Boira".

allIMLONA

"

Menju".

da" 1 "E 11
".
Setena: "Zorro",

.11)19PAPIMISNDIAL

Campa.
"Croquis",
A1
de J.

•

"Sonny", "Aqui
"Planchayto".

"Tabaco",

collocats:

No e o II o e ats
"Lliga-Kama",
"Blanch Bill". "Surinana",
"May

-

Quarta: "Wally", 2130; "Linda",
"Matt Mac Can", "Etehr
bridge Mirestrel" i "Gallo".
Cinquena: "Anvil Tone", 20'32;
"Katty II", "Rebecca", "Wotam",
"Sewarsdtone George". 1 "Celta".
Sisena: "Rector", 1917; "Papiro",
"Esopo", "Joyfull Kitty", "Atlánti

A PROFIT DE GASPAR GARRIGA

Un gran festival benlfic per

1

-

"Simcoe",

"Marchena",

King", "Cascabel", "Sandino".
Tercera 'lisa, a 375 lardes
1. "Blanca", de la. Clapera, 26.
2. "Corso", de P. Graells.

"Chateo",

LIMPIA METALES
.

2.
No

Katty.

LAO

QUENSBER.RY

Segona Risa, a 375 lardes
1. "Monta", de M. (Mate, 26 3-5.

Ahir se celebre la primera reunió
matinal al canódrom del final de
la Diagonal. Hl assistí nombrós pú
blic, 1 se serví un interessant pro
grama. Els resultats registrats foren
els seguentes:
MATINAL
Primera cursa, 300 menas Alisos
"Spark", 21'70; "Laburnum
"'Irelna", "Lista", "Tenbuceitoo" 1
"Certain Marvel".
Segona: "Trotzki" 2120; "Jurit",
"Zieca", "Pantalon", Ranger Lad" 1

Autobmnibus LLETRA E
Vuitena: "Isis". 34'73; "Babiecca",
"Glensford Joe", "Tailla" "Mains
tay" 1 "Speedy".
Totes les curses forera 111ses 1 so
bre la distancia de 300 metres. Ile
vat de la darrera, que fou de 525
metres. tembé
TARDA
Primera cursa, 300 metres

"Witty Primce", 2145; "Laburnum
Belle", "Ohingford Katty".
Segona, 300 m.: Ernpat "Red Hot
Totem"
"Sewardstone Jim", 2640:
"Anahger Flirt", "Moro", "Fer
nhust" i Tycornell Brigde"
Tercera, 300 m. Ilesos: "Parca",
2063; "Mínima", "Spahill B o y",
"Ciel", "Nauta" i "Fhearon
-

Quarta,

525

m.

lisos:

"Zancudo",

3510; "Mainstay", "Briunznel". "Es
piga". "Sabe" í "Raja".
Cinquena, 300 fuetees llisos: "Hi
dra", 1988;
"Diógenes". "Megate
rio", "Fenicio", "Leningay" 1 "Se
warsdtone".
Sisena, 300

1957:

ni.

"Alarlcon

lllsos:

"Uuleses",
Sally".

"Savage

I TARDA
i la pina

Tramsnes : Ifnies 7 i 15

-

wleAtIcklte ate
Setena Illsa, a 375 lardes
1.
4-5.
2.

"Sanguijuela".

d'A

Peris.

25

"Flecha", de M. T Oliver.
No collocats :
"Sonia".
Ka ti
"

us
ka", "Carabi". "Ginkaman
Vultena !lisa, a 450 lardes
1. "Shinmore Banks"
de Calde
rón. 29" 3-5.

2.

"Granate",

No

collocata:

de J. Baró.

"Take Three To
One". "Chico", "Box I3oy". "Toof
wood Mick".
Novena Ilesa, a 450
lardes

1.
3-5.
2.

"Kakatuan

de M.

Roger,
"Chispa I", d'E. Domingo.

30"

No collocats: "Unge
Niza" "Chis
pa", "Callao".
"Bombita"
Desena, a 450 lardes,
tanguee
1. "Torijena", de M
López Al
causo,

2.
No

30" 4-5.

"Tibirimbin

de J Gisbert.
collocats: "Dula". "Barbeo
III", "Neguen "Aapache".
..........miliJ

PRÓXIMA

REUN1

ó

DIJOUS,
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•
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28 octubre de 1935

la rambla de Catalunya
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nyol contra la guerra, realltzat
amb valentia 1 encertadament.

«La Farándu a

La sort

és

una

ha protegit. Gra
des a una confidencia que molt
agraim, ens fou possible saber
Que el divendres passat arriba
rien a Barcelona, on romandrien
només per espa1 d'unes guantes
hores, Marc Redondo, el simpatic
cantant, i el seu inseparable com
pany Antonl Palacios.
Calla, doncs, que ens concedís
Una entrevista
durant la seva
curta estada entre nosaltres, en
la qual ens donés les seves im
sslons sobra la propera 1:0141ens

Marc Redondo, Arriana, de Isau
ra. Pilar Torres, Antoni Palacios
Josep Baviera. Qualsevol d'ells
1
pe t ésser el principal protagonis
ta d'una producció espanyola.
Cinc famosos compositors es
psnyols garanteixen amb llur sig
natura prestigiosa la qualitat
musical d'aquest gran film. Pau
Lun t, Francesc
Alonso, Josep
rns, Pasqual Godés 1 R. Martí
nez
Valls són els elegits per a
prestar llur col-laborado artística
per a ra.,^sta cnatn. que

Pels cinemes

Al domicill de Marc Redondo
es van reunir per a signar el con
tracte definiu, el nou producor
Anoni Lasierra, Anoni Momple,
Josep Baviera, Pasqual Godes 1
Anoni Palacios. Amb aquest mo
tlu celebraren l'arribada de Re
dondo i Palacios.
Malgrat el caire intim de l'ac

sarsuela adaptada
al cinema...» ens diu Mdrco
Re ondo. « 'ere) mereix una
espec.al atenció la seva part
musical .», eri4 aclara Momplet
no

193

CIN E

1935

I

Iroll Bondad lis II ms h3 isI
husma pr sellid "El [upe 19 hierif

te, ens fou permés d'obtenir unes
frases de Marc Redondo, que con
siderem d'interés per als nostres
lectors, aixi com ta.mbé alguns co
mentaris que ens féu personal
men el nostre bon amic Momplet.
—A "La farándula" no sóc jo
solament el que haig de huir en
primer lloc—adverteix Redondo
de bones a primeres—. S'ha de
tenir molt present que amb mi
treballaran artlstes la categoría 1
els noms deis quals mereixen que
no hi hagin preferéneles ni pre
dileccions per a ningú. Alxó es,
una de les bones qualitats del ci
nema: que tots puguin cooperar

biográfics
la

personalitat

de
del

guanyador

de la famosa batalla
de Waterlóo.
Com en tan ts altres fllms ex
trets de la Historia 1 en qué al
tres Pals-P han pretés cantar,
panegiritzar o justificar les ges
tes nacionals d'algunes centúries
enrera, en el que ens ocupa el
seu realitzador ha volgut demos
trar-nos, a través de la vigorosa
figura de Wellington, l'esperit pa
cifista deis homes que han go
vernat els destins de la Gran
Bretanya, malgraa haver hagut
de recórrer a les armes per a es
ta.bilitzar aquesta taau. Per a pa
lesar d'una manera ben evident
i precisa aquests desigs, s'ha re
corregut al triomfador de Naro
leó, el qual velem en el seu doble
aspecte de militar 1 d'estadista,
treballant sempre per una pau
que considera cent mil vegades
mes difícil que la propia, gueria.
El film, ultra la seva finalitat
patriótica, tracta de reconstruir la

z

•

•

preponderants

més

destacada
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EL HONOR DE

UN BRIGADIER
iAntoni Momplet llegint el guió cinematografic de "La farándula" a aotnam LaStt,Tra,
Redondo, Antoni Palacios i Josep Baviera
cula
primera actuació de Marc
on ac
per al cinema nacional
tuen junts tots dos artistes.
Les nostres confidéncies eren
certee; divendres, a primera ho
ra del 14tí, havien arribat Marc
Itedondavi Antoni Palacios 1 es
disposaven a sortir novament
aquella mateixa nit per a la 111a
del Repós, on passaran uns quants
du s, 1 a llur tornada comença
ran a treballar en la filmacló de
"La Farándula", el rodatge de la
qual començará el dia 5 de no
vt.mbre vinent.
—

—

pot demostrar les possibilitats del

el seu máximum d'esforl per a l'éxit total.

—Bé, pero tu, Marc,

L'argument, netament cinema
tografíe, és d'Antoni Momplet, so
to la direceló del qual es realit
zara aquesta producció. Com a
ajudants técnics, Momplet ha ele
gil a Juli Salvador 1 F. Catalán.
comanada

literaria ha estat en
al
pulcre escriptor

Valentl R. González.
i

Per als decorats, el pintor rebel
policrom G. Sáinz de Morales

ROSETA DW

,are

aportant

nostre cinema quan és realitzat
per veritables artistes.

L'adaptació

IL•tht.,

no

.

,

1

I

neguis

ií

ielll I13

—I ja ho pots ben dir-ho! Per
la meya part puc dir ben alt que
si fracasso no será per manca de
voluntat. Ah! No us oblideu de
dir als estimats lectors de LA
RAMBLA que "La farándula" no
és una sarsuela adaptada al ci
nema; és, al contrari, un argu
ment 1 guió plenament cinemato
arane 1 creat amb l'exclusiu fi
acaba dient
de fer cinema...
Marc, dirigint-se a mi.

Les gestes de l'aviació nord
americana han etat sempre un
tema molt grat als productors
lanquis. De Illms que exalten la
gloria de l'exéreit americá se
n'han fet una inflnítat 1 entre
ells n'hi han hagut de molt bons.
Pero a aquestes altures, els films
d'aquest carácter han de tenír un
fort asaumpte argumental o de
molt de nervi perqué siguin in
teressants. L'inevitable cadet de
West-Point, la desfilada marcial
amb els brillants uniformes, el
també inevitable partit de rugby
entre l'Exéreit i l'Armada, ja no
diuen res al públic.
"Nido de águilas" no s'aparta
gens del carni traeat per les an
teriors pellicules sobre el géne
re. Tot és el matelx de sempre.
Hl ha, peró, Wallace Beery, el
qual anima la producció amb la

—Pero mereix especial atenció
la vastra pa.rt musical—intervé
Momplet--, perqué el meu criterl
és que no hi ha necessitat d'abu
sar de la presentado de ca.ntants
com Marc Redondo per a obtenir
un film musical... Segurament ja
conelxereu els noma que s'han
selecclonat com a mestres com

positors...
ens díti Go
—Efectivament
des—, quan em feren l'encárrec
d'aconseguir l'autoritzacío deis

Igu!us

kidu

que tens molta Muslo per la teva
primera acuació per al cinema
espanyol—afereix rlent Palacios.

—

del duc de Wellington
En l'aspeete amorós, la seva figu
ra queda un xic desfigurada de
gut a qué les seves actituels res
ten a vegades confoses, fins
l'extrem que no és possible de
finir amb exactitud si es tracta
solament d'un enamorat cerebral,
puix que malgrat el seu consta,nt
interés per les dones, l'únic "flirt"
que sosté en tot el film resulta
que gairebé només
un incident
pot acceptar-se com a pretext per
a la trama de la cinta.
La presentado 1 la fotografía,
imnecabies. Algunes festes pala
tines 1 les escenes de la batalla
de Watorloo, són realrnent admi
rables 1 dignes de fer-ne especial
esment, particulnrment les rri
meres, que són veritables estam
pes animades d'armella énoca.
La internretació, en cnnjunt,
bona. Cal reconéixer, pera, que
Genrge Arliss, malarat el seu tre
ball perfecta, no iguala l'admira
ble actuado nue la tetnnorada
passada 11 veiérern reglitzar en
"La Casa de Rothsehild".
Altres temes histories nue han
estat trononortgts al llene han
resultat mlPor lligats, per no ha
ver-se volgut qeguir tan detalla
dment la vida del personae
c-ntral, eom succeelx en 'la pro
,.,.,(.1ó de referencia, en nué ra
r-Pent not trnber-ae une er,",
re en la nual nn hl intervingui e)
•atagonistg. Tot abro fa restar
nnitat al fi:1m cosa nue es Posa
encara més de rnanifest deg-ut al
metrage del matelx
En resum. reró, cal recnneixer,
ro obstant les nnaanes arurades
es tracta d'un bon Mm.

psicologia

"Wellington, el duque de hie
rro", la producció he Víctor Sa
ville que Atlántic Film presenta
divendres passat al Cinema Ur
quinaona, ve a oferir-nos els trets

categoria
la

seva

zant,

del

seu
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treball 1 amb

personalitat. Personalit

instructor d'aviado té
ocasió de Huir les seves consa
gradas qualitas de bon actor i
aconsegueix que la cinta no es
devingui massa monótona amb el
ritme ralentit que li ha infós el
un

director.

seu

Hl ha
en

espectacular descens
de paracaigudes i unes

un

massa

d'aviació que posen una
punta d'emoció al film i dan- 1
ocasió als pilots americana de
palesar la seva mestria en el vol.
escenes

en

de les

una

seves

BUSTER KEATON,
visites a Barcelona, és interrogat pel nostre
redactor

de la narració. Es

precisament

aquesta rapidesa

en

en

esoldre les
situacions, eliminant tot el que
no s'ajusti al nervi de l'anécdota,
en
es pot fer el millor elogi de
William Keighley, el qual, a més,
ha obtingut en la clirecció d'a
questa cinta una serie de valora
de la més pura esséncia cinema
t

companys per a composar
1 la música d'una sola producció
espanyola 1 cm van donar els
cinc noms, vaig creure de primer
moment que hi hauria hagut un
eror i quasi dubtava de sortir-ne
giros del meu comes; peró des
prés, grácies a les amplíes atri
buclons que cm va concedir l'a
mic Nasierra, vaig aconseguir la
signatura de tots... Es, en veritat,
Cinc mú
un cas excepcional...
sics en una sola pellícula...—aca
ba dient Godes.

;

meus

productor,

el sea), ae
amb Marc Redondo i Antoni

D'acord amb Antoni Momplet,
&redor d'aquesta nova produc
Có espanyola, 1 Antoni Lasierra,
Que inicia amb aquesta cinta les
productor
uvas actitvitats com a
nacional, poguérem assistír a la
reunió que el divendres passat, a
la tarda tingué lloc al domicili de
Mara Redondo.

Segurament que els
tenen ja noves

nostres lec
de la gran
noticia. "La Farándula", la pe•lí
cula deis artistes, creada per a
elis 1 per ells realitzaeia, tot just
anunciada la seva probable rea
lització aconseguí captar l'aten
ció 1 simpatia del públic.
Es reuneixen en aquesta pe•lí
cula excepcional cinc artistes de
aneguda:
:o ora 1 válua, per tots retors

•

•

Momplet

ha creat uns esbossos veritables
joies de pintura, que serviran per
qué l'arquitecte Boulanger 1 el de
corador Goseh obtinguin el re
sultat perfecte i artístic que els
ha estat exigit per Momplet, en
el seu noble afany d'aconseguir
un éxit positiu per a la nostra ei

nematografia.
Per tots conceptes els infor
mes 1 dades que ens van donant
de "La farándula" ens indueixen
felicitar els seus animadors 1 molt
especialment Antoni Momplet,
que ja en la seva anterior pro
ducció va escollir nous camins
pe a la seva acuació cinemato
gráfica a Espanya i va aconsegulr
amb "Hombres contra hombres"

presentar

el

primer

film

espa

......

—Nosaltres no volem dír res
exclama Palacios—, perqué ja
després ens faran
veureu
com
una interviú per a nosaltres sois
—afegeix adrecant-se al ben
plantat galant Josen Baviera, que
somriu davant la broma del seu
company.
—Ha estat una veritable llás
tima que avul no es trobessin
també a Barcelona Amálla d'I
saura 1 Pilar Torres per a poder
festejar degudament tots junts
aquesta primera reunió deis que
enda
anem
a començar, c,ami
vant amb "La farándula".

tria cinematográfica. En aques
ta reforma decreta la mort cine
matográfica del tipus ja llegen
dan del "gangster" america.
Per aquesta raó des d'aleshores
havien anat esca,ssejant poc a
poc els films própiament dita de

"gangsters". En vélem pocs
aquests pocs encara eren d'abans
de la reforma. Ciar que no és pot
evitar que de tant en tant
tan a rehuir les clássiques

tralla.dores.
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Un film

que triomfa

pel

seu

valor
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AVUI, CANVI DE PROGRAMA
NOTICIARIS: Luce, France,
Actualitats, Fox Movietone
Extensa i detallada
INFORMACIO ITALO ETIOP
Un documental únie de pro
Tunda emoció, bellesa 1 art
SIMBOLS ETERNS
LES CATEDRALS D'ESPANYA

HIERRO
ATLANTIC
FILMS
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LA SAGRADA FAMILIA

rabellum". Contra aquest tipus
fals 1 inexistent
que el mateix
cinema havia creat
1 que s'a
nava imposant en la mentalitat
deis joves poc escrupolosos d'ar
reu del món.
I el film "Contra el imperio del
crimen" ve a destruir aquesta
falsa llegenda 1 a presentar en el
seu
veritable ambient als ban

Els

del polític més gran que
ha conegut la Histbria

amors

dits professionals, desproveint
los de tot sentiment honorable 1
mostrant-los tal com són en la
realitat, veritable xacra 1 ver
gonya de la societat i de la llei.
I el film, respecte a aixó, és tot
un discurs moralista, exent, pe
ró, de la gravidesa del to docto
ral. Ans al contrarl, amb un di
namisme formidable i una con
cepció cinematográfica de les més
rebeldes que hem vist. Un film
en el qual passen moltes coses,
més que passen, s'endevinen per
detalls precisos que enclouen tot
un periode de
l'acció, que amb
gran vivacitat anima "Contra el
imperio del crimen" Una aedo
portada amb un tren tan fantás
tic que si ens imagineir un es
pectador que tanques ele ulls tan
sois deu segons es trobaria en
Obrar-los que h.9 urja. perdut el fi!
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AGUDAS

Ann Dvorak. Margaret Lind
say 1 Robert Armstrong, sobretot
aquest darrer, viuen el seu paner
i donen carácter a la producció.

ASTORIA
presenta "Corazo

Radio

rotos";

ell ens mostra la
gran estrella Katherine Ilepburn
al servei d'un argument poc con
sistent o, millor dit, pot atraed
vol, el qual es fa necessari una
artista del t,remp i flexibilitat com
l'esmentada per sostenir-lo sense
protesta. Altrament, es tarta in
suportable. Dit aixó, volem creu
re que haurem reflectit com es
mereix la classificació del treball
de Katherine, que avui per avul
pot comptar-se amb les de pri
mer rengle, pels seus
mereixe
ments i llum propia, amb la ma
teixa intensítat que ho pot fer
una Greta o bé una Dietrich.

nes

en

Aixi, dones, el film, per la

seva

DECIDIDAMENT al

YOU MG
rrtou»,..e.e,

CrSULLIVAM
L.

•

CATALUNYA
Són tantes les

projeccions

que

porta fetes "Nobleza baturra"
No
que ja hem perdut el comp
obstant, podeu constatar a diari
que el local és pie com un ou, ço
que fa que podem predir que en
cara n'hi ha per elles.

CAPITOL
Una veritable pluja de metra
lla, intrigues, cops i altres wees
sos us ofereix el llen1
d'aquest
popular cinema amb el film, que
comentem com es mereix en el
lloc adient, "Contra el imperio del
crimen".
Empentes, carreres, guardes, et

Tots els valora reunits
""‘". .....

cétera,

és l'espectacle que a diari
ofereix l'entrada d'aquest ci
nema per tal de poder-s'hi enca
bir. Total: que com el primer día

anava en

—

...2======.1.¦

agli~

!

1

Bill Ilayl;

UfiSaillf11101141

Efectivament, ja es pot dir amb
per l'éxit que inne
gablement l'espera... Cap enda
vant va "La farándula"...

2

«

Pero

sur

la seva ordre prohibi
tiva contra els "gangsters" que
s ur ten circumstancialment en
mantes produccions. El nou de
cret anava contra el "gangster"
de somriure triomfador, esportiu,
ben abillat i no desproveit total
ment de les maneres 1 sentiments
del "gentleman". Contra el noi
de bona familia que, portat pel
seu afany d'aventures i de dis
bauxa, feia de bandit i arrisca
va, quan era necessari, la vida per
l'honor d'una dama. Contra l'ho
me somrient 1 optimista que en
tre "lucky" 1 "lucky" es desfeia
deis seus adversaris amb el do
mini miraculós de la seva "pa

11214.1

ebrint poc a poc les portes de aa
fama i en "Centra el imperio del
crimen" té ocasió de valoritzar
aquesta fama amb un treball in
t-el1igent i que palesa que en ell
hi ha un veritable artir«ta. Des de
"Ha entrado un fotógrafo", el seu
millor film
després del que es
tem comentant--, no li havíem
vist tanta deeisió i seguretat en
el seu treball. Molt actor i amb
gran agilitat d'expressió, dóna
una forta personalitat al perso
natge de Briek Davis.

;

—

satisfacció,

1Cinerna Cafalunya!

...;

Bill Hays, el faraó del cinema
yanqui, empés per la campanya
moralitzadora aixecada fa cosa
d'un any i mig als Estats Units,
va haver de reformar el codi mo
ral sota el qual es regia la indus

AVIATORIES

James Cagriey, l'afartunat in
térpret d'aquest film, sala anat

Lewis Stone, Maureen O'Sulli
van 1 Robert Young interpreten
els setas papera en la forma d'ells
acostumada, ajudant al gran Bee
ry en el desenvolupament d'un
argument de ben poca consisten
cia.

a

EL MES EMOCIONANT
DOCUMENT DE PROESES

tográfica.

—

I

901111~1111¦11~1k,

us

Corazon

111111111111k
Un

film

RADIO...

•

segueixen esgotant-Se les locali
tats.

COLISEUM

s

Aval, nit,

•

naturalment

válua interpretativa,
és digne
d'éser vist; excellir-se una artis
ta, quan tot li és favorable, és co
sa

fácil;

en

canvi, triomfar, obte

nint retenir l'atenció del públic
amb un assumpte eue no interes
sa, només és possible d'assolír-io
quan s'és una actríu d'elevada es
piritualitat 1 veritablement Intel
ligent com ho és Katherine Hep

burn.

Grades a ella, repetim-ho, que
és el tot, el film no solament és
acceptat, sino que fins és seguit
amb interés.

enyores,

1 en sessió de gala,
sigui tal com es mereix ésser
presentat el més recent 1 més
gran espectacle cinemátle que
ens ha donat l'enginy de Ceell B.
de Mine, "Las Cruzadas".
Henry Wilcoxon, l'actor anglés
que en •-are Antoni, en "Cleopa
tra", es va captar les simpaties 1
o

l'aplaudiment universal,

és

actriu L-Young,
--alti
ment de la qual als cims de la
gloria artística ha obeit exclusi
vament al seu extraordinari mé

rit.
Cecil B. de Mille és en l'actua
litat tan conegut de tot el món
com qualsevol famós inventor o

Senyoretes

El film per vosaltres tan esperat
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Versió espanyola, i la combdia arrevistada
A BAILAR, MUCHACHAS
,VUI I CADA

DIA, AL
No deixeu de

TiVoL
veure

una

altra vegada l'heroi En un altre
paper important treballa la gran

aquest atraient programa

