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El poble vol el front popular, ben ampli
Finalment, després
ajornaments imposats

de diversos
per les cir
ctunstáncies, va tenir lloc ahir al
"Price" 1 acte contra la guerra i el
feixisme organitzat per "Suport".
de les principals finalitats
d'aquest acte era demostrar la ne
cessitat ineludible de formar. com
més aviat millor, un ampli "Front
Popular" per barrar el pas a les
forces reaccionáries del país.
Els moments actuals, prenyats de
perills i d'amenaces, exigeixen una
unió estreta, resistent i sincera que
deixant de banda tactiques, procedi
ments 1 antagonismes doctrinaris,
impossibiliti l'entronització de la
violencia, de l'opressió i de la tira
nia.
La reunió del local del carrer de
Casanova constituí un éxit indiscu
tible. Públic abundant i atent a les
paraules deis oradors, un entusias
aplaudiments, vis
me desbordant,
ques, ovacions, i sobretot ordre i dis
ciplina a racabament de l'acte.
A l'entrada del "Price" hi havia
diverses senyoretes que recollien do
natius per als absents. A l'hora de
començar, l'espaiosa sala de l'anti
ga Bohemia presentava un aspecte
brillantíssim. Un pie, un gran pie.
Moltes nancartes saludant els anti
feixistes, dernanant la llibertat del
líder Thaelman, etc.
Una

dora.
Fet el silenci, el diputat d'Esquer
ra Republicana de Catalunya al Par
lament espanyol, senyor Josep A.
Trabal, que actuava de president, re_
comerla, a l'auditori que tingués pre
sent la significació de lacte que s'a
nava a celebrar, acte de concordia, de
solidaritat i d'unió entre els elements
antifeixistes de Catalunya, respec
tant els criteris 1 les apreciacions
de cadascun deis oradors, represen
tanta tots ells de diversos sectors
política i socials.
A continuació va cedir la parau
la a

Luque

del Partit Catalá Proletari, el qual
comença retent un sentit homenat
ge a les víctimes, totes, deis fets
de l'any passat. Exposa les línies
programatiques del Partit Catalá
Proletari, el qual
diu
és per
als obrers una garantia d'int,egritat,
partit que combat en tot moment
ola enemics de la classe treballadora.
Ha estat semnre a ravantguarda del
moviment proletari i disposat a fer
qualsevol sacrifici. "Els fets
diu
m'estalvien les paraules necessáries
per a recordar-ho." Creu que a me
sura que passa el t,emps es fa, més
necessária que mai, la unió de totes les forces d'esquerra per Ilui
tar amb probabilitats d'éxit contra
la guerra i el feixisme.
S'estén en llargues consideracions
sobre el moviment revolucionani del
6 d'octubre. "data cabdal en la his
toria de les nostres Mutes político
—

—

—

ment.

Prepareu-vos

a

que parla a c,ontinuació. ho fa pel
Partit Comtinista de Catalunya. Afir
ma
que el principal objectiu de la
classe obrera ha d'ésser la lluita
contra el feixisme. Feixisme vol dir
guerra; per tant, l'enderrocament del
feixism e representa l'allunyament del
perill duna nova guerra. Tots els
esforços deis treballadors i de la
petita burgesia han d'anar dirigits
contra aquest enemic de la llibertat
i del progrés.
"El feixisme
diu
és una rea
litat. Per a combatre aquesta rea
litat no hi ha altre camí que la fór
meció d'un amplíssim front de com
bat que defensi la civilització i les
llibertats democratiques.
A continuació, denuncia la filtra
do lenta i obstinada practicada pels
feixistes espanyols en els organis
mes de la República.
Practiquen,
afegeix, una encoberta i sistemática
nenetració. Al ministeri de la Guer
ra és on s'ha
fet més patent i os
tensible aquesta ofensiva. Volen te
nir an exércit seu, amb generals de
rantic régim per a aixafar qualse
vol protesta popular. De/nana una
unió dnplia de tot,s els antifeixis
tPs espanyols, per tal d evitar, cas
que arribin unes eleccens la per
judicial divisió de l'any 1933 Els dos
mil morte crAstúries
els tienta-mil
companys que omplen les presons
d'Espanya ho exigeixen. Cal triom
far a tots els fronts al carrer, a les
cola, ál taller i a la fábrica. En el
front polític, en el front social i en
el front económic. (Graos aplaudi
ments.)
Demostra que l'imperialisme mo
dere está representat i completat pel
feixisme, servidor de les finances i
de la gran indústria. El veritable ene
mic d'aquest imperialismo absorbent
i autoritari, és Rússia. La U.R.S.S.
manté requilibri europeu, grades a
les seves baionetes. El febdsme vol
dria acabar amb la Unió Soviética
perqué sap que mentre subsisteixi
aquesta no podrá desenvolupar el
seu
programa opressiu i
tiránie.
(Molt bé.)
Després passa a comentar exten
sament el darrer discurs de Dimi
trov, el qual ha preconitzat un can
vi de táctica, anant e, la
formació
de fronts populai-s; agrimant la mas
sa obrera i la petita burgesia.
Posa
de relleu el magnífic exemple anti
feixistat que está donant el Front

diputat d'E. R. de Catalunya al Par
lament estala i delegat del S. R. I.

—

Popular francés.

—

socials".
Una lleugera indisposició obliga
Luque a suspendre el seu parla

Manuel Galés

—

A dos quarts d'onze feien la seva
aparició a l'estrada, enmig d'una
gran ovació, els oradors anunciats,
els quals anaven acompanyats deis
membres de la comissió organitza

Unís

Hilan i Arlandis

•

Exhorta les múltiples organitza
cions sindicals catalanes a fondre's
en
un sol bloc sindical. "La unitat
política ha d'anar, forçosament, se
guida de la unitat sindical. L'ora
dor té la confiança que les masses
comprendran aquesta, raó básica i
obligaran llur companys i dirigents
a sacrificar antagonismes i picabara
lles per a combatre en tots els ter
renys l'enemic comú.
Finalment s'ocupa deis problemes
culturals, problemes insolubles per a
la classe, que té el dret d'ocupar el
lloc que li pertany obrint les Uni
versitats, donant-li les facilitats ne
cessáries per a esdevenir advocats,
enginyers, metges, ettc., per a con
vertir-se en forjadors de la nava
civilització... Les darreres paraules
d'Arlandis són acollides amb una
gran ovació.
Després s'aixeca a parlar

llegir cada vespre, LA RAMBLA, dia

ri catalanista de les esquerres
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massa
vinculat amb els graos me
dis bancaria i capitalistes. Demostra
el seu escepticísme quant a l'obra pa_
cificadora que pot portar a termo
resmentat senyor,
Es parla molt d'eleccions. Dones
bé. Si aquestes no són fetos amb les
maximes garanties .per a les opo
sicions (tot fa creure que no será
així) aquestes s'abstindran. Com en
l'época de Berenguer. Comenta els
darrers escándols. Per Oltim, cita la
següent anécdota: "Un dia, Lluís XIV
en passar per una habitació de Ver
salles, observa que un desconegut
enfilat en una escala intentava treu
re de la paret un rellotge. Aquest,
en veure el rei, u
digné sense im
mutar-se : Majestat, ?voleo aguantar
me l'escala, que
baixar& aquest -re
llotge? El rei, sense fer-se pregar,
obeí. El pseudo operan i baixa tran
quillament amb el preuat objecte, i
fent una reverencia a Llillis desapa
regué per una porta. El rei-Sol, pas
sats uns moments, tracta de saber
qui havia ordenat que
retirat el
rellotge. Estranyesa gene al. Es fe
ron
els corresponents es&inaments,
i hom arriba, a la conclOsió que el
rei havia estat objecte d'un vulgar
i audaciós robatori. "Arai bé, posat
davant l'obligació de ' jutjar aquest
cas, trobo que tanta culpa té el Ila
dre que roba el rellotge bom el qui
aguantava l'escala." (Qrans dalles 1
una entusiástica °vació ddeomiat.
El succeeix

la Conferencia Jurídica Interna
cional sobre el dret nacional-socia
lista, celebrada a París.
Després d'unes breus paraules de
salutació, passa a llegir un telegra
ma
procedent del Penal de Santa
Maria, signat pel Conseller d'Econo
mia de la Generalitat, senyor Joan
Comorera, adherintese a racte que
se celebra. La lectura d'aquest mis
satge telegrafie és rebuda amb una
forta ovació. Acabats aquests aplau
diments, Manuel Galés llegeix, en
mig de xardoroses ovacions, unes pa
raules del darrer President de la Ge
neralitat, l'Honorable Lluís Com
panys, d'adhesió, també, a aquest
acto. Quan acaba la lectura esclata
una nova i formidable ovació a peu
dret, que dur Ilarga estona. Es do
nen
crits i visques. L'entusiasme és
a

-

indescriptible.
Restablerta la calma, el diputat
d'E. R. passa a ocupar-se de l'ame
naça febdsta a E,spanya. Ningú no
dubta que el feixisme és a tot el món,
en el fons, el mateix. Pero amb Ileu
geres variants.

foi

11Eik"""ai,_=rrMlrrnlmrrinlrrra

(Grans aplaudiments.) Recorda
ie víctimes d'Astúries, els empreso
nats
l'odissea deis nostres exiliats
per torres estrangeres. "En aquests
temps de crisi, els nostres compa
triotes que viuen fronteres enllá, tra
vessen la majoria, una situació eco
nómica péssima. Es un deure aju
dar-los i evitar que es morin de
fam."
A continuació explica amb grans
detalla l'objectiu i la missió de la
Conferencia Jurídica celebrada a
París. Hi assistiren els millors ad
tocats, homes de lleis i professors de
tot el món. Cita diversos noms. Per
exemple, Branting, Lesky, Nitti, Hen_
ri Torres, l'ex-ministre francés Fier
re Cot,
Ortega i Gasset, etc. La f
nalitat consistia a estudiar tres
punta. Primer: evolució del dret na
cional-socialista, Ssegon: situació ju
eídica referent als jueus, i tercer:
procés Thaelmann. També es dis
cutí l'eficacia i l'abast de la Confe
rencie, de Dret Penal celebrada an
teriorment a Berlín.

wetirrimem~
+II

1,

Jaume Miras itlles
que, en norn d'E. R. de Catalunya
i de les Joventuts d'Estatp Catalá
diu
fará una documentada his
toria del moviment hitleria, deis seus
procediments terroristes, base de la
seva acció socialista (?) 1 el seu ad
veniment al poder.
Rosa Luxemburg, Caries Liebtnich,
Scheidemann, Erzberger, Kurt Eiss
ner, el milionari Rathenau foren les
víctimes que prepara/le/1j el camí del
nazismo alemany. Pola-• de manifest
la diferencia que hi m entre l'Ale
manya de Hitler i la de Weimar.
—

—

LIME

"Ludwig i Einsteih
hagut de
fugir del "paradís Ilitleria"—cliu Mi

Tri
;'Itt

,iont.inua explicant amb bata me
na de oetalls, el sistema coercitiu i
judicial nazi, deis Tribunals del /Do
ble, de la Gestapo, per acabar dient:
"Puix que som el poble, el veritable
noble, erigim-nos en jutges i dema
nem
pena de mort per al fei
xisme!!"
Galés és acomiadat amb una gran
ovació
visques a Thaelmann.
El segueix a continuació

Emili Granier

Barrera
representant d'UNIO SOCIALISTA
DE CATALUNYA i Conseller muni
cipal erdecció popular.
A•nb la seva. habitual i caracte
rística ciare dat, sobrietat i franque
sa, adverteix que será breu, puta que
ha de parlar encara en un altre acto
del seu oartit. A Espanya, parlant
del feixisme i de la guerra, s'ha
donat un cas curiós. Quan s'ha par
lat de dissoldre les Corta espanyoles,
ha sortit un senyor que a Madrid
it diuen el "Lucero del Alba", i ha
dit que no es podien dissoldre, per
que hi havia perill d'una guerra. Com
que mentre hi hagi feixisme subsis
tirá el nerill d'una guerra, les Corta
actuals seran eternes. (Rialles.)
L'orador creu que no hi ha el pro
pósit de dissoldre-les. Per ara, no es
veu per enlloc
l'anunciat retorn a
la nermalitat constitucional. Posa
de relleu el cas ocorregut recentment
a
Catalunya. "A la Presidencia de
la Geileralitat hi aná el senyor Ma
luquer, persona molt respectable, de
centíssima i carregada de verítables
bones intenclons. Dones bé, pel
fet
d'haver visitat el vice-president del
Parlament Catalá, va ésser substi
tuft
sabeu
per qué? Dones perqué el Royo
Vi
Ilanova. un home que ningú no sap
per qué fou ministre, va protestar
a
Madrid públicament d'aquesta vi
sita. (Rialles, mostres d'aprovació i
grans aplaudiments.)

Han estat adjudicats
els prealis literaris

d'alta

Seguidament, comenta el nomena
del nou Governador general, el
qual no creu capacitat per a exer
cir un canee semblant, per estar
ment

Hem entrat en la quinzena deis pro
mis literaria. Fa una dies, el Jurat del
Premi Joaquim Folguera, coronava
"Ancores i estrelles", el darrer ubre
de poemes de Josen 1N/aria de Segarra.
Com s'entreveu ja pel títol, poemes
mariners, una especialitat que el nos
tre gran poeta cultiva amb singular

complaença.
Aquest migdia, ha tocat el torn al
Premi Creixells, destinat a assenyalar
la millor novena de l'any. Eduard Mar
tínez Ferrando, prosista exquisit, s'ha
endut la distinció, amb la seva novella
"Una dona s'atura en el canal."
I. aquesta tarda, a l'hora en que noe
altres tanquem redició. estan delibe
rant els membres del Jurat que ha
d'adjudicar el Premi Ignasi Iglésies a
'es millors obres presentados al emi
r-11M.

LA RAMBLA fa arribar la seva cor
d•al enhorabGna a tote els guanyaders
deis premis lite:aris catalana.

ravitlles
nerqué els agere s de
Krupp, de Thyesen els feien la vida

tractos de Conreu. instrument legal
que posava fi a una situazió injusta
i inhumana.
(Grana aplaudiments.)
Fa present que E. R. de Catalunya
no és un partit de dreta ni de cen
tre. Es d'esquerra, netament des
quena.
"Mentre la democracia i la lliber
tat estiguin en perill
diu
els
bornes d'esquerra
sabrern complir
amb el nostre deure. No és aquest
el moment
afegeix
de dividir,
sinó de sumar. Hem d'aconseguir
una
República democrática per a
donar satisfacció a les aspiracions
del proletariat catalá 1 espanyol.
"Es el moment d'agafar la bande
ra del
14 d'abril per a no retrocedir
i poder avançar sempre, sempre,
pels dominis del dret, de la demo
cracia, de la llibertat, on la justicia
social no sigui un mito, com en els
paisos dominats pel feixisme 1 pels
seus esbirros.
"Amb una gran satisfacció traslla
daré els vostres encoratjadors aplau
diments ala hornos que per complir
amb un deure sagrat i amb un man
dat popular, viuen en un presidi,
lluny de la terra que no els oblida ni
un
sol moment. (Veus: No! No! I
que espera veure'ls ben aviat... (Gran
ovació.) I traslladaré també aquests
aplaudiments a Lluís Companys, el
lider del Front Popular... (Una no
va i formidable ovació que ofega les
paraules de l'orador.)
"I ara escolten si us plau les con
clusions d'aquest acta de fratezni
tat esquerrana: Demanern qe tots
els processos pels fet,s d'Astüries i
de Catalunya i de tot Espanya, si
guin substanciats rápidament; de
manem
una amplia 1
generosa am
nistia; el restabliment integre de la
Constitució i de l'Estatut; la repo
sició deis Ajuntaments elegits el 12
d'abril, els de tot Catalunya, 1 la
constitució d'un Front Popular."
A dos quarts de dues es donava,
lacte per acabat, desfilant el públic
ordenadament, sense que es produfs
sin incidente ni alteracions d'ordre.
—

—

—

—
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*

*
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Passa a parlar del feixisme espa
nyol i de la "tasca legislativa" de

1

l'actual Parlament. Amb gran abun
dancia de xifres i dades exposa la
trista situació del camp castella i
l'augment creixent dels obrers en
atur forçós, mentre es repartien 383
milions de pessetes a l'aristocracia
feudal. (Ovació.)

La policia va detenir Arlandis i
Ardiaca, reclamats anteriorment per
delicte polític.
A primera hora de la matinada el
diputat senyor Trabal féu gestions
per alliberar-los, amb éxit falaguer.
i a les dues Ardiaca i Arlanelis
tiren al carrer.

sor

TELEGRAMA TRAMES AL FINAL
DE L'ACTE A PUERTO DE SANTA
MARIA
"Lluís Companys.
Penitenciaria
Puerto Santa María.
Congrega
des Teatre Frico masses esquerranes
i proletarios amb Joventuts tots
partits Catalunya manilestacions en
tusiástiques poble saluden en vós
cabdill llibertat en lluits, contra
reacció i feixisme per Catalunya i
la República.
Pel Comité organit
zador, Pere Ardiaca."
—

—

—

Acaba afirmant que en les pro
peres Iluites, les joventuts sabran
eomplir amb el seu deure i que el
triomf de les forces esquerristes i de
classe será formidable.
Parla a continuació

Pere Ardiaca
nom
de la secció catalana del
S. R. I. Explica qué és el Socors Roig.
Cornbat durament tots els feixismes,
principalment el hitleria. Demostra
que l'enemic comú dels representants
del gran capitalismo és la U.R.S.S.,
que representa en aquests moments
la garantía de la pau europea.
Torna a referir-se al S. R. I., i
diu que rorganització que representa
té com a missió principal, com a
deure primordial, protegir, emparar
i ajudar, no solament éls caiguts i
empresonats, sinó els qui Iluiten per
enderrocar aquest régim vergonyós
per a la humanitat, les llibertats i
per al progrés.
Torna a fer ús de la páraula
en

Lluís

Luque

el qual demana perdó pel seu invo
luntari mancarrient anterior, degut a
una
intensa campanya de propa
ganda que ha vingut portant a cap
aquests darrers dies. Ceneura la ga
siveria i la mala fe de molts pa
trons i botiguers, i cita un vergonyós
cas que li succeí a eh l personalment
(una llarga detenció) per haver re
cordat a un patró l'obligació que te
nia de respectar les disposicions vi
gents en l'horari del tancament dels
comerços. Com que es refereix a unes
oprobiases i revoltants nersecucions
d'alguns obrers asturians, el delegat
governatiu el crida a l'ordre.
Pocs moments després acaba fent
una crida a la unitat de tots els par
tits proletaria per a acabar arnb el
feixisme 1 les dictadures.
Finalment s'aixeca a parlar el pre
sident de l'acte. el diputat d'E. R. de
Catalunya al Parlament de la Repú
blica

Josep

A. Trabal

el qual, después de glossar els discur
sos deis oradors anteriors, tiesa un
per un tot,s els argumenta ernprats ner
les dretes per a calumniar i despres
tigiar els líders de les esqu-erres.
En el cas concret de Catalunya,
recorda ala seus detractors, que els
homes d'Esquerra Republicana van
proclamar la República sota el
guiatge de l'excels Francesc Macla
(Ovació a peu dret), que van por
tar l'Autonomía 1 la Llel de Con

ç..

,. 1

Camps i Arboix, alliberat
Ens plau poder donar compte de
l'alliberament de l'alcalde popular
de Girona el 6 d'octubre, En Joa
quirn Camps i Arboix, que ha estat
empresonat durant 15 mesos. En
bona hora!

Contra la pena de mort
Ha estat trames el telegrama

se

güent:
"Presidente de la República: El
Ateneu
Enciclopedic
"Sempre
Avant" solicita indulto de todos con
denados a muerte y abolición pena
capital incompatible con sentimienhumanitarios.
Bover, presi—

renteh,"

«La Torxa», revista
cultural
Portantveu del moviment intellec
tual per a la defensa de la Cultura,
apareixerá "La
Torxa", revista
revista cultural. El Comité de redac
ció comptará, entre altres, amb la
co•laboració de les següents signatu
res:
J. Serra Hunter, Joan Puig i
Ferreter, Lluts Capdevila, J. Mira
vitlles, Granier Barrera, etc., etc.
Han assegurat llur collaboració
directa: Máxim Gorki, Romain Ro
lland, Teodor Kelin, André Gide,
Marcel Prenant,
Heinrich Mann,
Martin Andersen Nexo, etc.

Periódics que reapareixen
Després de moltes gestions s'ha
aconseguit la reaparició del setma
nari "Octubre". El primer número
es posará a la venda demá, dimarts,
i publicará, la plataforma per a la
formado del Frant Popular Anti
feixista i articles sobre la unitat po
lítica del proleta.riat i la posició del
Partit Comunista de Catalunya so
bre la situació política actual.
Tambo reapareixerá, sota la
direcció de Jaume Aiguader i Miró,
el periodic "Pamflet", que deixa de
publicar-se el mes d'octubre de 1934.
Es publicará a gran format i será
setmanari en loe de quinzenal, com
havia estat abans.
—

—

impossible."
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«Fiarla Nova»

•

"Patria
Nova", Joventut d'Es
guerra
Nacionalista
Radical, ha
elegit el seu Consell directiu aixi:
president, Jacint Guinard; vice-pre
sident, Conrad Capellet; secretan,
Antoni
Formiguera;
comptador,
Manuel Fuster; vocals. Ramon For
miguera, Antoni Fernández, Josep
Gaya, Joaquim Omet i Jaume La
torre.
S'acordá enviar uns
telegrames
als president i consellers populars
de la Generalitat de Catalunya i
altres bons amics empresonats
a
diversos penals i assistir demá pas
sat a la tomba del President Macla,
per tal de dipositar-hi unes flors, a
les deu del matí. Es convida a aquest
acte a tots els familiars i amics deis
consocia i a tots els simpatitzants.

Per la 'libertad del

poble

veneçolá
El grup d'exiliats polítics veneço
lans reunit a Barcelona ha aeor
dat manifestar:
"Que amb la, mort de Juan Vicen
te Gómez es planteja un cop més de
manera peremptória i ineludible l'a
bandonament immediat del sistema
dictatorial que ha imperat fins avui
a
Venezuela.
En conseqüencia, i com a primer
pas en aquest sentit, demana al Go
vern Provisional:
Primer,--La llibertat immediata,
de tots els detinguts polítics.
Segon.—L'autorització incondicio
nal per tornar a Venezuela a tots
els exiliats polítics, amb garantía de
llur vida i llibertat personal.
Tercer.—Repatriació per compte
del Govern de Venezuela deis exi
liats que hi vulguin tornar i que per
llur situació económica no puguin
sufragar les desposes.
Acordá igualment invitar tots els
exiliats política venezolans residen
ciats a altres localitats a secundar

aquestes exigencies."

Plors
Gil Robles en abandonar el mi
nisteri de la Guerra es va posar a
plorar. segons c,ontaven els diaris.
Tambo havia plorat el senyor Pich
en
deixar l'Ajuntament de Barce
lona.

El gestor radical Jesús Ulled,
nomenat pel senyor Pich 1 Pon-,
que fa d'alcalde de Barcelona i
que encara en fara fins denla si
els seas amics, els gestors de la
Lliga, izo permeten,

UlZed pertang
partit radical, també conegut
pel nom de "republicano históri
co", el cabdill del qual, el senyor
El sc,-nyoi Jesús

al

Lerrous i García, encara no s'h.a
cansat de dir que si Catalunya va
tenir un moment Estatut era de
gut a ?'actitud i, d'una manera
concreta, ala vots deis diputats
raclicals a les Constituents.

El procés contra l'escriptor
Manuel D. Benavides
estat
Pel Jutjat número 11 ha
declarat conclós el suman i instruit
contra rescriptor Manuel D. Benavi
des, per la publicació deis sena l'U
bres, que tant d'éxit han assolit,
"La revolución fué así", "Un hom
bre de treinta arios" i "El último
pirata del Mediterráneo", deis quals
és autor.
Contra Benavides hi ha ordre de
detenció.

Déu será candidat
de les dretes
No és eap irreverencia. Ho diu el
t'atolle "Correo Catalán" (en coste
llá) al peu duna potser prematura
proclama electoral: "A luchar,
mientras sea posible por el triun
fo de Dios, la moral y la justicia,
sin flaquezas ni desalientos".
Sembla que el senyor Déu anirá
en coalició amb el senyor Lerroux
García i altres .serafins.

Alliberament
Ha

concedida la
llibertat
provisional a Marc Vilarrasa 1 Pa
lau, que está processat per haver
xiulat una pellícula, al cinema Com
tal, (luan sortia al lien1 el general
López Ochoa entrant a Oviedo.

Un republicá mort
la presó

a

Ha mort a la Presó Model el se
nyor Josep Grimau i Granen, con
demnat pels fets d'octubre a Tor
relles de Foix.
Testimoniern ala sena familiars el
nostre condol més sentit per
la
mort d'un tan exemplar ciutadá, en
circumstáncies tan doloroses.

El dia 9 de gener, LA RAMBLA

(edició del vespre)

BASTIDA

CASA

Passeig

de

provisional

estat

Cilll
Basar

Grácia, 18
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MATI
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LLEST
ALA

TARDA

VESTIREU ELEGANTMENT PER POCS DINERS
100.000 Vestits i Abrics, des de 25 pessetes
100.000 Pantalons, des de
5 pessetes
VESTITS i ABRICS amida, des de 50 pessetes
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Restaurant MIRAMAR
Felices
1
OBERT TOT L'ANY
Nadal
de
FUNT ESTRELLA
NOCES i BANQUETS
1
9, zuna zurza
Lt ELEall
clíents
Desítja als
GRAN SOPAR DE REVEILLON
N RECORDEU PER A AQUESTES FESTES 1
L'ANY
i amícs felices

.

!

_

í

D

seus

larca"

o

O

DE

o

Pasqú'es ch. Nadal

"LA COLMENA" 1
Amv.

3

449114 C.ASAtOt

SASTRERÍA

nacionals

i

d'Articles estrangers

o

o

DaFuder
Mosella L.

Es

trobareu els millors
torrons i més variació
12

1

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES YELICES PASQÜES DE NADAL
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M

SERVEIS DE BAR RESTAURAET

F. C. CATALANSI

8

Desitja als seus clients i amics
unes felices Pasqües
de Nadal

Desitja als seus clients
amics
unes
felices Pasqües de Nadal

Sunyer

ADVOCAT
Teléfon 70623
Rambla de Catalunya, 67
BARCELON

S.

en

Desitja

III

o

-

111
L

ligra Iodos

Baroelona
1

D. Llort i Barbat
D1putació, 266,

2-1 (Passeig de Gracia
BARCELONA

O

1

Calabria, 220

O

DiperanEr~~01renr']Oren"

Josep

id

M•a

o

AMICS
Consulta

Ci

:

matí, 10 a 12 ; tarda, 5 a

7

a

-

N

Teléfon 30341

-

Josep

de

"

O

1p

BONANOVA

-

O

VILLA
ISABEL
Per a famllies 1 estrangers
Totes les habitacions exteriors amb aire 1 sol
Amb tot confort
A vint minuts Plaga, Catalunya
CARRER DE GIRONELLA ALTA
Tel. 73164
BARCELONA
DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES r•ELICES PASQÜES DE NADAL
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V%)Cl

OPME:

Carrer de la FRANÇA, 20

cLi JOAN PONS
TALLER DE

FUSTERIA

o

Illitio'

-

DE
Tel. 31503

-

BARCELONA

o

Aragó,

177

VILA
Teléfon 76648

BARCELONA

o

3

ADVOCAT
Teléfon 19589
39
BARCELONA
UNES

FELICES

PASQÜES

DE

impressor

Rogent, 26

-

Teixits, confecciona

novetats de senyora
Secció de saldos 1 confeccions

0

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL
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DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQUES DE NADAL

Teléfon 50882

BARCELONA-CLOT
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SABO PAR

en

N

Dols

O

per al rentat de peces delicades

.\1

GRASSES I SABONS, S. A.

Clot, 127

Teléfon 53049

BARCELONA

o

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL
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OLIS I SABONS
Palay, 11
Teléfon 18546
BARCELONA

IIs

O

..101100=0111001OFIG."
FONERIA DE FERRO

13
Ird
o

ANTONI ZAMORA

N

Despatx i Tallers :

Carrer de Buenos Aires, 53, 55 1 57, 1 Aprestadora, 10
L'Hospitalet de Llobregat (Barri de Santa Eulália)
Teléfon 33545

o

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
NADAL
UNES FELICES PASQU ES DE N

113111 klif?±1C1Itis

GESTIONA ASSUMPTES CIVILS I MILITARS
CERTIFICATS PENALS, INSTANCIES I DOCUMENTS DE TOTES MENES
HOSPITAL, 62, Pral.
TELEFON 24375

M

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

NADAL

GEL!

-

a

(Bibliotcae
d'Autors Independents)
APARTAT DE CORREUS, 1222)

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS

FERRER Germans

Especialitat en material per a oficina
Objectes d'escriptori Dibuix 1 pintura
CONSELL DE CENT, 381 Tel. 17835 BARCELONA

.54

Barcelona

clients i amics
felices Pasqües de Nadal
seus

Eical

I AMICS
NADAL

Joaquím Iuanola Massó
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DESITJA ALS SEUS CLIENTS
UNES FELICES PASQüES

O

Teléfon 23183.
el nou domicili

Catalana

OBERT DIA I NIT

Llúria,

Diputació, 295, Ler,

Nadal

--

o

REQUESENS
ADVOCAT

amics

termlnis mensuals de 25 pessetes

--

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AlVIICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

1

•

Immillorable pel seu gust 1 confort.
Calefacció
Teléfon auto/nade i independent
central
a cada habitació

de Uno

METGE
Especialista en malalties crimiques
Cros 1
BARCELONA
Teléfon 31145

Pasgües

Genere, tall i confecció garanits
t

-

felices

101.1
-1ED Ififilr

NIEL Mili DE US

•

,

DESTTJA ALS SEUS CLIENTS I
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

felices

clients

l'Estat, Generalitat, Ajuntament
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N
EsPanYa

ADVOCAT
Rosselló, 253, tercer, primera

empleats
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CANUDA, 41-43, primer
TELEFON 13841
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clients i amics
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Vestits 1 abrics

Cta.

Corts, 580 BARCELONA Teléfon 31689
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UNES YELICES PASQÜES DE NADAL
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O

Desitja als seus clients i amics
unes
felices Pasqües de Nadal

BARCELONA

—

LO

Teléfon 35391
BARCELONA
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París, 19
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LLEVADORA.

Muntaner, 341.-Tel. 79220

Ah-Bel, del 162 al 172

o

procediment
sense l'ús de
medicaments tóxics, guarireu la
vostra malla.
Consultori del Dr. V. L. Ferrándiz
MALLORCA, 236.
Teléfon 75044
(Demaneu número abans
nou

L1

BAR

magatzem:

BARCELONA

W
1-1

II

ASMATICS:1
AGutariu lelaefra
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I TRANSMISSIONS
Passatge Ratés, 21 -T. 55457

AUSIAS MARCH, 31
Teléfon 23548
carrer de Girona)
-

Teresa Zurda

(cantonada
FerrosMetalls
vells
FERROS, METALLS

METGE OCULISTA

10915

Desitja als seus clients i amics
unes felices
Pasqües de Nadal

F.iD.Alberich 7

de GAONA

o

30385

BARCELONA

o

PADROSI

Dr. J.

Metro Transversal
Plaga d'Espanya: Teléfon
Plaga Catalunya: Teléfon

AMICS
DESITJA ALS SEUS CLIENTS
UNES FELICES PASQ-CES DE NADAL
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Teléfon
74566
BARCELONA

:UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

o

SALMERON, 15

Passeig de Gracia, 92

ti

Teléfon 21222

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS

on

PLAÇA DE L'ANGEL,

o

Reserveu vostra taula

o

%

,e1112

Albo

NOU

L1PI"OErr]

1Ramon

Eroles

AVIRAM I OUS

Vallespir, 112
o

DESITJA ALS SEUS CLIFNTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

Teléfon 30366

BARCELONA
DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQüES DE NADAL
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Vidua Ramis P1111

Forn de Sant Joan

SERRALLERIA

o

Valéncia,

N
°

Teléfon 53702

-

CA FÉ-BAR

Barcelona o

DESITJA ALS SEUS CLY:ENTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

1

Massini,

77

—

Baroelona

—

Teléfon 31782

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQUES DE NADAL
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Teléfon 74373

BARCELONA
DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQuES DE NADAL
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Astúries, 55, i

Menéndez
Teléfon 78489

o

Pelayo, 149

o

DRAPS
Especlalitat en la neteja per a maquinária
Rentats 1 desinfectats
276
TELEFON 53840

INDUSTRIA,

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AlVIICS
Ui‘zo
YASQUES DE NADAL

o

l'i'

SI VOLEU MENJAR BE, BO I BARAT

A

CAL FIDEL

FUNDADA L'ANY 1886
Menjars económics 1 a la carta
Café 1 licors de
totes marques
Abonaments setmanals mensuals
--

1

tot estar
Obert tota la nit
FEFtLANDINA, 24.
BARCELONA
Telefon 10777.
a

--

-

Samarini

Compra d'Autos vells per
Barcelona
0 Nápols, 294

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

--

Ej

!Víctor
—
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mi SalvadorBruguera 1
CASANOVAS

GRANJA ROCA
PRODUCTES LACTIS

Escipió,
o

436

-

CONFITERIA I PASTISSERIA

-

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AlVIICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL

a

—

fer ferro vell
Teléfon 52688

N

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQVES DE NADAL

9,
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«ANTIGA MESURA DE L'OLI»
DE

1DOMENEC GUASCHl

O

Casa fundada 'any 1770
BAIX DE SANT PERE, 22
Teléfon 19357
BARCELONA

DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES FELICES PASQÜES DE NADAL
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=

significar qua

el partit a'ahir no
es va perdre per culpa de l'inte
rior esquerra. Es va perdre per
culpa de "tot" l'equip, exclós Za
balo, cense la presencia del qual
la derrota hauria pogut adquirir
proporcions desmesurades. I cons
ti, repetim, que no ens pronun
ciem pas en pro de Barceló, ni
en contra de Fernández. Aquest
és, innegablement, un gran juga

Els esports
di-crisió

mera

dor,

15~6,,e

en

se

segona posició

Vaitskolltíriá, ahir candidat al

primer lloc, passa al cinqué,
OW -09 mpanyia de l'Oviedo, vencedor de l'Espanyol
é/ueix la mala tongada de FAthletic madrileny

m

ALBERTY
(Foto Arxiu)
CAMPIONAT DE LLIGA
PR/MERA DIVISIO
A Barcelona:

Santander:

A

FUTBOL I RUGBY AL CAMP DE LES CORTS
Dimecres, 25 desembre,

II

2:
2:
2:
O
•

51.
2:
2:
2:

1d

Racing-Osasuna, 3-1.
A Sevilla;

PARTIT INTERNACIONAL DE RUGBY

E.
/I E.
racallo

-F. C.
F. I.
F 1.

A les

•

Dijous, 26,

Entrada per

I

a

les tres de la tarda

.

Sevilla-Ath. de Bilbao, 0-2.
A Valencia:
Valeneia-Betis, 0-2.
A Madrid:
Ath. de M;adrid-Hercules, 1-1.
A Oviedo:

perqué

l'impost.
A la mítja part el marcador jai
assenyalava 3-1 favorable als
se.
nana. Com ja és endémic en les
el gol del rival de
ves actuacions,
l'Oviedo havia de carregar-lo al seu
"defender" Pena, el qual repetint
una de les seves habilitats caracte
rístiques, ajuda amb el cap a entrar
una bala
que havia xutat Edelmiro,
Si no hagués intervingut tan inm
oportunament el back esquerra as¦
turia, el gol no s'hauria produit,
perqué Oscar es trobava perfecta
ment collocat per a interceptar el

doldria una actitud
jugador com Fer
nández, de classe innegable, de
rebel

ens

en

un

la mateixa manera que ene dol
que ele apassionats només es re
cordin de l'entrenador
bo o do
lent
els dies que es perd, i mai
no se'n recordin els dies que es
guanya. Per aixo convé fer en
tendre a la gent que cal acostu
maree a perdre, perqué si algú
havia cregut que el Barcelona era
una mena de "Sunderland" (1 el
"Sunderland" també perd par
tits), val més que vagi a passar
la tarda al cinema o al café 1
s'estalviará molts disgustos.
—

—

202

Athletic de BIlba9
Madrid
B
Santander

7 5 1 1
75022
7 5 0 2 17
7 4 1 2 14
7 4 0 3 16
8 3 2 2 24
'7 4 0 3 17
7 3 0 4 12
'7 3 0 4 16
'7 2 0 5 13
'7 1 1 5 8
7 1 1 6 6

Reateii:g

Barcelona
Oviedo
Hércules

-

Espanyol

a

Osasuna
Valencia
Sevilla
Atlétic Madrid

3

9 11
9 10
14 10

14
13
18
14
18
16
18
21
19

9
8
8
'7
6
6
4
3
2

•

SEGONA DIVISIO

Y

1t

t

Primer grup

I

A Vigo:
Celta-Sporting. 2-1.
A la Cortiny`a:
D. Corunyá-Nácional, 2-2.
A Avilés:
1-1.

bina

escena

que va prodigar-se en el partit d'abir a les Corts. Zabalo, en darrera instáncia, vetlla,
perla invulnerabilitat de la. porta barcelonista, constantment amenalada
(Foto Berd-Buy0Sa)
••¦•¦¦,...0.

A LES CORTS

ja ho farem

per

tres

Madrid
jiiiiior partit de la temporada,

lequip

el

seu

mentre

—

L'esperat encontre Barcelona
Madrid, celebrat ahir a les Corts,

La derrota soferta ahir pel
Barce:ona donará lloc a molts

acaba amb el resultat de tres
a cap favorable a l'equip ma

comentaris, hauret estat causa de
moltes desiblusions, semblaret tan
inexpticable a molts aficionats,
que erts creiem obligats
des

padriem clonar la nostra feina
per acabada convençuts que en.
tres ratlles ja ho haviem dit tot.
Pero..

-GADORS "DE DEBO"

—

prés de repetir que el resultat és
fidel reflex del que bu el par
tit
a ampliar la nostra tasca
amb uns comentaris una mica al
marge de la informació estricta
del matx i de les seves inciden
un

—

cies.
En primer lloc volem apenar a
la serenitat deis barcelonistes,

actius o platónics, que cLavant
d'una des/eta com la d'ahir,

tripen

les vestidures, reneguen de
tot el que han enlairat vuit dies
abans i s'autoconvencen que la

pérdua d'un partit cont el d'ahir
és, si no una desgracia nacional,
poc menys

que una catástrofe
No n'hi ha per tant.
Els barcelonistes s'han de con
vencer que la derrota soferta ahir
per l'equip blau-grana no será la
darrera que els nostres jugadors
encaixaran en el transcurs d'a
quest Campionat. S'han de con
vencer d'aixó perqué quan el fet
torni a presentar-se
que es
presentará
sobti
una
mica
menys. Recordem que després de
perdre per quatre gols a cap amb
el Racing de Santander, vingué

irreparable.

—

—

magnífica victoria sobre l'O
viedo. El mateix Madrid, brillant
vencedor en el partit d'ahir, bu
batut netament el diumenge an
terior al seu prcrpi camp.
Donada la composició 1 valva
actual dels equips de la Primera
Divisió que es disputen el títol de
campió, de sorpreses com la d'a
una

hir a les Corts,
menge anterior

com
a

la del diu

Chamartín,

en

tindrem nosaltres i en tindran els
catres, más d'una vegada. El se
cret de l'éxit final está en veure
qui perdrá menys partits. Ahir el
Barcelona tingué una tarda ca

tastrófica, jugá el seu pitjor par
tit de la temporada, al cap de
vuit clics precisament d'haver
seva més brillant ex
hibició. El Madrid s'ha trobat en
el matei cas, pero a la inversa.
Ha jugat un dels seus més for
midables partits, vuit dies des
prés d'haver fet, al seu ProPi
camp, la pitjor actuació de l'any.
I en el cas del Barcelona i del
Madrid s'hi troben, evidentment,
tots els altres concurrents al tor

efectuat la

neig.

L'equip del F. C. Bar
pelona, vist de perfil

Conclusió: que la derrota d'ahir
en

si

—

de clusse entre l'equip blau-gra
na i els altres equips que li dis
putaren el Campionat de Catalu
nya ens féu veure
cal confes
sar-h,o
un equip que si és su
perior al de les clarreres tempo
rades
cosa que
sastenim
no ho és en
la proporció que
el-ejem a través del vidre multi
plicador del Campionat de Cata
lunya. La realitat ens ha demos
trat
i no izo diem amb etnim
de molestar
que no és el ma
teix jugar amb el Júpiter o el
Girona, posem per cas, que amb
el Racing, l'Oviedo o el Madrid.
I com que ara tenim uns altres
punts de referencia que ens de
mostren que tot és relatiu en
—

de l'any

drileny. Consignat aixó, podríem
afegir que tan merescucla bu la
victoria dels biancs corn justa la
derrota deis blau-vermells..., i

un

fica victoria sobre l'Oviedo, com
Penclema de la derrota escanda
losa del Sardinero. La diferencia

catalá feu la pitjor exhibició

•aols

és més que

altre diumenge, perqué cap equip
no ha estat fins ara superior als
altres d'una manera prou regu
lar que ens permeti de creure una
altra cosa. Aixo vol dir que l'e
quip del Barcelona val, després
de la derrota d'ahir, el mateix
que valia l'endemá de la magní

gois davant el

L'eguip madrileny jugá, potser,

no

—

episodi de tants que es repetiran,
ara a favor deis blancs, ara a fa
vor deis negres, un diumenge i un

Oráclys a l'actuació de Zaba
k), et Barcelana només va per
dre

.wer

no

volem

ara

analitzar,

—

—

—

aquest món, hem d'acceptar com
un fet que aquell equip formida
ble que havíem somniat només
existia... en somni, i que el Bar
celona
és actualment un bon
equip, més consistent que uns i
menys &Vid que altres, i que esta
exposat als fracassos més soro
llosos com és capag d'aconseguir
els éxits més esclatants. Tot U
pen de multitud de circumstetn
cies i factors que pesen damunt
els equips que tenen
i són la
majoria
un o dos o tres juga
dors de debó, i la resta de l'equip
está integrada per jugadors irre
—

—

gulars, incomplets,

no acabats de
que no acabaran de ter-se
mal, que el dia que estan de "bo
nes" esdevenen gegants i el
dia
que aquest encaix moral i técnic
per les raons que sigui
no

fer

o

—

—

existeix, esdevenen
com
ahir
joguina de l'adversari. I el
Barcelona actual, derrotat ahir,
vencedor el diumenge anterior,
és un equip d'aquesta mena. Un
equip que només té un jugador
de debó que tots coneixeu, pero
—

—

que volem anomenar: Zabalo.
*

*

•

Després d'exposar aquesta

vi

sió personal que nosaltres tenim
de l'actual equip del Barcelona,
voldríem sortir al pas d'aquells
eterns victimaris que l'endema
d'una derrota cerquen de seguida
el culpable en els rengles de la
directiva del club i en l'entrena
dor, i troben, indefectiblement,
que la causa d'haver perdut ha
estat el no arrenglerament d'un

d'uns determinats jugadors.
Quan es perd un partit, sempre
hi ha qui sosté la teoria que si
hagués jugat aquell o aquells al
tres que no jugaren, el partit
s'hauria guanyat. En totes les
derrotes, els jugadors que no han
actuat són els que queden millor.
o

Exemple? El cas Fernández.
Jugador excellent, l'entrenador,
per les raons que siguin, dispo
set que

no

jugués

partits. El primer

dos darrers
contra l'Ovie

ets

—

6-1.

77 43 31 12 17 7
22 15
77 32
2 3 22 19 15

Saragossa

S
de-Gijón
Valladolid
13 16
D. Coruna
7232 10 13
Nacional de Madrid 7 3 1 3 17 12
Avilés
10 23
Vigo
17 24
Segon grup
A Badalona;
Badalona-Ifún, 2-1.

77 22 01 45

9
9
8
7
7
7
5
4

Barcellnal

A

Júpiter-Earicaldo,

•

—

Stadium-144Pád011d,

A Sarag~:
Saragossa-Unión de Vigo,
Clas*fieaeió

•

Ens hem excedit, potser, amb
les nostres disquisicions i no po
dem dedicar gaire espai a rela
tar el partit. Direm, només, per
arrodonir els nostres comentaris,
que el primer gol
marcat al
cap de vuit minuts de comen çat
el partit
l'obtingué Regueiro
fácilment, grades al desconcert
imperant entre Areso i Berkessy,
els quals li donaren la lema feta.
El segon l'obtingué Diz, en rema
tar un córner, poc abans d'arri
bar al descans.
Quatre minuts
després de représ el joc, Lecue
aprofitá una de les moltes oca
sione que li oferiren els mitjos
del Barcelona, i Areso, per mar
car el tercer gol, amb gran esve
rament d'Iborra, no massa seré
tampoc. Anotem, encara, un gran
xut de Sanudo al pal, trobant-se
la porta del Barcelona completa
ment indefensa, i unes escapades
d'Emilín, que no acabaren en
gol, simplement, per la presen
cia providencial de Zabalo.
Aixó és tot. El Madrid, repe
tim, jugá un gran partit. Formi
dables, Ciriaco i Quincoces, Bo
net i Santo. Magnífics, Alberty
en les sortides que efectua, per
qué de xut a la porta no hagué
de
parar-ne cap
Regueiro
(Lluís) 1 Lecue.
Del Barcelona, Zabalo, Zabalo,
Zabalo 11 Zabalo. De la resta de
l'equip, els menys dolents
potser els que més bregaren
Raich... i prou. Qué malament ju

3-1.

A Bilbao
Arenas-Sab ell (suspés).
A Santls
Donostia-Gt-o
3-2.
Classificadó
Arenas
6 6 0 0 21
912
Girona
7 1 1 2 16 8 9
Sabadell
6 3 1 2 10 8 7
7 3 0 4 10 13 6
Baracaldo
Donósia
7 2 2 3 14 15 6
'7 2 1 4 11 19 5
Badalona
7 2 1 4 10 18
7 2 0 5 11 13 4
Irún
Tercer grup
A C'ádiz:
Mirandilla-Malacitano, 2-0.
A Elx:
Elx-Llevant, 54.
A Valencia:
Gimnastic-Múrcia, 1-1.
A Granada:
Recreativa-Jerez, 0-1.
Classifieació
7 5 2 2 11 412
Jerez
Murcia
7 4 1 2 13 8 9
7 3 1 3 22 15 7
Llevant
Elx
7 3 1 3 11 18 7
Gimnástic
'7 2 3 2 7 7 7
Malacitano
7 3 0 4 10 11 6
Granada
7124 6 9 4
Mirandilla
7 2 0 5 8 16 4
PARTITS PER AL DIUMENGE
Primera divisió
Madrid-Oviedo.
Osasuna Barcelona.
Ath. Bilbao- R.ácing,
Betis Sevilla.
Hércules
Valencia.
Espanyol Ath. Madrid.
Segona divisió
Primer grup:
Avilesino Saragossa.

5rna

-

—

—

—

garen! Sobretot, quina linia de
mitjos! I quin mig centre!
Els equips s'arrengleraren així:
Madrid: Alberty, Ciriaco, Quin
coces, P.

Regueiro, Bonet, Santo,

Emilin, L. Regueiro, Sanudo, Le
cue i Diz.
Barcelona: lborra, Zabalo, Are

Bardina, Berkessy, Balmanya,
Vantolra, Raich, Escolá, Barceló

so,

i Pedrol.

Arbitra Vallana, bé.
amb dificultats.
s

•

No topé

•

-

-

-

-

Corunya-Valladolid.
Celta

Nacional.

-

Sporting

Sporting.

-

Segon grup:
Arenas Donóstia.
-

Sabadell.

Badalona Baracaldo.
Girona.
Irún
Tercer grup:
Gimnástic
Granada.
Murcia.
Elx
Mirandilla
Llevant.
Jerez.
Malacitano
-

-

fer justicia d'aquesta

Assosvintit.
is

-

-

-

do, bou guanyat brillantment; el
contra el Madrid,
perdut lamentablement. Si
segon,

mena mas-

sa

-

s'lta
exa

minem serenament el que hem
vist en els dos partits esmentats
convindrem que el substitut de
Fernández influí notablement en
l'obtenció de la victoria sobre
l'Oviedo, mentre que la derrota
d'ahir era inevitable amb Fer
nández i sense ell, perqué el Bar
celona jugú sense mitjos i amb
un sol
defensa, i aquesta falla
capitalíssima, base de la derrota,
no s'hauria pas esmenat amb la
presencia de Fernández, tot i que
li
reconeixem
unes
facultats
magnifiques, entre les quals no
hi ha, precisament, aquelles que
trobarem a mancar
ahir com
en altres ocasions
a Vantolrá
i a Escolet: decisió i valentia per
superar el gran obstacle delen
siu del Madrid.
En dir aixo, no volem prejut
jar la substitució de Fernández
per Barceló, acordada pel respon
sable de la confecció de l'equip
i que, com a tal, ha d'actuar amb
—

—

plenes facultats.

cap en el propi ambient
és un resultat una mica sever.
Tothom, peró, sortí del camp de
les Corts amb el convenciment
que el resultat havia estat exac
tament el que mereixien els uns
i els altres. Hi hagué justicia.
Pel que fa referencia al Barce
lona
que celebré la seva "Dict
da económica" amb un éxit for
midable —, hem de manifestar
el nostre desig de no haver-li de
a

—

-

Júpiter

Tres

Volem, només,

al partit, vingut a Barcelona expressament, el president
del Madrid i secretan i de la Re
pública, senyor Rafael Sánchez
Guerra, el qual bou rebut cordial
ment per la Directiva del F. C.
Barcelona, el seu president, se
nyor Sunyol i Garriga, al davant.
L. A. B.

pessetes, més

cadascun deis dos dies: DUES

a

només en té un: Zabalo.
Hem fet aquestes observacions

_

dos quarts de deu del mati

a

perqué d'element insubstituible
enteneu-ho bé, insubstituible

Barcelona-Madrid, 0-3.
«fs,,

veritable técnic; Barceló, sen
ésser tan gran jugador, té al
tres qualitats que no posseeir
Fernández. Caclascun d'ells és un
valor. Només volem dir una cosa:
que quan un club confia a la
responsabilitat d'un entrenador
la preparació d'un equip, és ell
qui ha de confeccionar l'equip
d'acord en cada moment amb la
tónica i les caractertstiques del
que ell creu que será la lluita. El
Madrid té disset o divuit juga
dors que alternen a l'equip, se
gons les circumstáncies. I com el
Madrid, Ia majoria deis grane
clubs lliurats a competicians llar
gues 1 dures. No hi ha cap rad
que aconselli de creure que el
Barcelona pot fer el contrari,
un

de Bilbao triomfa a Sevilla í es
_éYatz-c-an de la classíficació, mentre el Ma-

Art4 Tízle4dng sTaiermen

formidable malabarista,

un

2:

GARCIA SALAZAR

AMADEO

seleccionador de l'equip que en re
presentáció d'Espanya ha de lluitar

properament contra Austria. Ale
manya, Txecoslováquia i Suissa, ha
estat a Barcelona, gairebé d'incóg
nit. Com és natural, assistí al par
tit que tingué lloc a les Corta ahir
a la tarda.
Després de la tarda desgraciadís
sima de l'equip catalá, no se'ns va
acorrer preguntar-li quants juga
dors del Barcelona pensa seleccio
nar.
Amb tot, el senyor Garcia
Salazar, que és persona que sap
de qué va, es féu perfecta carrec
que una mala tarda la té el millor
equip del món. No pogué formar
se
un
concepte sobre els jugadors
del Barcelona; peró ratifica la seva
impressió respecte Zabalo... si bé la
pel
Quincoces
parella Ciriaco
sembla
fet de formar parella
que el tempta molt.
La nostra impressió és que per al
partit contra Austria que s'ha de
jugar a Madrid, hom compta amb
poquíssims
juga
molt pocs
dors catalans. Per al matx contra
Alemanya, que sha de jugar a
Montjuic, la cosa podria variar...
—

_

—

A

MADRID

L' ATIILETIC CONTINUA
LA MALA TONGADA

Madrid, 23.
Des del primer
moment, es posa de manifest el bon
joc de l'Hércules, que actua rápid,
precís. Al cap d'onze minuta, Tato
no rep una bala de Blázquez i mar
ca
el primer gol, d'un xuit baix
—

creuat.
L'Athletic té una ocasió d'empa
tar. Es en una centrada Ilarga de
Lazcano, que no bloca Pérez, i la
bala queda sola davant la porta.
Estomba xuta malament, i Macia,
collocat a la porta, torna la pilota.
Ara l'Hércules sha fet l'amo del
camp, i fa el segon gol al cap de
22 minuts de joc. Blázquez pasan
11-rg a Mendizábal, aquest centra,
Blázquez desvia amb el cap, 1 Mo
rera xuta alt a l'angul 1 fica la bala
a la xarxa.
Al segon temps els atlétics modi
fiquen el seu arrenglerament. Es
tomba
juga d'interior esquerra,
Chacho, dé dreta, i Arencibia de
centre. No s'ha assolit gran cosa
amb el canvi de llocs. No obstant,
domina l'Atlétic, els davanters del
qual són mancat,s de cobejança. Es
llancen diversos córners contra 'a
porta de Pérez, sense resultat. Sem
que l'Hércules está cansat de l'es
forç anterior; peró no és així, car
acredita les seves possibilitats en
escapades sempre perilloses.
L'Athletic marca al cap de 26
minut,s. Es en un córner tret per
Marculeta, el qual pasan a Lazea
no, aquest centra, i Arencibia, amb
el cap, fa entrar la bala al marc de
Pérez.
S'animen els atlética i sembla que
si segueixen així, empataran. Ala
seus peus el tingué Lazcano, peró
va llançar massa alta la bala. Las
cano fa una perillosa escapada, que
frustra Salvador en llançar la pi
lot a córner, quan el gol semblava
imminent.
Es castigat l'Hércules.
Morera executa, peró va fora, per
poc.
El breu entusiasme de l'Athletic
ha deixat d'existir. El partit s'ani
vella novament, 1 l'Hércules fa in
cursions perilloses 1 sempre ben
portades. Per últim, Casterlenas as
senyala l'acabament del partit.
Athletic.
Pacheco, Mesa, Val
cárcel, Gabilondo, Ipina, Marcule
ta, Marín, Arencibia, Estomba, Cha
cho Lazcano.
Hércules.
Pérez, Orriols, Ma
cla, Salvador. Rosalenc, Sales, Men
dizábal, Tatono, Blázquez, Morera,

tret.
Abans d'acabar hi va haver una
baixa en cada bandol. Primer va
abandonar el terreny Soladrero,
poca estona després ho feia el de
fensa catalá Pardo.
L'Oviedo inaugura el marcador al
cap de deu minuta de joc. Un ba
tibull davant la porta de Fournier
va
originar diversos rebutjaments 1
una centrada de Casuco que perme.
té Lángara de tirar sobre la marica,
a
mitja alçária. Una estona més
tard, un cop de cap d'Herrerita es
convertia en el segon gol, i un quart
dhora després, un altre cop de cap
del mateix jugador, era el tercer.
Després marca, l'E,spanyol el seu,
tal com hem descrit.
Manolín, a la segona part, poc
desprs d'haver començat, marcava
el segon per al seu equip, d'un cop
th cap. I dotde minuts després els
asturians feien el quart, per obra de
Soladrero, i el cinqué, Lángara.
Oviedo.
Oscar, Laviada, Pena,
Sirio, Soladrero Chus, Casuco, An
Mn, Lángara, Herrerita i Emilín.
Espanyol.
Fournier, Pardo, Pé
rez, Espada,
Soler, Lecuona, Prat,
Casta, Edelmiro, Manolín i Bosch,
—

—

A VALENCIA

VALENCIA

EL

ES

BATUT

PEL

BETIS
Valencia, 23.
El partit Valen
cia
Betis, que acaba amb la victó
ria dels campions de Lliga per dos
gola a cap, fou interessa,ntíssim i de
gran emoció. El camp de Me,stalla
d'aficionats ala quals no va
espantar la pluja que durant tot el
día va caure damunt la. capital lle
vantina.
En el primer temps el Valencia va
lligar un joc exe,ellent, i el Betis re
plicá amb una ordenada i enérgica
labor defensiva, que tingué com a
resultat
que
s'arribes al descans
acose que es marqués cap gol,
per
que el tracas del tercet atacant del
Valencia fou absolut.
En el segon temps, per haver-se
lesionat Joan Ramon, que passa a
ocupar el lloc d'extrem esquerra, Vi
llagrá baixá a la defensa, i Conde
passá al mig, pero ja el Valencia
no dona resultat, i aleshores el Be
tis, amb un joc energic, encertat
i magnífic, decidí el partit a favor
seu, per dos gola a cap. Primera
ment marca Unamuno, i divuit mi
nuta més tard Paquirri, en una ju.
gada personal, marca, el segon goL
El fet que Paquirri es lesiones 1.
el Betis es quedes amb deu juga
dors no
va
impedir que aquest
equip continués dominant fina que
l'arbitre seryor Arribes va donar el
parta per acabat.
Del Valencia destacaren Petrerias,
Bertolí, Melenchón i Domenech, 1
—

-

JUGADORS

"DE DEBO"

c

—

—

Fronió

Txiki~Alai

Aparicio.

A

OVIEDO

L'ESPANVOL ES
PER 5 GOLS

BATUT
2

A

Oviedo, 23
A veure el partit
Espanyol
Oviedo acudí a Buena
vista una gran gentada, encara que
sense arribar a
omplir del tot l'Es
tadi. El joc fou portat amb parsi
mónia. Hom l'imprimí un lo placid,
d'acord amb el nom de l'arbitre, el
qual
diguem-ho de paseada
va
estar acceptable. Amb aquest ritme.
ele mitjos asturians s'imposaren fa
cilment ala contraria i liquidaren
freqüents avanços de la seva avant
guarda. A. pesar deis set gola el
partit fou ensopa, pie de piloteig
sense solta ni volta, domini altero
1 majar perillositat per part
deis
locals.
—

PLAÇA DEL BON SUCCES, 1
Aquesta nit. a un quart d'onze:
Primer partit
SAGRARIO I MARICHU
contra
NATI I CONCHA

Segon partit
PETRITA I ANGELITA
contra
ANTONIA I TONI
Cada dia, tarda 1 nit, gjans par
tits i quiníeles americanes, per se

nyoretes raquetístes professionals

-

—

—

Quincoces,
•

el

més

ferm

del Madrid

puntas

la rambla de Catalunya

tEls

esports

Segom

a,

saber oposar-li per mitjá de la
sera linia-cervell,
un joc
de preci
sió en els lliuraments, i els seus
EL JUPITER GUANYA EL BARA
components controlaren la pilota
CALDO PER TRES GOLS A UN
potser amb menys rapidesa, pera
amb més profit, parqué rarament van
Ahir va tenir el Júpiter al seu da
perdre-la o Iliurar-la a l'anemia. No
vant un equip ben difícil de gua
nyar, parqué el Baracaldo, com tots
van
pas perdre els nortenys per
manca de treures rapidament la pi
els equipa nortenys, té aquell joc
que és
lota de sobre, ni de c.órrer al seu
seu cha-sale i Inconfusible,
darrera, ni de perseguir el contrari
un munt dantasasme, de valentía,
per a prendre-la-hi, no; van perdre
de fortalesa difícilment superable.
senzillament parqué el Júpiter va
Peró el nostre club del Poble Nou
en
superar-se en el seu joc. i no va
va
tenir una tarda encartada
tenir prou força el dels valents bis
joc
saber oposar a aquest noble
cains per a contrarestar-lo.
deis fila de 13ascónia una major
Durant el primer temps de joc les
precisió en les jugadas, una major
decisió en el lliurament de les pilo
forces van aparéixer bastant anive
tes, i llavors en pugna les dues téc
nades, parqué no van pas cap dels
dos apoderar-se del camp adversa
niques estavem pendents de quina
ri amb continuitat ni van superar
de les dues reeixiria victoriosa. L'u
se massa en joc l'un a
na
i raltra forma de jugar porten
raltre, Paró
a
després del descans, quan ja sha
victries 1 a derrotes, perqué sem
vien tantejat le potencies en pugna
pre tot depén de la fortaleza de
i es delimitava clarament la for
radversari i de la sort que hom pu
ma, de desenvolupar-se de cadascun,
gui terliz en les lluites. Peró quan
el Júpiter aviat va adquirir un do
una
de les dues técniques (dina els
seus estila per a nosaltres totes són
mini i una seguretat sobre el con
trari que el va empényer cap a la
borles) es mostra mes feble o be
victória decididament. Havia estat
raltra mes forte o millor portada,
el triomf de la precisió a la valen
irrernissiblement ve la victória de la
tia. Després encara el Júpiter va
que, per millor executada o més ben
afermar la seva encertada actuació
entesa, sap portar-se. Ahir el Bara
d'ahir amb un fet que podría sem
caldo va perdre parqué el Júpiter
blar restar-li mérits per a radquisi
cio del seu
triomf, peró que nos
altres crerem tot el contrari, par
del Betis, Urquiaga, Aedo. Larrinoa,
qué, si be en els darrers moments
Gómez, Unamuno 1 Paquirri.
l'equip jupiterista va tocar retira
Els equipa eren:
da. hem de tenir molt en compte
Valéncia: Cano. Melenchón. Joan
que astava compost solament per
Ramon, Bartola Petrenas, Villagrá,
deu homes 1 en unes circumstancies
Domenech, Guijarro, Amadeo, Lele
gens favorables. Creiem
haver-nos
1 Conde.
referit a la bella actuació de la a
Batís:
Urquiaga, Cornejo. Aedo,
rara rnitjana catalana. i en les cir
Peral, Gómez. Larrinoa. Manolín,
Un2muno,
Paquirri, Caaallero 1 cumstáncies a qué ens referim dala
última núnuts del partit un d'ella
Saro.
Sánchez, va haver d'abandonar el
A SEVILLA
seu lloc
«honor i deixar adhuc l'e
quip en inferioritat numérica, com
SEVILLA, O
pletament esqueixat aquest, parqué
ATHLETIC DE BILBAO, 2
aquella referida línia de mitjos ja no
Sevilla, 23.
L'Athletic de Bilbao
va rendir el que en el transcurs del
derrota ahir en aquesta població
partit i la necessitat d'ocupar Gal
l'equip titular per dos gols a cap.
vany el seu lloc va deixar la davan
L'Ahletic de Bilbao aconsegut la vic
tara també inservible. Es honorífic
tória després duna actuació magni
el replegament de forces, i ens mos
fica en la qual tot l'equip va res
tra ansarina
un
pondre com un sol home. Coopera
cerve31 ordenador
que encara els fa molt més meres
ren al triomf
dels biraIns el fet
cuda llur excellent victória d'ahir.
que durant tota la tarda va ploure
L'arrenglerament deis dos equipa
copiosaanent, la, qual cosa ensems
va éser el següent:
que va perra.etre que es bilbalns es
Baracaldo: Antolín, Pablito, Rey,
desenvolupessin en un ambient al
qual estan acostumats va handica
Ortusa, Larburu, Prats, Lanazabal,
Chisu, Cachelo. Zarrega i Landa
Par els sevillana que no sabien ave
sar-se amb una pilota tan feixuga i
basa.
un camp tan relliscós, i que el mig
Júpiter: Toledano. Colomer, Ibá
nez, Sánchez, Peiró,
centre del Sevilla. Duarte. va fra
Diego, Gal
vany, García. Perpinyá i Morales.
casan. per complet, en
companyia
El primer equip de marcar va és
de la davantera. De l'Athletic esti
gueren tots bé. El més nube fou Go
ser el Júpiter, per
majá duna ju
rostiza. Del Sevilla destacaren Fede,
gada que va preparar-se Perpinya
amb Morales i que el primer va por
Joaquim i Izaguirre.
El primer temps comença amb
tar fina a la xarxa. El segon va
domini del Sevilla, paró a poc a poc
ésser en un moment de confusió so
s'imposá rAthleric fina que es va
bre la porta nortenya, que Galvany
convertir en amo de la situació. Els
va
aprontar quan Soler. amb la
bibains no aconseguiren cap gol
seva acostumada serenitat i precísió,
fina a les acaballes de la primera
va lliurar-li la pilota.
El gol únic
para Quan mancaven dos minuta
deis biscains va
entrar-lo
Chau
per
al descans. Gorostiza remata
d'un cop de cap de valentía i entu
amb encera un servei de Muguerza.
siasme. A la segona part van acla
En el segon temps l'Athletic va
rir-se ja les posicions, segons hem
jugar com va volar. i Gorostíza va
donat a entendre en el nostre co
desaprofitar una ocasió immillora
mentari de Inés amunt, parqué el
ble per a marcar. El partit va deci
resultat molt prim de la primera
dir-lo l'esmentat jugador en rebre
part ja va quedar aclarit a la se
una magnífica passada d'Elices. Go
gona amb el nou gol de Galvany
rostiza afusella el gol des de molt
en
una
entrada de cap al centre
a la vora.
que Diego li envia després duna
Arbitra, bé. Canga Argüelles.
passada del mateix Galvany.
Els equipa eran:
Dels vencedora van huir-se tots,
Sevilla:
Eizaguirre. Joaquín. De
parqué van jugar per l'equip i no
va, Vicente, Duarte. Fede, Joaquín,
pas per la seva individualitat. Mal
Torrontegui, Campanal, Tache i
grat toa ja hem dit com va por
Bracero.
tar-se la linar rnitjana, i d'ella el
Athletic:
Blas«), Zabala. Oceja,
seu centre. Soler.
A la davantera
Calvo Muguerza. Gerrardo, Gorosti
també van estar molt encertats i
za.
Iraragorri, Bata, Garata i Ela
treballadors els dos interiors.
ces.
En eh veneuts el portar Antolín
A SANTANDER
va acusar bona forma, així com el
seu
defensa dreta Pablito, que és
RACENG DE SANTANDER, 3
una prometenea per al futbol
bil
OSASUNA, 1
baí. Prats, a la línia mitgera, va
23.
el
Santander,
Malgrat
de
ésser també un element incansable,
plorable estat del terreny del Sar
i va salvar un gol segur quan Ara
dinero. a causa de la pluja, el partit
tolín també ja havLa fet els ?casi
Racíng-Osasuna tingué veritable be
bles i corria per terra. En la da
Besa i una emoció gairebé constant.
vantera Chisu ens va semblar un
Toparen dues táctiques análogues i
element perillosíssim per les seves
la resultant fou un duel a fons en
encartadas intervencions.
el qual no escasseja l'entusiasme ni
L'arbitratge, que va córrer a car
la duresa per pan t de cap dels con
rec de
Duce, va ésser exceaent, i
tendents.
van sorar-ne satisfets
vencedora i
L'Osasuna demostra ésser un ve
venluts. Mes val així.
ritable equip de la divisió d'honor.
ADRIA
Els seus defensas i mitjos es mos
traren formidables, sobretot en la
DEL PARTIT ARENAS-SABADELL.
destrucció del joc contrari.
L'EQUIP DEL SABADELL
S'arriba al descans sense que ha
ACCIDENTAT
gués funcionat el marcador. En el
Ahir no pagué celebrar-se rencon
segon temps continua el duel emo
tre Arenas-Sabadell, degut a un acci
tiu, i quan feia un quart d'hora que
dent ocorregut a l'autómnibus que
havien représ la lluita un centre
concluía l'equip catalá. De ra,ccident.
xut de Cuca es convertí en gol. Con
que podia tenir fatals conseqüéncies,
tinua la pressió del Racing, paró no
en sortiren els jugadora del Sabadell
toma a marcar fina a les acarealles
amb lleugeres contusiona, encara que
del partit, per mitjá de Larrinaga.
arnb masegament general, pel qual
No es descoratjá l'Osasuna, i en
motiu la major part hauran de pas
una jugada impetuosa marca el seu
sar per la Mutual.
a
un
tret
excellent
de
gol degut
El fet ocorregué uns quilómetres
Bienzobas. Finalinent. Milucho mar
passat Saragossa, de resultes duna
ca el tercer gol del Racing.
forta patinada que féu que el cotxe
Del Racing cal destacar ractuació
es despistés i donés dos o tres tombs.
de Pedrosa, Caballos, German, Rio
Toas els ocupants de rautAmnibus re
ja, Larrinaga i Cuca. De l'Osasuna,
sultaren contusionats, i si be als pri
els mítjos i defensas. per be que la
mera
moments semblava que era
davantera tarnbé jugá amb molt co
d'importancia, una vegada reconeguts
degudament hom vejé que les ferides
ratge.
L'arbitratge, de Fernández An
eran lleus.
Foren assistits de primera intenció
ees, bu.
a
Alagón i traalladats tot seguit a
El equips aren:
Zarraonaindia, Ilun
Saragossa, des don retornaren ahír,
Osasuna :
i arribaren a Sabadell prop de les
dain, Arana, Irastorza, Bienzobas,
dotze de la nit. A l'estada hi havia
Urdiroz. Insausti, Iturralde I. Ver
una gran gentada, entre familiars i
gara. BieflZOa ji i Iturralde II.
simpatitzants. la majoria dels quals
Racing: Paredea, Ceaallos, Ilardia,
es resistiera a creure que les lesions
Rioja. García, German, Cuca, Milu
faSsin lleus. donada la importancia
asé, Idarrinzga 1 asco.
—

—
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La del dime
Va éser suspesa la reunió del Gran Price.
tingué
combat
Isidoro
l'Olympia,
no
relleu.
El
eres, a
Louis
ha
estat
ajornat
Joe
—

sa

pina.

A SAN ADRIA

:

el dia 9 de gener sortirá
«LA RAMBLA»
edició del vespre
De la primera part, que acaba
amb un empat a un gol. domina Ileu
gerament el Badalona, per() els al
run. cap
al final d'aquest temps,
aconseguiren tallar i'avantatge que
els seus adversaria portaven, igua
lant el joc y el domini. El primsr gol
de la tarda, o sigui el primer de: Ba
dalona, fou aconseguit per E.'scrits,
el qual d'un tret fort aprafita una
melée que es forma davant la porta
de Eguia, amb motiu de tirar-se un
córner per Betancourt. &a els
minuta de joc. Fila de l'Irua, davant
d'aquest gol, en cornptes de decaure,
es reanimaren i quan mancavsn dos
o tres minuta per a acabar el primer
temps, aconsegueixen rempat de la
següent forma: Un córner contra el
Badalona es rematada la pilota per
un davanter blanc, i Lledó tragué la
pilota amb les mans quan el portar
badaloní ja estaba batut, i l senyor
Espelta assenyala aquella falta de
Uedó, i el Badalona és castigat amb
un penalti, el qual executat per Lína
zazoro,
aquest aconsegui igualar el
marcador a un empat a an gol.
Repressa la lluita, el Badalona ju
ga
amb entusiasme, car vol ter-se
amb la victoria. Tots dos onzes han
desemvolupat una partida correcta
sima. Fina als 13 minuta, el Badalo
na no va desfer rempat, i així acon
seguir la victoria. L'autor craquest
gol també fou Escrita, en rematar
una felia jugada de Serra. No obs
tant i tenir l'Irun un gol de desa
vantatge, la partida no decaigué ni
un sol moment, car tots dos onzes
miraven de millorar el resultat, i cap
a la fi de l'encontre hi hagueren mo
menta en qué semblava que l'Irun
arribaria a assolir l'empat, car es
llana:), a uns ataca continua contra
la porta del Badalona, la qual cosa
leía preveure que obtindrie.n l'es
mentat empat. peró rexcelent asea
de Lledó priva en gran manera que
la davantera irundarra en aorta ainb
la saya. I sense decaure rrens el joc
ni l'entusiasme d'ambdós equipa s'a
caba, la partida amb la victória del
Badalona por 2 gols a 1.
Arbitra el senyor Espelta., el qual

*

*

Com és sabut, Isidoro Gastariaga i Joe Louis s'havien de trobar
damunt un ring, a L'Havana, el dia 29. Els cronistes americans es
permetien opinar que Isidoro podia molt ben quedar k. o. a la pri
mera represa, pronbstic que és de creure
que no devia satisfer gaire
el base. El cas és que aquest combat ha estat ajornat l'iris el dia 2
de febrer. Causes? Múltiples i variades. S'ha dit que Mike Jacobs
tenia por que es registressin disturbis de carácter politic a Cuba.
Uns periódics de l'Illa asseguren que el combat s'ajorna perqué Joe
Louis está sobreentrenat i porqué Isidoro té una ferida en una
cella
que trigara cris quánts dies, encara, a tancar-se-li del tot. Paró el
més probable és que la causa d'aquest ajornament no sigui alta que
les- ganes d'tstalviar-se el tracas económic que sembla que anava a
ésser aquesta reunió.
QUENSBERRY

Canádrorn GUINARDÓ

Grans

curses

-

Cristal, Mariages, Schild, Betancourt,
Cambra, Escrita Serra. i Torres.
U. d'Irun: Eguia, Lercundi, Manar
ardor, Linazazoro, Arana Ma, Que
rejete, Quiroga, Fanjul, Urtizberea i
Sánchez Arana.

OCELL
A SANT SEBASTIA

DONOSTIA, 3
GIRONA, 2
Sant Sebastia, 23.
Bastant ac
cídentat resulta el 'wat Donóstia
Girona, a causa de la deficient ac
tuació de l'arbitre. senyor ~ragua
que no n'encerta ni una. La seva
actuació féu desviar la trajectória
del partit i origina que els come/no.ments de dureza del primer ternps
es convertissin en endémica durant
la segona part.
Els donos tia rres actuaren
amo
més coratge que els seus adversaria
1
amb procediments més clara que
els feren dominar durant el primer
temps. Fina que la táctica brusca
deis catalana iniciada per Ramon.
aconseguí imposa ase definitivament.
Fou una 'lástima, parqué precisa
-

—

-

Travessera de les Corta)

Barcelona en els dies de NADAL
MATI 1 TARDA
Servei collectiu de taxis des de la Playa de Catalunya i la
a

Plaga d'Espanya.

I
:
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ment aquest jugador era un deis
.més destacats de l'equip gironr.
Cal remarcar també la bona actua
ció de Campa, Ferrer i Burillo.
De l'equip local els millors foren
Epi i Sánchez Azcona.
L'encontre fou mogut i molt ana
mat. En arribar al descans, el re
sultat era de dos gols a un favora
ble als de casa. Berridi, en combi
nació amb Epi, fou l'autor del pri
mer gol. En desviar ama
el cap un
xut d'Uzueta, Cholín aconsegui el
segon. Deu minuta després, en re
collir una pilota que havia topat
contra el ventre d'Izaga, aconseguia,
el primer gol de l'equip catalá.
En el segon tem,ps, per agressió
mútua, foren expuLsats Farró i el
davanter local Juarati; en un pe
nalty que injustament concedí Jáu
regui al Donóstia, Unzueta tingué
oportunitat de marcar el tercer gol
del seu equip. Finalment, Burillo,
en
un batibull, aconseguí el segon
gol del Girona.
Els equipa eren:
Donóstia:
Rojo, Arana. Uzaga,

Unzueta,

Tallerrestar,

i
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Liebrers
CANODROM GUINARDO
Resultats de curses celebrades el
dia 22 de desembre del 1935:
MATI
Primera cursa llisa. a 375 lardes:
1. Lapebie, de F. Andreu, 27: 2. Mai
Menjo, d'E. Gallard.
No collocats:
_

Bienvenida, Cascabell, Addis-Abeba,
Quemedices.
Segona, Ilisa, a 375 iardes: 1,
Wanhty, d'I. de Dalmase,s, 26 4-5;
2. Monta, M. Onyate. No collocats:
Air King, Lliga-Kama, Diputado,
Croquis.
Tercera, llisa. a 450 iardes: 1, Si
rena, de S. Marca, 31 2-5; 2, Zuli
ma, J. Gisbert. No collocata: Gua
jira, Andalusa, Blanca, Rudy.
Quarta,
llisa,
a
375
lardes:
1, Cronwell, de S. Fargues, 25" 3-5;
2, Confiter, d'A. Senillosa. No col
locats: Callao, Presses, Fletxa, San

guijuela,.
Cinquena,

llisa, a 450 tardes:
1, Set-Soles, de M. Roger, 31; 2, Xa
teta, F. Andreu. No collocats, Fan
tasma, Rudeta, Tormenta, Chispa.
Siseas. Usa, a 375 lardes: 1, Do
na, de S. Marca. 25" 2-5; 2, Sónia,
B. d'Esponellá. No collocats, Llon
l'amasa, Ki-Ki, Flor d'Alba, Gin
kama.
Setena. llisa. a 450 iardes: 1. Can
grejo, de M. López Alonso, 30 2-5;
2. Canquete, V. Mas. No col•ocats:
Cacatua, Cornea King. Happy, Cal
man.

Vuitena, llisa, 375 iardes: 1, Win
dy Petar, de G. Cerezo, 23 4-5;
2, Hallenstand, J. Piquer. No col
locats: VVhingmore Bange, Aguili
llo
Langstone,
Determination
,

Kama", de

M. Arrondo, 26 3/5; segon,
"Guapa", d'E. Carbonell. No collo
cats: "Air King", "Bisel( Bill", "La
pebic", "May Menju".

Esportiu

Quarta, a 75 iardes: primer, "Gua,
jira", de J. Gisbert, 26 1/5; segon,
"Hrcules". No collocats: "Upataa
"Monta", "Mixa Lluna", "Martane".
Cinquena, a 450 iardes: primer,
"Fantasma", de P. Conde, 31 4/5; se
gon, "Tormenta", de M. Roger. No
collocats:
"Aguilena a
"Chelín",
"Miss", "Pitusa".
Sisena, a 450 lardes tanques: pri
"Torijena", de M. López Alonso,

mer,

32 1/5; segon, "Barbas III", de J. Or
teu. No collocats: "Dulia", "Gorrion
"Tibirimbi".
Setena, a 375 lardes: primer, "Ca
llao", de R. Bofill, 25 4/5; segon,
"Crenwell", de S. Fargas. No collo
cats: "Set Soles", "Bacarrá", "Bota
fege", "Pressas".
Vuitena. a 450 tardes: primer, "Zu
lima", de J. Gisbert, 31 2/5; segon,
"Canari", de M. López. No collocats:
Andaluza", "Blanca", "Gitana II",
"Pebete".
Novena.
teta", d'E.

,

Knockmore.
Novena, a 450 lardes, obstacles:
1, Barbes III, de J. Orteu, 32; 2,
Dúlia, P. Bosch. No collocats: Ghei
sa, Tibitimbi, Marchamalo, Vals.
A LA TARDA
Primera carrera llisa a 375 lardes:
primer, "Bienvenida", de J. Sentme
nat, 28; segon, ''Miss-Eria", d'A. Bes
tran. No
collocats: "Cholapona",
"Cascabela "Tuney", "Moreno".
Segona, a 375 lardes: primer, "Phi
lips Winner", de J. Calderon, 27 .3/5;
segon: "Cibeles", d'E. Carbonell. No
collocats: "Croquis", "Noya". "Gam
ba", "Addis Abeba".
Tercera, a 37 lardes: primer, "Lliga
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a

375 iardes: primer, "Cha
Carbonell, 25 3/5; segon,

"Confitero", d'A. Senillosa. No cono
cats: "Kiki", "Flecha", "Sanguijuela",
"Saeta".

Deseas, a 450 lardes: primer. -Agui
Hilo", d'A. i B. soms, 30; segon, "Sir
Galahar",

d'A. Calderon.

Esportiu

No collo

:

el dia 9 de gener sortirá
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edició del vespre
cata: "Granate", "Cangrejo", "Jun
guate" "Gran Expectation".
Onzena, a 375 tardes: primer, "Ka
katua", de M. Roger, 25 2/5; segon,
"Longa Niza", de V. Mas. No colo
cata: "Sonia", "Chiapa II", Uappia
"Cornees King".
Dotzena, a 450 lardes, tanques: pri
mer, "Marchamele", dE. Gallart, 32
1/4; segon, "Rudy", de R. Pérez. No
collocats: "Sarifiena", "Kudo", "Ve
la", "Diputado".

r4t.

Mata, Epi,

Berridi, Cholín, Juaristi i Sánchez
Azcona II.
Girona: Francas,
Farró, Taris,
Campa, Castillo. Madern, Ferrer,
Ramon, Burillo, Trujillo i Lluch.

linareo
nets,
Petrollsedosos
pentino
°setscabel1s
t)s ondulare%)

caspa.reu
Gol.

ets

sense
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CURSES DE LLEEIRERS

Autobmnibus LLETRA E

de Ilebrers

Tots els dissabtes a la tarda i diumenges
i d'es testius, matí i tarda
féu un arbitratge força encertat,
a les sayas ordres els equipa foren:
Badalona: Naves, 'Barras, Lledó,

Ci. M. C.

•

Abbrucciati de dirnecres a aquell Abbrucciati que tan poca resisten
cia, oposá a Girones, fa un paren d'anys, hi ha un abim. El campió
italiá no és aquell xicot á,gil d'aleshores, pero ha guanyat molt en
duresa, té un bon punch 1 coneix molt millor l'ofici. Creiem que, no
obstant la decisitiMtiVersa de l'altre dia, els aricionats veurien amb
gust que Abbrucciarti Los acarat a Barbens.
En resum, dirán que si, llevat d'aquest combat, la resta de la
reunió no estigué a l'alçaria del que s'esperava, fou degut, principal
ment a la poca categoria dels púgils forasters, ja que els nostres
es presentaren tots en bona forma.

LES MES INTERESSANTS
celebraran

*

•

CANODROM-PARKI
(Sol
-

aficionats

En conseqüancia. les dues grano reunions quedaren recluidas a
una, la de l'Olympia, que no es pot nas dir que arribés a gran. Reuní
molt de públic, 1fins va ésser radiada, perb el seu interés esportiu
era força migrat 1 ho resulta encara més. El combat baste el dispu
taren Ignasi Ara 1 l'italiá Tino Rolando, el qual, malgrat el seu his
torial 1 la seva aparPnca de gran atleta. no va saber capejar els pri
mers rounds d'Ignasi Ara, que dimecres foren tan bons com de cos
tum, i queda k. o. .a la quarta represa. Afanyem-nos a dír que el pú
blic es decepciona en veure la poca resistéricía que oposá Rolando.
Lozano fou aearat a Sili 1 també va guanyar per k. o. Amb tres
represes en va tenir prou per a demostrar-nos que el tal Sill indis
cutiblement podia haver estat molt bo, per?) en tot cas d'aixb deu
fer ja molt temps. Lozano posa de manifest una forma excellent,
perb no es va poder lluir gaire per falta de contrincant.
Encara hi va haver un altre k. o. en aquesta reunió. Fou el que
obtingué Pinedo damunt Morrisson, un negre molt covard, que sorti
a subStituir Larreinaga. A Pinedo cal buscar-11 adversaris d'una al
tra mena.
El combat més interessant de la reunió fou el que lliuraren Tor
res i Abbrucciati. Estava anunciat Fenoy II, pero a darrera hora es
combina la substitució del terrassenc per Torres, que precisament
hauria hagut de boxar amb el propi Abbrucciati el dia abans 1 per
una altra empresa. Seria curiós saber com es portaren les negocia
cions per a canviar aquest combat de programa 1 d'empresa. Bé: el
cas és que els jutges fallaren a favor de Torres, peró el públic
pro
testa el fall per creure que l'Italia es mereixia matx nul. Les pro
tastes ens semblaren encertades, ja que si bé Xavier Torres es pre
senta combatiu com sempre 1 molt millorat quant a moral, d'aquest

',-Inrimill1111111-41111-1^,4
de Baix

darrera hora. Els

dor Abbrucciati estava anunciat
per a boxar dimarts al Price con
tra Xavier Torres, 1 dimecres a
l'Olympia, contra Fenoy II. Aques
ta quas1 coincidencia de dates fou
deguda a qué
Mr. Fey, després
d'haver suspés la vetllada de la
setmana anterior al Price, no no
*
gué celebrar tampoc la que pen
saya donar a Madrid a base del
combat Torres-Abbruccia ti 1 Flix
Pladner. Per aquest motiu, decidí
posar el ja esmentat Torres-Ab
brucciati en el cartell de la seva
reunió d'aquesta setmana. S'anun
cia que l'hi havia suspesa la Fe
derado perque Mr. Fey no havia
pogut resoldre certs punts dificils,
relacionats amb el programa anun
ciat. Digueren que la culpa fou de
Besneux,
que
havla
de
sortir
IGNASI ARA
amb Kid Tunero, que no es des
Peró tal vegada vingué tot per culpa de l'Italia Abbrucciatí.
*

EL BADALONA GUANYA L'IRUN
PER LA MINIMA DIFERENCIA
Malgrat la tarda que ahir va fer,
al camp del Badalona va amiste/ahi
molla gent, car no era per menys,
deixar-se perdre l'ocasió de poder
veure l'onza d'Irun, més encara, des
prés de la sorollosa victoria que
a,quest equip aconseguí el diumenge
passat damunt del Júpiter per sis
gola a un. Per arxó la visita de la
quip írundarra desvetllá sxpectació
per tal de veure quin resultat obtin
dria davant del Badalona, despres
de les tres derrotes seguidas que ron
ze de la Costa catingué en els tres
darrers partas arpas del campionat
de Lliga.
Tres hornea es distingiren de la
quip guanyador. Aquests tres foren
Lledó, Schild 1 Mariages, els (piala
efectuaren una gran partida, pena
d'encarta. Principalment el primer,
que tingué una actuació excellent,
el qual quan el marcador asaanyala
va
un
2 a 1, i els d'Irun atacaren
continuament per tal d'assolir rem
pat, ell, amb la seva actuació encar
tada, privá que radversari pegues
assolir el desitjat empat.
També per l'equip visitant hi ha
gueren les seves distincions. En pri
mer
lloc, a.s.senyalarem el tercet de
fensiu, el qual en la seva oona actua
da priva que la davantera, blava arrl
bés a marcar més gola. Un altre ju
gador d'aquest onze que rambe Un
gué una tarda d'enceras fou Linaza
zorra el qual incansablement ajudá
els defensas i a la davantera, essent
un excellent vigilador de toas ala mu
almenas de Torres, que el marea i li
priva moltes vegades d'efectuar al
gun avanc.

a

barcelonins ja saben que el boxa
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se

i tonatges. Provinents
de canvis amb unitats
de les marques

La vetllada que per al dimarts

passat havia organitzat Mr. A. B.
Fey al Gran Price va ésser suspe

Esportiu :

que

de tots preus, marques

—

del fet. Afortunadament hom pogué
c,omprovar que les dadas que havia
facilitat la Directiva del Sabadell
eren exactas.
El president del Centre d'Esports,
senyor Bofarull, que figurava en l'ex
pedició, féu remarcar resportivitat
que havien palesat l'Arenas i la Fe
deració nordenya, en donar tota me
na de facilitats per a rajornament de
la partida, a la qual cosa va accedir
ímmediatarnent la Federació Nacio
nal.
Celebrem que raccident no hagi
tingut majors conseqüéncies pel Sa
badell.

Esportiu

DeOCASIO

Nada

El partit Arenas-Sabadell ha estat ajornat per ímpos ibilitat
d'arribar a temps els jugadors sabadellencs a causa d'un
accident en el viatge
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Badalona, Júpiter i Donóstia, vencedors
jornada d'ahir, al segon grup

23 desembre de 1935

rnolt

os
be 1

raIllor.

Esportiu:

ci

el dia 9 de

«LA

o

gener sortirá

u

t;

RAMBLA»

edició del vespre

45›.
e

