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Contra els esquirols dels Ajuntaments
Encara els Consells de guerra
ed11~1.~~emy,

e

„3:ipo

p-u_laritzar
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ha

dít

pacificador».

«el

radvocat

senyor

Thió i
per

Deis lletrats de la nostra ciutat que
más intensament han actuat en els
proces,sos pels fets del 6 d'octubre, és
sens dubte Manuel Thió i Rodés el
que mes vegades s'ha hagut d'aixecar
davant un consell de guerra per de
manar la lliure
absolució deis seus
defensats "per considerar-ho de jus
ticia". No hi ha causa, grossa o pe
tita, on un o més deis encartats no
estigui defensat per En Thió i en la
majoria deis seus casos ha obtingut
l'éxit més falaguer. Peró no és d'aixó
que volem parlar. En el cura d'una
conversa que sostinguérem ama Ma
nuel Thió ens digué coses que hem
cregut d'interés reportar en aquestes
columnes 1 atico és el que ens ha mo
gut a demanarai unes manifestacions
árnplies en aquests moments que
un Govern parla de pacificar els es
perita i en canvi hom daté processats
que gaudien de llibertat provisional
i s'impasen penes excessivament eres
cudes 1 contra tota Llei.
Manuel Thió 1 Rodés no s'ha fet
pre.gar:
—Si el Govern —ha començat per
dir —clesitja veritablement arribar a
la pacificació deis .esperits, com ha
declarat reiteradament, cree que hau
na de realitzar rapidarrient tres ob
jectius essencials.
—Quins són?
—En primer lloc impedir que in
gressm a la presó més ciutadans per
delictes polítics. En segon lloc allibe
rar, deis que hi ha empresonats, tots
aquella que, legalment, sigui possible,
i tercer, que faci que als que han de
continuar a les presons els sigui da
nat el tracte que els correspon com
ahornes 1 com a presos polítics.
—Anem pel primer cas.
—Es evicient que la forma més
azilla és la de suependre la edebea
dó de nous c.-avena de guerarains
que hagin estat elegides les noves
Corts, per tal com ja hora vist que el
sol fet d'haver complert ordres de su
periors jerárquica ha estat suficient

per a condemnar un cdutadá pel de
licte d'auxili a la rebellió militar, i
és per aixó que trobo completament
fora de lloc la circular recomanant la
mejor urgencia en la tramitació de
les causes pendents, cosa comprensi
ble si encara manessin els senyors
del Bloc, peró inconcebible per part
d'aquest Govern pacificador. Si din
tre de dos meses ha d'haver-hi elec
cions i amb elles una aninistia, ?a
qué ve aquesta pressa a celebrar con
sells de guerra? ?Quina necessitat de
condemnar i empresonar la gent pot
tenis el senyor Portela? La suspensió
no comportaria cap perill, adhue en
el cas —que considero impossible
que no arribés a promulgar-se l'am
nistia que tots esperem, en el cas que
sortissin unes Corta reaccionáries.
Aleshores podien continuar fent con
sells de guerra; l'exemplaritat seria
la mateixa tant si es vejen les causes
al gener o a l'abril.
—

—Diuen, peró, que no es pot parlar
d'amnistia mentre hi hagi causes
pendents.
Aixó que no es pugui parlar
—

d'amnistía és una falórnia inventada
pela Governs del Bloc per a deturar
el clara de l'opinió. Hl ha un prece
dent: el procés del general Barrera
fou vist després d'ésser amnistiat, i
aleshores cuita a declarar-se cabchil.
Quin contrast amb el gest dignis
sim del nostre Companys, que recap
tava tota la responsabilitat per a ell
quan el seu gest podia menar-lo a
un destí trágic.
—1 aquests alliberaments, donas?
—Una arnnistia només pot acor
dar-la les Corta. El Govern no pot,
dones, alliberar d'un cop la totalitet
deis presos política. No obstant, peró,
pot fer molt en aquest aspecto. Tots
ela que estan en presó preventiva,
peró pendents dé''processarnerita pe
den ésser posats en llibertat provisio
nal, i aben sí que pot fer-ho el Govern.
I si en algun cas comptadíssim, pr
la naturalesa del delicte imputat no

amh Madi {loclez Hola
(Vé de la pág. 12)

El senyor Sánchez

Albornoz, comenta...
—El primer que ha d'aclarir el se
nyor Gil Robles
ens diu el senyor
Claudio
és dir francament i cla
rament cana ho fan ola bornes que
senten una responsabilitat. si és o no
republicá. Ja sé, naturalment, que
no feral, tal cosa; peró el nostre de.u
re está a emplaçar-lo diariament, ca
da minut... Perqué avui, després d'ha
ver governat en la República. la seva
situació és encara molt més dubtosa
i térbola que no ho era el no
vembre del 1933.
—Ell pretén excusar-se en les alian_
—

—

veritable motiu de la seva actitud?
—Molt senzilL En el bienni dre
tista, la Ceda i els radicals destitul
ren tres mil Ajuntaments. La xifra
és extraordinaria. 1 la seva manio
bra es dirigeix a evitar que els des
muntin aquesta formidable combina
ció electoral. com no n'hi ha hagut
cap altra des dels temps de Romero
Robledo. Perqué, ultra els Ajunta
menta. es van buscar i nomenar unes
gestores provincials fetos a la seva
mida.
—?Exigiu la demolició íntegra d'a
sueste combinació, encara que aixó
retardi les eleccions?
—Naturalment. A més, aixó reque
reta poc temps i es pot ter sobre la
marxa. Exigim que es tornin a la Re
pública els veritables representants
del poble. En elida no es pot tran
sigir, porqué equivaldria a Murar la
República tapada de boca i Iligada
de peus i mana als seus enemics.
—?Creieu que tota la Ceda seguirá
Gil Robles i s'unirá ala monárquics?
ho dubto molt. Perqué jo
em pregunto:
?i aquesta fracció que
es titula social-cristiana? ?Anirá dar
cera
de Calvo Sotelo, que més que
no pas la monarquia, encarna la més
callosa de les plutocrácies? ?I aquest
reconeixement del régim del poble
per l'Església? Abans que aixó, qué
faran els poca católica de debó
que
eón molt poca
que hi ha a la
Ceda? Jo, francament, observo i cree
que la maja- part deis cedistes no
creuen en Déu. Lluu molt més
el ve
dell d'or...
—Dones l'actitud de la clerecia...
—Jo suposo que el Govern cridará
l'atenció de les autoritats eclesiásti
ques pesqué obligui la clerecia a re
duirase a la seva missió própia i no
s'immiscuebti en lluites estranyes al
seu ministeri, com l'any
1933. Aixó,
mes, és un advertirnent Ileial que pot
evitar-los conseqüencies desagrada
bles en l'esdevenidor.
—?Qué opineu sobre el lema nao

semblés procedent la llibertat, podria
concedir-se, almenys, la presó atenua
da. En fi, a hores d'ara cap proeessat
per fets polítics no hauria de restar
a la presó, i aixó pot fer-ho perfecta
ment el Govern Portela. Als que ja
estan condemnats, el Govern podna
acordar-los l'aplicació de la llibertat
condicional, en el cas que, condena
nata a més d'un any, hagin coniplert
tres quartes parta de la pena, an.b
la qual cosa resuItarien beneficiats
ola que estan condemnats a aenes
entre un i dos anys. Per als qui estan
condenmats a penes superiora ea;drá
esperar l'anmistia, si bé el Govern
pot atorgar indulta individuals 1 !sal
da de fer-ho a favor d'aquella cale
més ho necessitessin, ja ala per Par
situació, ja per l'evident injusticil de
la pena imposada.
—1 respecte del tracto ala presos?
—Respecte d'aixó sí que és urgen t
que el G-overn ordeni que als presos
politics seis doni el tracto que com
a tals els correspon. A Barcelona el
régim de la presó és igual per a un
polític que per a un lladregot o un
criminal, i atice) no pot continuar. Us
diré més, el régirn general de la presó
de Barcelona ni per ala presos co
muna no és admissible ni huma.Hi ha
coses que han d'acabar-se perqué cap
poble no les toleraria. !Quina dife
rencia de tracto de la presó de Ma
drid!

a”*Sat

—Sí que

son

realment estra,ayes

aquestes detenciona
—Si

entrem a examinar el fons
d'aquestes detencions, la ailestió és
més greu encara. Es tracta, com us
he dit, de processats que ta menos
gaudien de llibertat provisional. Ara,
(luan no s'ha prodult cap fet que po
gués augmentar la seva responsabili
tat, ans al contrari, puix que el pie
flani
ha demostrat que alguna d'ella
eren totalment innocents, ara són no
vament empresonats. L'explicada ofi
ciosa és que el fiscal demana més de
sis anys, peró aquesta raó no és tal
per a tenir-la en cornpte, primer, per
qué si la deteneió obeís a la qualifl
cació fisaal, s'haurien d'haver fet les
detencions pel setembre passat i no
ara, al cap de tres mesos, precisa
ment al cap de poc d'existir el Go
vern Portela. A part d'aixó, el fet que
el fiscal s'entretingui a demanar pe
greus no vol dir que el jutge
nes
hagi de decretar empresonaments in

justos.
—Us vais a exposar un cas con
tinua
dient
per
demostrar-vos
com la justicia fa injustícies: Cele
dala Armingau, de Puig-reig, és arnic
d'un deis encartats en els fets de Na
vas, refugiat a França, 1 aluda tot el
que pagué la familia d'aquest exiiiat
En un escorcoll practicat a casa de
l'Armingau 11 fou trobada una carta
del seu a.mic en la qual li apela les
atencions i serveis prestats "ala éssers
per a mi més estimats". El jutge, mal
grat portar molts anys a Barcelona,
es vana de no entendre el estala
prohibeix els testimonis que declarin
en estala,
malgrat el tenninant de
l'article segon de l'Estatut, peró aixó
no fou impeeliment per a dir que en La
carta en qüestió, l'amic refugiat
França deia a Armingau que li agraia
haver-lo tingut amagat. i processa,
aquest; en el mateix error va ineór
rer el fiscal, que és catala, i qualifica
Armingau d'encobridor. Dones bé,
malgrat que uns perita han traduit
la repetida carta al castella i sala po
sat en dar el veritable sentit del seu
—

—

—

que fan les esquerres amb sindi
calistes i comunistes...
—Capciós l'argument. I gens ha
bia Aquests elements no estan fora
del regim. Acaten la República. No
hi ha por que pretenguin portar la
monarquia. En canvi, els monárquicl
ella mateixos ho veuen
plante
gen com problema d'aliança electo
ral
la qüestió previa del régan.
—?Qué us sembla l'actitud de Gil
Robles en aquests dies?
ces

—

—

—Per a ell, profundamertt equivo
cada i inhábil. Va arrossegant-se dar
rera deis monarquies, i aixó és incom
prensible, tant per haver estat mi
nistre amb la República, com per la
importancia de la seva minoría. L'ú
nica raó que pot tenir per a aquesta
actitud és la del despit. qualitat que
no pot admetre's en un governant.
En els monárquica, la seva actitud
té la lógica de llur posició; en Gil
Robles i els sena, és absurda.
—?Considereu constitucionals les

dues prórrogues decretacles?
—Absolutament.
creieu, dones, que és el

narquico-cedista?
—El de contrarevolució, etc.? !Pero
si la revolució l'encarnen ella! !Si els
demagoga són ella! Els única que re
presentem la pau mm nosaltres, els
republicans. Ella són els que pretenen
impedir el canvi normal i evolutiu.
La nostra tradició no és el quietisme,
sinó l'evolució.
—S'arribará a una intelligéncia
amb les altres forc,es desquerra?
—Evidentment.
—Sobre guinea bases?
—Sobre les que, dintre de la seva
ideologia han presentat eta partits

republicana
Una última pregunta. ?Qué opi
neu de l'insinuat automatisme per a
la substitució de les gestores?
—Inadmissible. Han de
posar-se
ola Ajuntaments del 12 d'abril. 1 ni
parlar
peró ni parlar —d'incloure
els secretaria. La rol del cuelquisme
tradicional ala en ella precisament...
J. PASTOR WILLIAMS
—

RES DE INTERPRETA

CIONS DEFECTUOSES
En el número de dijous passat
del diari "La Hurnanitat" fou pu
blicada una nota en la qual se

gurament

es

pretenia rectificar

parágrafs

de la interviú amb
J. L1. Roca apareguda en el nú
mero anterior de
"La Rambla",
parágrafs que suposava equivo
cats "per una interpretació de
uns

tert, l'Armingau ha estat novament

empresonat.
—1 ara, finalment—aregi el nost.re
interlocutor
no sóc pas jo qui ha
de dir ni esbrinar aquesta persecució
que ara sembla iniciaase i que. de
moment, s'ha rancretat en els pro
cessats d0 Torroella i de Navas. Les
esquerres faran be de no cblidar,
d'una banda aauest canvi d orienta
ció en sentit persas:ten que COln
cideix amb la constitució d'un (jo
vena que vol ésser pacificador, i d'al
tra banda, els monárquica i anticata
:enlates es fonen pesqué fracassi el
Govern Portela i pensen que pocala
contribuir a aquest iracas, produint
enorme decepció en el poble
el fet
que l'actuació del Goaern coincidís
amb un augment d'empresenan.eats
per delictes política i amb la imposa
ció de condemnes mas greus que les
normalment imposades fins ara. a
part de l'interés que han de tenir
que ele empresonats puguin, com més
aviat millar. gaudir de llibertat. Eis
nostres dirigents faran bé de no abli
dar-ho i de procurar que no ho oblidi
el Govern.
Aquests
ha acabat per dir l'ad
—

—

—

senyor

Thió—són

uns

casos

que esrnento i que seran se
gurament l'inici d'aquest canvi d'o
rientació fomentat sena dubte per
monárquica i ce.distes per a impopu
laritzar Portela "el pacificador".
concreta

.

—

C. SANCHEZ ALBORNOZ

Rodés

MAR1AN MES

vocat

fectuosa".
La "rectificació" de "La Huma
nitat" consisteix a precisar les
quantitats que ha lliurat al Co
mité, peró sense alterar el con

tingut d'aquells parágrafs.
"La Humanitat" ha volgut pre
cisar les quantitats que ha lliu
rat al Comité, bastant impor
tants, perqué el públic conegués
exactament el volum.
No hi tenim res a dir. Al con
trari, ho trobem bé. Ara que, per
a fer aquest aelariment, creiem
que no era necessari parlar d'"in

terpretacions defectuoses", le s
quals, sobretot després de la car
ta de l'amic Roca publicada al
mateix diarl "La Humanitat", no
es veuen enlloc.

—

EPMASE?... EPMASE9...

La puresa electo
ral de les dretes
L'oficina que el Centre Republica
Democratic Federal de Tarragona,
entitat afiliada al partit Republicá
d'Esquerra, té oberia amb motiu de
l'actual periode d'inclusions i recta
ficacions del
Gens Electoral, ha
observat que en les addicions d'e
lectora de les vigents llist.es figura
ven un nombre
de
persones que
exercien la professió d'ensenyament,
tan crescut que li ha cridat molt
l'atenció. Havent-se fixat,
de mo
mena especialment en la Insta ad
dicional de la Secció tercera del dis
triete quart d'aquesta capital, ha
vist que hi figuraven una serie de
"hermanos" de les Escoles Cristia
nes del Sagrat Cor que no sembla
poder oorrespondre al moviment
normal d'aquesta institució.
Efec
tuats alguns esbrinaments i
com
provacions es anden ja mostrar, per
ara, els següents casos de plurali
tat d vots referents ala esmentats
"hermanos":
Armenio Merino Miguel:
Té vot a Vinsals. número 186.
Té vot ri Csintrils. número 351
'district. prinier
Secció terca: a ).
Té !, ot a Tarragona, llistes addi
cionals
(districte quart
Seedó
tercera).
Félix de la Torre Jiménez.
vot a Vinvols. número 3a1
Té vot a Cambrils, número 567
(primer
segona).
Té vot a Tarragona, Distes addi
cionals (quart
tercera).
Francisco José
Fabregat Gula
chat:
Té vot a Vinyols, número 65.
Té vot a Cambrils, número 218
.

-

•

-

-

(primer
segona).
Agustín Martín Segarra:
Té vol a Vinyols, número 169.
Té vot a Cambrils, número 330
(primer segona).
Jerónimo
(Gereminio)
Sorribas
-

-

García:
Té vot a Vinyols, número 318.
Té vot a Tarragona, Mates addi
cionals (quart
tercera).
Andrés Foix Villarroya:
Té vot a Cambrils,. número 236
-

(primer

-

segona).

Té vot a Tarragona, llistea addi
cionals (quart
tercera).
Lucas Martín Puente:
Té vot a Cambrils, número 333
(primer
segona).
Té vot a Tarragona, llistes addi
cionals (guasa
tercera).
?Com és possible que entre set
persones tinguin setze
voto? La
"Jefatura" d'Estadística de la "pro
vincia" ho hauria d'explicar. El seu
cap, senyor Cerezeda, que dóna la
casulitat d'haver estaa darrerament
alcalde gestor de Tarragona, fent a
tothora gala d'quest catolicisme que
preceptua el "no mentir", segura
rnent podria aclarir-ho millar que
-

-

-

ningú.
Cal, peró, que la falsedat de vote
que queda denunciada
se subsani
inamediatament. L'adulteració del
sufragi que tan freqüentment ha
estat
imputada per determinada
gent d'oedee als partits
ja es va veient els llocs

blement

es

manipula.

d'esquerra
on

coses

que passen

El propietari senyor Pich
i Pon, contra !'alcalde
senyor Pich 1 Pon
Quan el senyor Pich era l'amo de
Catalunya, puix que ho era tot, des
de policia a governador general,

«Ieritéricies e.lccessi-sramexit greu.s
enapresolaan-a__e_n_ts

pod_eia

Les

venta

LAS RAZAS HUMANAS

és el primer valuar de l'obra
cim
de LUCENAY
Cultura Física 1 Sexual
Acaba de posar-se a la venda!
Demaneu-la als quioscos

Només costa 1'20 ptes.

mentre exercia d'alcalde de Barce
lona. cárrec per al qual té una gran
debilitat, signa un decret en virtut
del cual aprovava el piciró de quo
tes de l'impost de millares a pagar
pels propietaria de les finques del
primer tres de la Rambla de Cata
lunya. Aixó vol dir, per tant, que
el senyor Pich i Pon, alcalde, tro
baya justa la distribució de quotes
ordena va el seu cal:rament.
Peró el senyor Piala i Pon, que ara
ja no és alcalde, que ja sois és pro
pastad de la Rambla de Catalunya,
s'indigna com a propietari de la
quota que per l'impost de millones
li ha imposat l'alcalde senyor Pich
i Pon, i. com qualsevol altre pro
pietari. 1 en ús del seu dret de cita
tada de Barcelona que es considera
perjudica t per un decret de l'Alcal
dia. ha presentat recurs económico
administratiu contra la quota que
11 fou imposada per l'alcalde gover
natiu senyor Pich i Pon.
Hi ha casos en la vida en qué la
prudencia ac,onsella callar, peró des
prés de l'straperlo es veu que estora
condemnats a presenciar les contra
diccions més absurdas i que no te
neo

La campanya pro exiliais
Copiem a continuado una parágrafs, que tenen relació amb
aquesta campanya, d'una lletra rebuda del nostre amic el diputat
a les Corts senyor Tomás 1 Fiera.

"París, 3 gener 1936
amic: T'agraeixo de tot con la campanya que s'ha co
mençat a LA RAMBLA DE CATALUNYA, 1 sota els teus auspicis, a
favor d'un suport moral i material per als exiliats. Ha trobat, a més
he pogut apreciar-ho—gran ressó, puix que és un acto de justicia..
Adjunto un rebut deis mil franca que tingueres a bé donar per
als companys. El nostre delegat volgué de tetes maneres fer-lo.
Bon any nou!
Volgut

Afectuosament,
J. TOMAS I FIERA."

També ens plau
Cultural Catalunya.
D'u:

"Barcelona,

publicar

una

lletra

3 de gener de 1936.
Sr. Director de LA RAMBLA DE CATALUNYA

Ciutat

Distingit

Em plau comunicar-vos que en la reunió cele
brada per aquest Consell Directiu, el dia 30 de desembre darrer, s'a
corda per unanimitat fer-vos tramesa de la més entusiasta felicita
do per l'encertada iniciativa que haveu tingut d'obrir una subscr1p
ció a proflt dels companys exiliats.
Amb aquesta gesta haveu palesat una vegada més l'esperit na
cionalista i republícá, que ja és tradicional en el periódic de la vos
tra digna i encentada direcció.
Amb aquest motiu, em plan renovar-vos el meu sincer afecte
senyor:

distingida considerado.

Per acord del C.

Un

Heus ací la llista de la
SUBSCRIPCIO PRO

-

EXILIATS

general:

"Excellentissim

senyor:

Ptes.

Les sota

signants. Sacie ta ts profea.sionals
obreres, s'adrecen a V. E. per tal
de dirigir-vos una respectuosa pesó
enérgica protesta davant del cas del
nostre company de professió Manuel
Trueba
Mironés, president de la
Secció
autónoma
d'Auxiliara
de
culos de l'Artística Culinaria de Ca
talunya, el qual el dia 29 de novem
bre proppassat, a més d'é,5ser víc
tima d'una agressió en plena Ram
bla d'aquesta ciutat per elements
del Sindicat Lliure, s'ha vist embo
licat en un procés per virtut del
qual s'han canviat els papera i s'ha
aconseguit que de víctima passi a
ésser presumpte culpable, ama la

presó preventiva consegüent.
S'ha pogut arribar a aquesta

enor

mitat mitjançant la intervenció dala
mateixos agressors, els quals en el
moment del fet varen convertir-se
en testimonia d'uns carrees imagi
naria que donaren -11oc a la forma
ció de suman contra la víctima.
Davant d'a questa enormitat d'or
dre jurídic i humá, ens dirigim a
la vostra autoritat amb prec de l'a
dequada intervenció de V. E. per a
desfer tota acuesta indigna prepa
nació contra un honrat company
nostre.
Visqueu molts anys pel be de Ca
•

talunya.

Secció Autónoma d'Au.xiliars de
Cuina de l'Artística Culinaria de
Catalunya. Artística Culinaria de
Catalunya, Artística Culinaria Ma
rítima, Sindicat de Cambrers, Sin
dicat de Rebosters. Sindicat de De
pendents de Taulell, Sindicat de
Consergeria i Cambra.
-;
I MI*

,T1,10;1,141:1

Franco i Goded
Aviat apareixerá al "Diario Ofi
cial de Guerra" l'anunciada combi
nació d'alta comandaments militars,
en els quals figuren els que fina ara
ostenten els generare Franco 1 Go
ded, cap d'Eatat IVaajor Central
inspector general de l'exércit, respec

tivament,

1=41.7-1WIMIUM'AIMM
Només hem de pagar
"El Sol" de l'altre dia perlant de
les subvenciona que l'Estat cancedeix
a les orque.stres, diu:
"Desde luego me alegro infinito
que nuestras dos glandes
orquestas,
la Sinfónica y la Filarmónica,
no
sufran quebranto. Pero no puedo
sentir
tanta alegría si
me
dice
que el resto de Espana va a quedar
se sin auxilio económico para
pro
seguir su labor de cultura.
Sería volver a la nefasta política
de egoismo centralista, cuyos resul
tados todo el mundo conoce. Ver
dad es que nuestras orquestas son
muy superiores a las de las provin
cias, excepción hecha de Cataluna,
que, por otra parte, se basta a sí
misma y no necesita para nada de
mercedes ministeriales. Pero ?puede
decretarse a sangre fría que perez
can las orquestas de Valencia
y Se
villa, de Zaragoza, Biloao, Alicante.
Logrono, Murcia, Pamplona y las
demás que haya?"
Ja ho sabem: Catalunya no ha de
percebre res de l'Estat; nomas ha
de pagar. Per aixó tampoc no ar
riba ni una pesseta deis milions que
es distribueixen per
a
l'atan' obrer,

Suma anterior

Encarnado Andreu
Antoni Figueres
Salvador Llenas Macla
Un del Foment de Sants
Francesc Margarit
J. T. R.
A. Brunet, de

Galan,

Mercé López
Manuel Palacios Santos
Manuel Palacios Sala

Joaquim Alvargonzález
Josep Fiera
Ramón Saletes

Un matrimonl ramblista.
Uns obrera de can J. Ma
tes

Antonia Palomar
Ll. 1 J. N. S
Maria Artigues

Penya Esportiva

420
25'—.
2'—

37'—
5'—
5'—
3'—
5'—
l'—

0,50

Ignácia Antori Riera
Josep Giner

1'—
5'—
2'--

Sants

8'--

Josep

l'—

Mateu

cene

5'—

2'—
1'
11'
2'30

naletes"
V. U.
Un cambrer de la
Ramon Fortuny
Marina Codina

3'—
5'--2'

2'
1815
5'—
0'50
5'—
25'—

Penya

Uns admiradora d'A. Me
néndez

6'—

.•

M. Fontanet
J. Fontanet
Doménec Garcia
Pere Ventura
Bartomeu Serra
a

2'—

2'
5'
5'—
l'—

seguir

1.288'90

Molt important.
Preguem ala
joves de Valencia militants
d'Izquierda Republicana que ens
visitaren el dilluns, día 30 de de
—

dos

sembre,
1'—

0'50

interessant-se per un
compan,y exillat, que tinguin l'a
mabilitat de facilitar-nos altra
vegada les dades 1 adrela d'a

2'— J quest company.

Essent aquest el darrer número de LA RAMBLA DE
CATALU
NYA ens plau comunicar ala nostres amics que,
des del día 9, LA
RAMBLA, diari (edició del vespre), tindra com a gran
honor prosse
guir aquesta campanya en favor d'uns germans
nostres que TAMBE
sofreixen per la Patria.
te dice

en

cuanto abres la boca el

delegado gubernativo; en seguida se
te echan encima, sin fijarse en na
da. Ejemplo: "confunden" las
in
jurias a lea instituciones con las
censuras a
un funcionario.
Denun
cias que en tal pueblo se cometen
determinados atropellos y automa
ticamente te cuelgan el sambenito.
No caben explicaciones: te suspen

den el acto y te detienen. Una vez
detenido te ponen a disposición del
juez y éste tiene setenta y dos ho
ras para
convencerse de tu inocen
cia. Así me ocurrió dos veces en una
semana en
Barcarrota
y
Mérida.

Un encanto.
Inocente o culpable,
ellos consiguen su objetivo, que con
siste en la suspensión "forciori"
de
los actos en que habías de tomar
parte.
Por mi parte no hubo la
menor
transgresión. Nadie puede sostener
lo contrario. Sin embargo, dos
con
tratiempos, y de igual indole los
dos, dicen de la legalidad constitu
cional.
Saludos a todos. Un abrazo.

Francisco Galán.
F. D.

Conmigo

se

encuentra

por
igual motivo Julián Pétez Marín,
camarada que presidía el acto."

1

UNA AUCA

la cár

cel de esta ciudad detenido en nom
bre de no sé qué principios de "li
bertad de pensamiento" y "demo
cracia".
Ya en Barcarrota el día 6 fui de
tenido y trasladado a Jerez de los
Caballeros. Se conoce que la recti
tud del juez, al ponerme en liber
tad, no fué del agrado de los caci
ques de esta provincia. Y ayer, con
procedimientos análogos, he sido
enredado de igual manera que en
Barcarrota, Pero sin el clima favo
rable de Jerez.
El hecho que motiva esta deten
ción es el siguiente: En la tribu
na no se
puede hablar de esto. ni
de lo otro, ni de 1o de más allá,

3'50

Ferrer

Suma

675

l'-1'

Josep Calver 1 Arderlu
Josep Torrents 1 Bru
Josep Torrents i Torrents
Antoni García i Torrents.
Penya caIalanista "Ca

8'25
2'—
10'—
5'—

Un empleat del F. C. Bar
celona
Jaume Alavedra
Jaume Artigues
Manuel Saavedra

Es troba a la presó de Mérida el
senyor Francesc Galán, germá de
Fermín, pres per un discurs fet en
un míting a
aquella ciutat. En una
carta
que adreça• a un seu amic,
diu:
en

2'40

Joan de les Abadeses
Un esquerrá de Montgay.
A la memoria de Macla
Un grup de taxistas, de
les estrenes rebudes la
nit del 4 al 5

pres

"Querido amigo: Estoy

5'—
10'—
2'50
2'50
2'—
1'—
3'—
25'—

Francesc Tarrer, de Sant

periódicamente

Francesc

Sanahuja

Uns esportius de la Gar
riga
Pepeta Dolc
Rafaela Dole
Un subscriptor de "La
Humanitat"
Oscar Torres Vives
Josep Rodon
Josep Casanova
Uns amics de Granollers
Dos empleats de can Vi

983'25

M. Sau
Per Catalunya

D.,

JOAQUIM GIROS
Secretad

qualificattu.

cas inaudit
L'Artística Culinaria de Catalu
nya, Societat de Cuiners. ha adreçat
aquesta comunicació al governador

de l'Agrupació

rebuda

de Fixol, en pentinar
!a no hi fará res

kk;

vos, i

que faci vent ni que
us poseu
i tregueu

el capell mohos ve
godos durant el dia.
Anireu ben pentinat.

'lascó, 2,50
**mies

el

Ii
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fou quan torna a jugar noyament
al principi, peró sense que ara
trobés enemic i posant de relleu la
seva franca superioritat, que que el
cinc a un que assenyalá el marcador
f os just.
Pel Racing, tots bé, especialment el
seleccionat García. Del Betis, els mit
jos i Unamuno.
Arbitra bé Vallana.

LA

CIMPIOK
cusTA

com

Equips:

d_i-v-isió

Betis: Urqueaga; Cornejo, Aedo:a
Peral, Gómez, Larrinoa, Bején, Caba
llero, Unamuno, Rosaler 1 Sano.
Racing: Pedrosa; Ceballos, Ilardia;
Rioja, García, Germán; Cura, Milu
cho, Chas, Larrinaga i Cisco.

Batut pel Barcelona, l'Ailefic de Bilbao
cedeix el primer lloc al Madrid

Madrid, 6 Osasuna,

BOCAZAS

-

CAPITOL
La visió més humorística de l'esport
Vegeu la página de Cinema

Calvo, Muguerza, Rober

la, Oceja,

to, Zubieta, Iraragorri, Echevarría,
Garata i Elices.
Barcelona: Iborra, Zabalo, Areso,
Argemí, Berkessy, Balmanya, Van
tolrá, Raich, Escolá, Fernández i
Torredeflot.
Del que hem dit anteriorment es
pot deduir quina fou l'actuacto deis
protagonistas del mata. Repetim que
Blasco estigué magnífic, molt ben
secundat per Oceja. Fluixejaren els
mitjos, i de la davantera destacaren
Echevarría i Elices, Si bé les esca
padas més perilloses per al Barcela
ana
na--afortunadament peques
ren a cárrec d'Iraragorri.
Molt bé Iborra i Zabalo, 1 discret
Areso. Formidable Balmanya, mag
nífic Argemí, molt bé Berlan:sy. De
la davantera, rhome més perillós
fou Vantalra; el més batallador,
Raich; el més preciosista i cienttlic,
Fernández; Escala estigué simple
ment bé. I Torredeflot fou el més
fluix.
cos
Un bon arbitratge--com de
tum—d'Escartín i un pie a vessar.
L. A. B.
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El Madrid no tíngué necessitat
de realitzar un gran esforç per a
ampli.
anotar-se un triomf
prou
Avançat de seguida en el marcador,
capeja després el temporal de la
reacció pamplónica a la primera
p,a.rt, a la segona pasa en evidéncia
el seu mejor fons per a batre els
entusiastas pamplónics.
Arbitra el senyor Nieto. Creiem
que era nou a Madrid. El seu de
but fou poc afortunat. Pingué un
detall d'energia amb Paco Bienzo
bes, oue potser fou el que millor
féu, peró quan les sayas própies fa
lles no li donaven prou autoritat
determinacions d'aquesta
per
a
mena.

A MADRID

2

al
Madrid, 6.
Molt de públie
camp de Chamartín per presenciar
l'encontre Osasuna-Madrid. El ter
reny deis madridistes és propici als
altres equips de la primera divisió
per iniciar-hi reacciona d'altres tar
des menys afortunades a llurs pró
pies cases. A més, el record de l'úl
tima exhibició de l'Oviedo podia fer
pensar que l'Osasuna, onze batalla
dor on els troba, podia oferir a l'af
ció madrilenya una bona tarda de
gran futbol parqué compta entre els
seus elements figures molt destaca
des, algunes de les quals está a punt
de vestir el maillot de l'equip d'Es
panya.
No es repetí la jornada a qué hem
alludit entre madridistas i asturiana,
peró cal convenir que a pesar de la
seva forte derrota l'Osasuna ha cau
grata
sat en alguns moments
una
impressió. Parqué potser no hem
compres ba—es difícil, és clan enju
diciar per la labor d'un dia—la cau
sa que hagi determinat que Cuqui
Bienzobas estiguin entre els aspi
renta a rinternacionalisme, paró en
canvi hem pogut admirar la labor
excellent de Vergara. En aquest ju
gador té l'Osasuna i podrá tenir Es
panya en breu termini un magnífic
davanter centre. Ahir demostra du
na
manera
rotunda la classe que
posseeix. A pesar de trobar-se da
vant la parella famosa internacional,
ho salva toa a cops amb pie encert,
donant una sensació de jugador in
telligent i perillosíssina
Sens dubte Vergara és el millor
home dels navarresos, peró no es
redueix a la sola labor d'aquest la
bona impressió que causa l'Osasuna.
La defensa és segura, millor Ilun
lain que Arana, Cuqui i Bienzobas;
poc ajudat per les ales, juga millor
el segon temps que el primer. I a
l'avantguarda Iturralde i Paco Bien
sobas collaboraren amb Castillo a
donar profunditat i perill en les es
capadas rapidez i en els moments de
domina Catachus no convencé, pot
ser també parqué al cap de poca es
tona de començar es va leesionar.
—
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NIT, ESTRENA DE

Els esports
Primera

CINEMA

-

6 gener Je 1936

Catalunya

.,,aaea

Madrid: Alberty, Cirineo, Quince
ces; Pedro Regueiro, Bonet, Souto,
Dia, Luis Regueiro, Sanudo, Leeue i
Emilín.
Osasuna: Zarraonandía, Ilundain,
Arana. Aranaz, Cuqui, Tell, Casti
llo, Iturralde, Vergara, Bienzobas i
Catachus.

PRTMERA DIVISIO
Classificadó

Madrid
Ata. Bilbao
R. Santander
Barcelona
Beta
Hércules
Oviedo

9
9
9

6

9

6

9
9

5
5

O 2
1 2
O 3
O 3
1 3
1 3

9

4

2

Oviedo, 4
Athletic de

Madrid, 1

OVIEDO, 6. —L'Athlétic madrileny
bu novament derrotat. Ahir a l'es
tadi de Buenavista Lángara i els seus
companys els inflingiren una derrota
per 4 punta a un.
Joe de regular vistositat. Féu bas
tant vent i aixó influí notóriament en
el desenrotllament de les jugadas.
En general, domini ovetense i feliç
actuació de Pacheco. El portar ma
dialeny fou la figura més destacada
de requip vençut. Les seves interven
cions foren nombroses, i gracias a ell
la derrota deis madrilenys no tingué
una
expressió catastrófica.
A part d'aquest jugador, eolament
Marín i la línia de mitjos actuaren
amb exit. La resta de repipi comple
tament ineficaç. Hi hagué momenta
que el domini els correspongué, degut
a
la feliç tasca de Gabilondo, Ipiria
i Marculeta, peró la pilota mona
quan arribava ala peus d'alguns deis
davanters.
El desencert culmina en kaicegui, el
qual tingué un gol completament fet,
puix que es coilocá davant del portar
completainent sol i a una distancia
d ns tres metres. La bala sortí deis
seus peus molt feble i a les mans
d'Oscar.
A l'Oviedo, la defensa i la Unía da
vantera,. 1 en aquesta eh millors Her
rerita i Lángara.
A les ordres de Villaverde formaren
eh equips:
Oviedo: Oscar, Riera, Pena, Cas
tro, Mino, Sirio, Casuco. Gallart,
Lángara, Herrerita i Ernilin.
Athlétic: Pacheco, Mesa, Aleajndro,

6

3

Espanyol

31
29
23
19
16
21
32
14
18
14
10
9

9 3 O 6
Osasuna
9 3 O 6
Valencia
9 3 O 6
A. Madrid
9 2 O 7
Sevilla
9 1 1 7
SEGONA DIVISIO
Primer grup
Classificadó
Celta
9 5 1 328
Saragossa
9 4 3 2 21
Sporting
8 4 2 2 25
Coruna
9 3 3 3 13
Valladolid
9 3 3 3 16
Avilés
9 4 1
4 17
N. Madrid
8 3 1 4 19
Vigo
9 2 0 8 19

15
13
21
13
19
15
24
22
23
20
25
24

14
13
12
12
11
11
10

19
10
15
17
19
26
17
35

11
11
10
9
9
9
7
4

6
4

3

EPMASE?„

EPMASE?...
A OVIEDO

7

Segon grup
Classificació
Arenas
9 7 1
9 6 1
Ghona
Sabadell
9 4 2
Donóstia
9 3 2
Júpiter
9 3 1
Badalona
9 3 1
Baracaldo
9 3 1
Irún
9 2 1
Tercer grup
Classificació
Jerez
9 6 2
9 6 1
Meada
Gimnastic
9 3
3
Malacitano
8 4 0
Llevant
8 3 1
9 3 1
Elx
9 3 0
Mirandilla
Granada
9 2 2

1
2
3
4
5
5
5
6

25
23
16
17
16
16
14
14

15
9
13
19
24
22
21
18

15
13
10
8
7
7
'7
5

1
2
3
4
4
5
6
5

15
21
11
12
23
13
11
10

6
11
10
12
17
25
21
11

14
13
9
a
7
7
e
e

LAS
RAZAS
HUMANAS
L'Esport 1 el seu factor sexual
són els dos primera títols de l'obra
cim de MARTIN DE LUCENAY
Cultura Física 1 Sexual
Que acaba de posar-se a la venda

quioscos

Demaneu-la als

Només costa 1'20 pfes.

CINEMES
HIV !anona
Avui, dilluns, nit,

a les 10:
El
de la simpática

triomf definitiu

Shirley Temple

en

LA SIMPATICA
HUERFANITA

Gabilondo, Ipifia, Marculeta, María,
Arencibia, Elizegui, Estomba i Rubio.

A VALÉNCIA

LispanVol és

batut per la mínima
diferencia

resul
Biaseo fou iheroi de l'Athletic. Les sayas intervencions constants i encertades evitaren
tat pitjor al seu equip. Les fotos ens el presenten en dos moments culminants: una gran pa
rarla-.a un gran xut de Fernández 1 una estirada inútil per deturar el xut de Raich que doná al
(Fotos Berd-Buyosa)
Barcelona el primer gol
un

•ge

RAICH
qué

A LES CORTS

Utra Itan exhibició del Barce
kona, vencedor de l'Atlhetic
de Bilbao per 2 gols a cap
El Barcelona jugá a.air un gran
Triornfa nstament de l'Atle
aac de- Bilbao, capdavanter del cam
Ipionate Domina intensament. Els
cemponents de Favila blau-grana
efectuaren jugades meravelloses de
precisió. Abel com quinze dies abans
batut sorollosament pel Madrid
parqué era just, ahir triunfa de
l'Atlétic perqué no mereixia aura
cosa. Tot el que tingué de deplora
ble la darrera exhibició deis blau
grana a les Corta tingué de brillant
la d'alar.
De la mateixa manera, pera que
'endemá d'aquena derrota davant el
id diguérem que no calla des
esperar-se parqué en el curs del tor
neig els barcelonistes tindrien mol
tes alegries 1 molts disgustos, avui,
de la victoria sobre l'Atle
tic, hern de recomanar als barcelo
nistes—en evitació de possibles en
trebancs o desenganys—que no s'en
gresquin rasase, pel que ahir van
Pensin—i aixó fa rumiar una
mica—que després de dominar inen
asament, despres de fomir la rutila
de initjos—base de tots els equipa
una actuació formidable, trobant-se
inferioritat
l'Atletic de Bilbao en
numérica (Garate abandona la Iluita
a la primera part), mancat l'equip
bilbaí d'un elernent com Gorostiza 1
jugant-se el partit en camp propi,
la viéthria del Barcelona, que ha
d'ésser
rotunda, aplanadora,
via
costa qui-sap-lo d'aconseguir, com si
los a,rrencada amb forceps.
Ens direu: Blasco tingué una tar
da afortunadíssima. Es cert. El p
ter bilbaí estigué magnífic. ?Pela) yo
len dir que la davantera barcelonis
ta estigma a la mateixa altura avan
lana driblant, passant, que rema
tant a gol? No. Evidentment, no. El
que podia ésser una victoria aclapa
radora atenent al joc desenvolupat
pels dos equips, no bu en el mar
cador més que una victoria discreta.
Les xifres no estigueren en propor
ció amb l'actuació deis equips. I per
,

asertit.

1

e

fina estigué en
perill
d'empatar—un partit que en justicia
havia de guanyar folgadament.
Dit aba), que convé que es digui,
cilment—i

hem de •econéixer que l'exhibició
efectuada per l'equip del Barcelona

.

Iveure.
.

molt que jugués Blanco—que

va

ju

repasseu
gar molt 1 amb sort—zi
mentalment la série de jugades deci
sivas que la davantera blau-grana va
perdre a l'hora de rematar, convin
dreu amb nosaltres que al Barcelo
d'ahir—magnífic, brillant, entu
na
siástica, espectacular—li manca efi
aácia

perforadora.
paró, la nostra

No és,

intenció

re

fredar l'entusiasme deis barcelonis

tes amb auguris pessimistes, ni menys
encara la de restar mérits a l'exhi
bició el'ahir. que ja estaríem con
tents de veure-la repetida un diu
nienge sí i un altre també. Volem
man
nornéz remarcar el fet que per
I hora
c i
de decisió i de collocació a
de xgtatae.. el Barcelona gus la a cha

BLASCO
(Foto Ando)
la primera part del partit d'ahir
que acaba amb empat a cap gol—fou
simplement meravellosa. Si encertat
estigué el tercet defensiu, millor en
cara estigué la ratlla de mittjos—qui
na
diferencia amb el dia del Ma
drid!—i superiosíssima la ratlla da
vantera fent passades de gran placa
sió i bellesa. Menys primorosament
bou jugada la segona part, durant la
qual el Barcelona marca els dos
gola. Peró no per aixó babea la ten
sió del públic, que seguí amb ven
tabla interés, emoció i entusiasme el
curs
de la nuita, en la qual destaca
innegablement el seu millor parta
d'enaa que ingressá al Barcelona,
molt ben secundat per Berkessy i
millor encara per Argemí, l'ex-sa
badellenc.
Hem dit mollas vegades— i aixó
ho sap tothom que ha vist una quants
partas de futbol—que la base d'un
equip. base deis éxits o dels fracas
sos. és la radia de mitjos. Aiya com
el dia del Madrid la ratlla de mit
jos del Barceona no existí i en con
seqüancia no existí el Barcelona,
ahir. com que la ratlla de rnitjos
rutila de valent, també rutila de va
lent l'equip. Si el smitjos del Barce
lona juguessin sempre amb l'encert
l'entusiasme i la precisió que ho van
fer ahir, podríem sentir-nos optimis
tes... malgrat la relativa eficacia de
la tripleta central de l'atac a l'hora
de rematar, tot 1 la tasca enorme, in
cansable. de Raich i la intelligentís
sima de Fernández 1 Vantolrá, er

1

tots els equips són un Athle
tic de Bilbao, admirable de resisten
cia .i pletaric de recursos.

(Foto

no

*

*

A SEVILLA

*

El partit tingué moments de gran
emoció, de gran espectacularitat. A
la primera part un xut formidable
d'Echevarria, en posició dificilíssima,
parat no menys farmidablement per
Iborra;

Sevilla, 1
•—

gran rematada de
Reich; dues fallades de Torredeflot
que podien ésser dos gola; una re
matada de Vantolia, que Blasco...
i la sort rebutjaren, i dos xuts més
de Fernández i Escota que el porter
bilbaí deturá.
Durant aquesta
primera
part
abandona el camp—per no tornar a
sortir—Vinterior bilbaí Carate, con
tusionat en un braç en una topada
amb Zabalo. També estigué retirat
breu estona l'altre interior bilbaí,
Iraragorri, a causa duna topada
amb Balmanya.
Tot i aquestes circumstancies, tot
1 el domini absolut de l'equip ca
tala, la primera part acaba sense
haver-se marcat cap gol.
Sis minuts després d'haver-se re
prés el joc Raid' marcá inespera
dament--d'un xut collocadíssim—el
primer gol de la tarda. Seguí a
aquest gol una gran reacció de l'At
létic que obliga a intervenir cona
tantment el tercet defensiu del Bar
celona, en el qual destacaren Zaba
lo i Iborra. I fina a les darreries,
quan només mancaven deu minuta
per acabar 1 12
possibilitat que
l'Athletic aconseg,u1s l'empat en al
guna escapada era més perillosa,
Escolá remata una passada magnífi
ca, mestívola, de Vantolrá per mar
ear el segon gol
barcelonista, que
venía a assegurar la victoria.

un.

a

Els sevillans no mereixien perdre,
1 si no assoliren la victoria cal atri
buir-ho al desencert de la davan
tera, que no va saber aprofitar les
ocasions favorables.
L'Hércules va produir bona im
pressió, sobretot la defensa. Deis
seus
dos partits a Sevilla n'ha tret
tres punta. Un contra el Betis i dos
al Sevilla.
Durant tot el paztit l'Hércules ha
hagut de suportar un domini gai
rebé aasolut.
Al cap de setze minuts els d'Ala
cant han aconseguit el primer gol.
Fou degut a una centrada de Men
dizabal, que Blázquez, desmarcat,
remata.
Al cap de tres minuts del descans
torna a marcar l'Hércules en un
bon tret de Mendizabal.
Al segon temps el Sevilla domina
molt. Campanal, voltat d'enemics,
amb prou feines si podia moure's, i
els travessers de la porta van haver
de deturar un grapat de bales. Hi
sovintejaren els enrenous, í l'arbitre
deixa d'assenyalar dos penaltys cla
vats que hom va cometre a la porta
de l'Hércules. No obstant, al cap
de 44 minuta Macla toca la bala
amb la ina, i Campanal ho va apro
fitar per a marcar el gol del Sevilla.
Aquest jugador fou el qui sobreeixí
en
la passada. Amb ell, Joaquim i
Facie.
L'arbitre Ricard. Alvares, mala
ment.
Heu-vos aol com es van arrengle
rar els equips:

a

•

Hércules, 2

-

Sevilla 6.
L'equip campió d'Es
panya no amnsegueix recuperar-se.
Ahir
bu batut a domicili per
l'Hércules d'Alacant, per dos gola

una

•

6.
S'equivocaren de
cap els directius del Valencia
en disposar que el terreny de joc es
tigués molt tou per a la lluita del seu
equip amb l'Espanyol. La molta aigua
amb qué es raga Mestalla posa el
field en péssimes condicions 1 d'aixó
es perjudica tant el Valencia -ami el
seu contrari. Els jugadors relliscaven
contínuament i no podien contralar
la pilota.
El Valencia, que havia estat- mal
rebut Del seu públic incondicional,
sortí amb dificultat d'aquest pas-Se
gurament el terreny tou tingué la
part principal; peró a la vista el fra
cás s'hagué de carregar als tres ha.
mes de la tripleta d'atac, Goiburu,
Vilanova i Rosado, que no feren gai
rebé res per a aconseguir un resultat
més honorable. No es molestaren a
baixar per una pilota.
L'encontre estigué bastant anive
Ilat i interessant. Es jugá, a bon tren
gairebé sempre. Fou mogut i els dos
onzes
actuaren amb correcció, no
exempta de nerviosisme.
L'heroi de la jornada fou indiscu
tiblement el defensa valencianista Vi
llagrat, que des:multa totes les situa
done de perill que arribaven a crear
el catalans.
Per resforg d'alguns elements de la
seva avantguarda, el conjunt blanc
blau encerta en diverses ocasions a
acostar-se a Cano, perb sempre els
seus afanys morían davant la defen
sa valencianista. Villagrá estigué fet

Valéncia,

cap

•

Els equipa s'arrengleraren abrí:
Athletic de Bilbao: Blasco. Zaba

un

—

a

as.

Al seu costat, millor dit, davant
d'ell, hi hagué alltres dos homes des
tacats Foren aquests, Iturraspe, que
antilla per complet el seu contrari,
Soler, i Bertolí, els dos a gran altura
El tercer mig blanc, Petrefias no féu
més que complir. De la davantera me
renga, no hi hagué més borne útil que
Domenech.
En l'Espanyol, pel contrari, la U
nía eix deixá molt que desitjar. Soler,
anullat, com diem, pel mig centre va
lencianista, aná els noranta minuts.
del partit a la deriva, corrent pel camp
i sense atrapar cap pilota. En canvi,
en l'avantguarda catalana hi hagué
valors efectius. Foren els millors

Sevilla, Eizaguirre, Joaquim, De
Alcázar, Segura, Pede, López,
Tache, Campanal, Corton, Sán

va,

chez.
Hércules.

Goyeneche,
Pérez,
Macla, Sales, Medina, Salvador,
Mendizabal, Morera, Blázquez, Ta
tono, Aparicio.
—

A SANTANDER

Racing,

5

-

Betis, 1

Santander, 6.
Formidable partit
bu el que presenciaren ahir els afi
cionats muntanyencs. Sens dubte, el
—

millor que s'ha vist en els camps del
Sardinero des de fa molt de temps.
El racing bata el Betis per cinc gola
a

BALMANYA
(roto

ArX1u)

1

un.

L'encontre tingué dos fases total
ment diferents. En el primer temps
ambdós equips jugaren a quin millor,
amb gran rapidesa, cohesió 1 entu
siasme, 1 el públic, sempre pres de
gran emoció, romania meravellat da
vant el veritable curs de futbol que
donaren l'equip cantábric i el sevillá.
L'altra fase fou cuan ambdós equips
com
a conseqüencía de l'esforç rea
litzat en la primera part, s'esgotaren
per complet i feren decaure el partít
joc sense substá,ncia. Després
d'aixO reaccionti, el Racing 1 alesho
en

un

ARGrEIVIIR

,(Foto Arxiu)

Boséh

i Edelmirt. Tarnbé en la defen
féu aplaudir Pérez. Lecuona fou
el millor mig.
En el primer temps hi hagué pot
ser major pressió deis de Mestalla.
Tiraren quatre córners per un els
contraris. En aquesta part es
seus
produí rúnic gol que dona de si l'en
contra. I per a aixó calgué un "pe
sa

es

Avui, nit,

a

les 10:

Gran bxit de Annabella

l'extraordinhria pel

en

lícula
VARIETE
amb Fernand Gravey
i Jean Gabyn

1

nalty".
Faltaven dos minuts per arribar al

descans, quan en una avançada de
Vilanova, se li creua Soler, i el féu
caure. L'arbitre de l'encontre, l'ara
gonés Ostalé, amb una energia im
própia de la jugada, castiga l'Espa
nyol amb la sanció máxima, i Goibu
ru Ilança el "penalty" i aconseguí el
gol que halda de resultar l'únic i el
de la victoria.
En la segona part seguí el joc no
ble i niogut, encara que al comença
ment decaigué una mica per cansan
ci deis mitjos locals. Posteriorment,
el Valéncia reacciona i torna a domi
nar. pe:O la seva davantera es mostra
ineficaz.

Equips:
Valencia.
Cano, Melenchón, Vi
flag/a., Petrerias, lturraspe, Bertolí,
Doniénech, Goiburu, Vilanova, Rosa
do 1 Conde.
EsPanyol: Martorell, Pardo, Pérez,
Espada, Soler, Lecuona, Prat, Costa,
—

Edelmiro,

Manolin i Bosch.
_
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Avui, nit,

a

d'éxit

mana

les 10: Tercera set
del nou espectacle

cinematográfic

El sueno de una noche
de verano

PÚBLI-CINEMA
Passeig

de Gracia, 57. Tel. 79681
Seient, 1 pesseta
Nou programa
CURIOSITATS MUNDIALS
L'ARABIA I L'ISLAM
MARATHON DE BALL
NOTICIARIS D'ACTUALITAT
MUNDIAL
A L'ENTORN DEL SAHARA

Cinema CATALUM
Avui, nit,

a les 10:
Exit creixent de la magna pro
ducció

La Verbena de la Paloma
per Miguel Ligero, Raquel ~li
go, Roberto
Rey. A més, sketx
musical, cómica i dibuixos.

PEMINfi
Avui, nit,

PRIMERA DIVISIO
A 1VIadrid:

Madrid-Osasuna, 6-2
A Barcelona:
Barcelona. Ath. de Bilbao, 2-0.
A Santander:
Racing-Betis, 5-1.
A Sevilla:
Sevilla-Hércules, 1-2.
A, Valéncia:
Valencia-Espanyol, 1-0.
A Oviedo:
Oviedo-Ath. de Madrid, 4-1.
SEGONA DIVISIO
Primer grup
A Vigo:
Unió Sporting-Avilesino, 2-5.
A Saragossa:
Saragossa-D. Corimya, 3-1.
A Valladolid:
Valladolid-Celta, 2-1.
A Madrid:
Nacional-Sporting (dilluns).
Segon grup
A Girona:
Girona-Arenas, 4-0.
A San Sebastián:
Donóstia-Júpiter, 3-2.
A Sabadell:
Sabadell-Badalona, 2-0.
A Bilbao:
Baracaldo-Irán, 2-2.
Tercer grup
A Jerez:
Jerez-Gimnástic, 2-0.
A Granada:
Recrea tiu-Elx, 3-0.
A Murcia:

Múrc1a-Mirandfila,
A Valencia:

4-1.

Llevant-Malaziti. (dillunsh

a les 10:
LA MILLOR PRODUCCIO
DE GRETA GARBO

Ana Karenina
per GRETA GARBO, FREDRIC
MARCH i Freclehe Bartholomew.

Coliseum

Avui, nit,

a

les 10:

Revista

Paramount

DIBUIXOS

i l'estrena del film d'Artistas As
sociats
dirigit per Alexander

Korda,

La

pimpinela

escarlata

CINEMA PARIS
Teléfon 14544
les 4; nit, a les 9'45:
Formidable programa camic
ANNY ONDRA i IvIAX SCHME
LING en

Tarda,

a

KNOCK-OUT
LOUISE FAZENDA

El billete

en

premiado

(Versió original)
EDDIE CANTOR en el film de
més comicitat de l'any,

El chico millonario
(Versió

original)

6

gener de 1936

la rambla de

gon i darrer gol. en aprotar una cen
trada de Creus, en la qual havia tin
gut una brillant intervenció Mota.

Els esports
Segoma

di

La
se

L'expectació que havia desvetllat la
vinguda del campió de Bascónia, ha
fet que, malgrat el temps gris que
falta ahir el camp de Vista Alegre °fa
ns un bon aspecte de públic.
L'Arenes a desgrat del resultat en
caixat, que ha estat la seva primera
desfeta en aquest torneig, ha demos
trat ésser un bon equip, els jugadors
del qual, tots ells, prescindeixen en
absalut de la filigrana, fent solament
joc rápid i valent. Fins que Trujillo,
quan faltaven quinze minuta per aca
bar la partida, ha aconseguit el ter
cera gol per als locals, els bilbains
s'ha,n batut amb braó, i han fet pera.
llar la victória a l'onza local, peró la
defensa Farró-Torredeflot, que ha
tingut una magnífica actuació, ha
inutilitzat els setas esforços.
Des d'aquest tercer gol gironí l'A
renes ha perdut la serenitat i els seus
jugadors han emprat, emparats per
l'arbitre, un joc força violent. No
obstant, paró, la seva defensa i els
extrems s'han mantingut serena i
aquella ha fet que el resultat no fos
mas catastrófic per al seu equip, i els
extra= han fet perillar encara unes
guantes vegades la porta de Francas.
Tots els jugadors de l'Arenes estan
un mateix nivell de joc, per bé que
ahir sobresortissin entre els seus com
panys, Arrieta, Tomas Aguirre i els
extrema els quals, junt amb Gurru
chaga, foren els que feren entrar en
joc de Francas.
El Girona, malgrat jugar més de la
meitat del partit amb deu jugadors,
ha fet un espléndid partit. Tots ells
han jugat amb coratge i han damas
trat una superioritat ben palesa so
bre els seus contraris en el dominada
la pilota. La davantera ha tornat a
fer üiia bona partida, toas ella ex
capte Farré, que als trenta minuts de
joc, en una topada amb el mig ala
contrarí, ha quedat inutilitzat per a
la resta del partit, han fet anar de
a
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bólit la defensa contraria. Els mitjos
han fet joc destructiu calan l'Arenes
assetjava la seva porta i aran ajudat
la seva davantera quan aquella acon
guía avançar. La defensa ha fet un
bon partit, sobresortint Parró, que
ha estat el millor borne sobre el camp.
Francas, les poques vegades que n
tr
ho féu amb tot éxit.

L'encontre ha estat arbitrat pel se
nyor Soliva, del Colleai de Valencia,
i ha fet un deis pitjors arbitratges
que hem vist. Ha perjudicat en gran
manera l'equip local en perrrietre el
joc violena deis de l'Arenes i deixant
de xiular innombrables faltes, amb
preferéncia les comeses pels forasters.
ELs equips s'han arrenglerat així:
Girona.
Francas, Parró, Torrede
fiot, Campa, Castillo, Madern, Lluc,
Trujillo, Burillo, Ramon i Ferrer.
Arenes.
Aguzquinza, Aguirre, Ar
riata, Angel, Toman Aguirre, Pérez,
Larrondo, Rufo, Gurruchaga i Ochoa.
-

-

El partit ha començat amb tota
puntualitat, sortint l'Arenes que ben
aviat arriba fins a la defensa local
que aclarara amb dificultat. Hom pre
veu tot seguit un partit foraa inte
ressant, ja que l'Arenes, fins ara ina
batut, fará els més grans esforçoos
per evitar la primera derrota. Per al
tra para el Girona que ocupa el se
gon lloc de la classific,ació, necessita
guanyar l'encontre per a continuar
ostentant per ara aquest lloc 1, demés,
necessita els dos punta per allunyar
se el més possible de l'últim lloc de
classificació entre els equips cata
lana; per a poder fugir definitiva
ment del descens automatic.
Les jugadas se succeeixen davant
ambdues defensas, i tan aviat es Far
•ó que s'ha d'emprar a fons per allu
nyar-la pilota, com és Arrieta el que
amb'dífieultat talla una avançada de
la davantera local.
El Girona pressiona lleugerament,
peró per altra banda els extrems bil
bains sovintment escapen i fan perl
ar la porta del Girona, de la qual el
perill més gran és Gurruchaga, que
recull la majoria dels centres deis seus
extrems i llanca algun xut força pe
rillós.

a

cap

Falta un quart per acabar la pri
part quan Burillo, després de
burlar el mig centre contrari, fa una
passada rasa
avançada a Lluc, el
qual d'un xut ras i creuat ha obt1n
gut el primer gol per als seus, sense
que Aguzquiza hagi pogut fer res
per a evitar la jugada. I acaba la pri
mera part sense cap canvi al marca
dor.
A la segona meitat de temps de joc
l'Arenes ha sortit disposat a guanyar
1 s'ha llançat a un atac a fons, pera
les ratlles mitjana i defensa local, es
--a
taven
segures i han aguantat se
renar
aascomesa contraria, i quan
alguna
ada els bilbains podían fil
trar-se entre els defensas, era Fran
cas qui intervenia en forma magnífi
ca, blocant amb seguretat les pilotes
que Ji arribaven.
mara

Passat el primer quart de joc d'a
questa part, que ha estat de domin1
força insistent de l'Arenes, els mita
jos gironins aconsegueixen empényer
la seva davantera i aquesta és la que
darrera l'altre, gran pe
rills per a la porta d'Aguzquinza. Es
tiren dos córners seguits contra l'A
renes sense cap resultat positiu. Als
vint minuts de joc un altre córner
llançat per Lluc és rematat per Tru
jillo que, d'un bon xut, obté el segon
gol per als seus.
ara

crea

un

Aquest gol esperona encara més els
bilbains, paró no poden passar la de
fensa local que s'aguanta molt segu

El

parid

per

Aquesa tercer gol desanima comple
tament els jugadora de l'Arenes i al
guns d'ells es dediquen a fer joc brut.

guarda.
El primer temps acabava amb das
gols a un a favor deis catalans. Ella
t'oren els primers a marcar al cap ce
estona de començar el nartit
per mitja de Perpinya. el qual apro
nta una pilota aclarida per Rojo. Jcs
minuts després aconseguia el aonós
tia l'empat per una rematada sense
poca

LA RAMBLA
diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una
interessant informació

que ho foren en menys de dos mi
nuts, el joc decaigué visiblement. El
Sabadell afluixa palesament, com si
ja en tingués prou, i el Badalona,
en constatar la ineficacia absoluta
de la seva davantera, resta mig des
moralitzat.
Aixó que succeí a finals del pri
mer temp,s, va ésser la característica
de gairebé tot el sagon, y hom aca
ba per veure no més que un pilo
teig monóton, sense cap .aena d in
terés.
La partida que tant interessava
guanyar-la al Badalona com al Sa
badell, va decantar-se per aquest úl
tim, degut a una moments d'inspira
ció de la seva davantera, la qual Ile
vat d'aixé, no va distingir-se pas pel
seu encert, la qual cosa no és d'es
tranyar si tenirn en compte que no
figuraven Gual ni Perera, desquala
ficats per quinze dies, de resultes
del partit amb l'Arenas, parqué es
veu que digueren a l'arbitre que no
en sabia prou, i aquest s'hi enfada.
En conjunt el Sabadell va tenir
una actuació regular només, paró in
dubtablement superior a la del seu
adversari. Florença, Morral 1 Blanc
segura sempre, particularrnent els
tis darrers, que a estones tingueren
molta feina, i se'n sortiren sempre
airosos; bé la línia mitjana, de la
qual descolla la gran tasca de Mo
ta; de la davantera ja n'hem parlat,
i podem afegir que sobresortirenCal
vet i Folc.
Del Badalona no en podem fer
elogis, pubc que malgrat l'entusias
me del seas
jugadors, gairebé en
cap ocasió no aconseguiren de reei
xir. Creiem que la causa principal
cal atribuir-la al fracs deis elements
atacants. Complí la part defensiva
de l'equip, com també Cristal; del
davant únie,ament va ter alguna co
sa que valgués la pena,
Betancourt.
Villalta va dirigir la partida amb
la seva acostumada energia, •erb no
amb l'encert d'altres vegades.
Els equips es presentaren de la se
güent forma:

2

parar de Barrida I desiguala García
en rematar d'una capcinada un cen
tre de Diego.
Iniciat el segon temps, en qué do
minaren més els catalana, el Donós
tia igualava a dos punta per mitjá
d'una jugada gairebé personal de La
calle. Aquest jugador era l'autor del
punt de la victória quan el asgan
temps estava a la meitat, en recoilir
una
centrada colossal d'Epi.
Arbitra molt bé el senyor Arrilla
ga, el qual arrenglera els equips d'a

questa

manera:

Dora:Miar Rojo, Arana, Zaga, Un
ceta, Tallerresar, Mata, Epi, Barrida
Lacalle, Cholín 1 Ortega.
Júpiter: Toledano, Colo- r Iba
nyez, Peiró, Soler, Font, De go. Per
pinya, Garcia, Galvany i Morales.

d'esports

La segona jornada del «Trofeu Antoni
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Sabata»

Rícard Bru 1 mil
cíairnent

a

e

ora

nya í

récord de Cataiu

Espanya

deis 100 metres

dors
Igualadíssima

es presentava ahir al
deis 100 metres dors,
corresponent a la segona jornada del
Trofeu Antoni Sabata. La diferéncia
de bernps de la primera jornada do
nava a la d'ahir un interés remarca
ble, fina al punt que, sego-ns com es
desenvolupés ja poclia donar els ven
cedors de les respectivas categorías.
La nota més destacada la dona
Ricard Brull, el qua19çr a remuntar
el temps que el sepa4a de Carulla.
perillas contrineant
l'obtenció del
primer lloc, féu una lsa magnífica,
tthcia
tant d'astil com de
i rapi
desa el seu esforç es :Velé c,ompensat
en batre de manera espléndida el ré
cord de la distancia que ell mateix
detentava en 117, fina a debelar-lo en
1'16 4-10, el qual diu molt a favor del
récordman, en assolir 'aquesta marca
en un principi d'entrenament.

mati la

cap

Cri.stia, afariages, Schild, Betancourt,
Cambra, Escrita, Serra i Torres.
De primer el joc esdevingué ani
vellat, paró sense grans perilla per
a les respeatives
portes; després es
aelionit Cimbra, 1 llavors va
a iniposaaase el Sabaaall.
Camba:, reaparegué, peró hagué
d'actuar d'exterior, en qual lloc no
va
fer res de profit de resultes de
la lesió, i abcó va permetre al Saba
dell de pressionar amb molta mes

cursa

Carulla. no obstant aeguisa el carril
a véncer finelmentalalatemps es
merçat ahir Ji dona gratis pos,sibili
tats. Cal esperar, dones, la incógnita
de la tercera jornada, on fa suposar
que assistirem a una de les calmares
més disputadas.
Be és el temps de Bonacasa, al qual
augurem atas per poc que,intensifi
qui més els entrenamenta
En la categoria infantil Rovira bu
el vencedor. Boada venca en infantas
femení. Bernal amb 1'25 fou el ven
cedor deis debutants, categoría plena
de dubtes per la gran igualtat deis
nada dors.
En juniors Parés va vancer, fina la
lluita pe: primer lloc del Trofeu, é5;
entre Calero, Martí II i 011er que
marxen frec a free. I en la categoria

femenina Carme Soriano, en véncei
ahír s'asegura la victória definitiva.
Heus ad els resultats:
100 metres dors, infantil:
1, Rovira, 128; 2, Castillo, 136;
3, Cabrejas III, 1'40-8; 4, Juandó, 1'50;
5, Matesanz; 6, Cortés; 7, J. Cardona;
8, matesanz

insisténci a.
Fa poraven trenta-set minuts de
joc quan el Sabadell va marcar el
primer gol, de resultes d'una pilota
que Font llanca damunt de la porta
i Navés a'dunya, amb poca força, la
qual cosa va aprontar Folc per a
inaugurar el marcador, amb un xut
fantastic.
Encara no havien transcorregut
dos minina que Blal entrava el se

!E CONDEN

4.5

100 metres dors infantil, remaría
1, Boada I, 2'1; 2, Juandó; 3, Ar
taltal II; 4, Ponseti, 2'9; 5, Miguel.
100 metres dors, debutants: 1, Ber

nal, 1'25; 2, Hombravella, 129-4;
4, Manyik II; 5, Muriedas; 6, Cases;
'7, Fort; 8, Moya; 9. Aguilar; 10, Fer
nández; 11, Aynó; 12, Molleví; 13, Gi
l; 14, Villanueva; 15, A. Nubiola; 16,
Perrier; 17, Nosas; 18, Tey: 19, Ro
bert; 20, Fauroux; 21, Brugada; 22,
Meseguer; 23, Guardans; 24, Mangui

MARCA

II

Sabadell: Florença, Morral, Blcurc,
Gracia, Font, Mota, Folc, Calvet,
Blai, Esteva i Creus.
Badalona: Naves, Borras, Lledó,

La Llet Condensado marco "El Nino" per lo
constancia de lo seva alta calltat seguebi me
reixent lo ms absoluto confianço deis seus

nombrosos consumidors Demani avw mateix
SOCIEDAD LECHERA NAONTANESA A E.
vio 'misiono, 46 A l'interessant
folletói
"Utilitats culináries de lo
a

Llet Condensado marco
"El Niiio" que Ii será
's'arnés gratuitoMent"

De 10

a

12 Un:

Girls Sirnfóniques
Sortides deis Teatres

Concert selecte

pel

SEXT'ET TOLDRA

R. C. CORNELLA,

23

-

A.

E. JO

VENTUT, O
Sobre el paper era aquest l'en
contre més interessant
del
cija
d'ahir. Darrerament, paró, el Joven
tut ha experimental una davallada
bastant forta, produida per
una
erial intensa de la qual, sembla, que
afortunadament ja se'n va sortint.
Certament era de doldre que
un
equip de l'historial del Joventut,
sense gratas esclats, peró amb una
modéstia i regularttat dignes dels
millors elogis, desaparegués ara d'u
na
manera grisa
i esfumada. Preci
sament

aquesta temporada,

en

qué

tothom esperava la definitiva canso
lidació del vetará quinze vermell, de
gut a l'adquisició del magnífic ter
reny de la Bordeta.

LA RAMBLA
diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una
interessant informació

Es natural, dones, que en compro
ahir, en el seu encontre amb
el Cornellá, que els minyons del Jo
ventut, per bé que afeblits, es man
tenien ferina al seu lloc no pogué
rem menys que alegrar-nos,
tot i
esperant que un cop passada la mala
tongada tornará aquest tequip a és
ser el que era, i més del que era
encara. Elements no n'hi manquen,
ni fe i amor al rugby tampoc.
Pel que toca al Cornellá, poc po
dem dir en aquesta ocasió que no
hagim dit i repetit ja en d'altres.
L'encontre d'ahir no era pas el més
adequat per fer grans coses, i tot al
més els serví com a entrenament
general en vistes del seu partit del
proper dlumenge amb el sau més
directe rival. la U .E. Santboiana.
Esperarem, dones, una setmana més
per tal de fer el judici definitiu so
bre aquest equip, d'una actuació for
ça irregular aquesta temporada, paró
capaç sempre, en els moments deci
sius, de donar un seriós disgust al
més pintat, sobretot jugant al seu
propi terreno. No intentem fer pro
nóstics d'aquest matx a venir, ja que
no creiem ningú capaç de predir un
resultat amb una garantia mínima de

B

Compri

diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una
interessant informació
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LA

seriositat. Ja veurem en
qui hi sortirá guanyant.

LA RAMBLA
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interessant informació
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LA RAMBLA-9 de gener
B. UNIVERSITARI, 25
HORITZO, O
Aquest any sembla que, definitiva
mena els estudiants ahan pres se
riosament la seva representació as
portiva, o concretant més, rugbísti
ca, i voleo deixar en bopa posició el
seu pavelló. Es clar que els seus con
trincants d'ahíla novells encara en
aquelles lluites, no podien fer res
més del que feren, i que respon a
tata la seva actuació en aquest cara
pionat. De totes maneras, no per
aixó cal deixar de remarcar el pas

EPMASE?... EPMASE?...
segur amb qué marxen els minyons
del maillot blanc, ala quals només
manca un terreny de joc on entre
nar-se i disputar els seus encontres
-salvant abrí l'handicap que repre
senta l'honor de jugar sempre en
camp contrari-per a colocar-se, au
tomaticament, en un dels primers
'loes de la classificació del nostre
campionat. Si aconsegueixen airró, a
més no tan sola s'hauran fet un bé
a ella, sinó que de retop l'hauran fet
al nostre rugby. A yema, donas, quin
día ens donen la gran nova.

LA RAMBLA

diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una
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LA RAMBLA-9 de gener
U. E.

SANTBOIANA,
HOSPITALET, 12

100 metres dors seniors:
1, Brull, 1164 (millora extraoficiai
ment el récord de Catalunya mEspa
nya, que detentava eh] mateix en
1'17); 2, Bonacasa, 119-8; 3, Garulla.
121-4; 4. Lepage, 1'22-5: 5, Gamper;
6. Lecha: 7. Navarro II; 8, Borras:
9. Sánchez; 10, Munoz; 11. Cabrejas
II: 12. Trigo.
100 metres dors veterana:
1, M Trigo. 1'57-8; 2. Canut; 3. Pon
sati; 4, Parés; 5. Monteada.

41

Com ja era de preveure, l'enorme
superioritat deis
ctuals carnpions
sobre els seus contrincants
es traduí en un copiós resultat,
de

mostratiu de la diferéncia de classe
entre ambdós equips. A remarcar no
més, la puntuació assolida per l'Hos
pitalet, detall que ve a confirmar les
esperances posadas en aquest novell
equip. De seguir aquest comí aviat
els pronóstics deis matx que dispu
tin no es podran fer amb la segura
tat de fins ara, la qual cosa és de
desitjar, ja que vindria a contribuir
al ressorgiment general del
nostre
rugby i a la seva definitiva conso
lidació.

RAMBLA-9 de gener

llot; 25, Saló; 26, M. Tey II; 2'7, C.
Torres; 28, A. Segala; 29, Manso; 30.
Latorre; 31, Macip; 32, Rocha; 33.
Borrull; 34, Batlle; 35, Masde-a, 36.
Planes; 37, Manguillot II; Sánchez;
F. Nubiola; 40, Montcada: 4, Zn
glada,
100 metres dora juniors:
1, F. Parés, 125-8; 2, 011er II, 1'26;
3, Martí II; 4, Calero; 5, Trulletique,
6, Heindenreich; '7, R. Jiménez; 8,
Burcet; 9, Alexandre; 10. Lafuente;
11, Abraham; 12, Fedi.
100 metres dors femenins:
1, C. Soriano, 134; 2, E. Soriano,
1'57; 3, Massanella. 2; 4, Anal I, 2'1:
5, N. Juandó. 2'4; 6, Granicher, 2'18.

definitiva

1

• *

La classificació després deis
encon
tres esmentats ha quedat
establerta
com

segueix:

Santboiana
Cornellá
Barcelona

Universitari
Joventut
Hospitalet
Horitzó

7
7
6
'7
'7
7
7

6
5
5
4
2
0
0

0
1
1
0
0
1
1

1 144 27
1 91 17
0 158 18
3 91 93
5 12 65
6 21 174
6
2 126

MART
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RAMBLA-9 de gener

Grans cursesde Ilebrers
tiet

Cone!ensodo "El Niiio" 1 mirl 01 (gorrero di les
lo

etiquetes,

que moltes porten prernis

11~1111•••¦11~~~1~4~~¦~.......~2~.~1pouloom~~

en

metállic

19
18
17
15
11
8
7

Cal tenir present que ahir no
juga
el F. C. Barcelona. el qual per aquest
motiu no es troba situat a tercer
lloc i no tenir cap partit perdut.

Canódrom GUINARDO

LYBIA DIMAS
sayas

encontres

var

CONDENSADA

4-90

1 la simpática "star"

els Tes i

de trámit, amb
tres resultas normals, so'n el
ba anç de la primera jornada
de ía segona volta
Tres

d'esports
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dos gols

capcidatarnba succel d'aguaita ma
nera'
aarma del 'Sabadell.
La primera part va ésser ben ac
ceptable, i adhuc es produiren ju
gadas ben remarcables; la incertitud
del resultat, que no variava d'em
pat a cap gol, donava coratge ala
jugadors i es multiplicaven per inau
gurar el marcador, peró una vega
da marcats els dos gola del Sabadell,

a

Natació

que no fa altra cosa que augmentar
el domini gironí, i Burillo obté, mig
quart abans de finir l'encontre, el
quart gol deis locals.
El Girona, des d'aquest moment,
veient el partit guanyat, afluixa con
siderablement el tren i es limita a
conservar el gran avantatge adquirit,
1 l'arbitre xiula la fi de la partida
amb el resultat de quatre a zero fa
vorable al Girona, que ha estat el
que ha fet conérxer la primera des
reta d'aquest torneig al campió de
Bascbnia.
P.

PERELADA

davant el Donostia

per

lat per off-side. En el bánclol foras
ter destaca la tasca del portar, de
fensas majos centre i dreta i davan
ter centre. En el Donóstia. el tercer
defensiu 1 Epi i Lacalle a l'avant

poc

Quan en un encontre de futbol els
dos equipa van únicarnent pels punta
en litigi, el públic acaba generalment
per avorrir-se, i per no ésser una ex

113iter

SANT SEBASTIA, 6.-L'encontre
Donóstia-Júpiter resulta disputat i in
teresant. Si els guipuscoans tingue
ren una supremacia en la part inicial.
l'equip catalá obtingué, ben al con
trari, un rnajor domini en el segon
termas, i apunta un gol que fou anul

Ala trenta minuta en una arran
cada deis gironins, Aguirre, prop de
l'ares, de penal. intercepta amb la
//la una passada de Burillo a Lluc que
es trobava desmarcat. Trujillo tira la
falta directe a gol llançant un bon
xut, i la bala s'introdueix per tercera
vegada en la porta d'Agusquinza. que
tampoc no ha pogut fer res per evi
tar-ho.

interessani, el
Sabadell bat el Badalona,
un

P. P.

per 3

A SABADELL

En

sen
ano

A SANT SEBASTIA

ra.

Els locals baten by, antment l'Are

gols

part va transcórrer
digne d'esment;

res

,-isió

A GIRONA

per 4

segona

gairebe

El Badalona que havla modificat
la davantera, pegué constatar que el
resultat fou igual o pitjor que abans;
cap al final, va ésser el Sabadell el
que hagué d'efectuar canvis, per es
tar Font lesionat, 1 tot contribuí a
qué l'encontre pardas encara més in
terés.

tárem únicament un cop franc con
tra el Sabadell, que Florença va des
viar a córner, amb bon lluiment, i
amb resultat per al centrara

L'Arenas perd el seu primer partit
al camp del Girona
nes

Catalunya

Tots els dissabtes a la tarda i diumenges
i cites testius, matí i tarda

L

6 gener de 1936

la rambla de Catalunva
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CASA BASTIDA

Els esports
Dliga

peró el
jugadas

desencert en acabar les
el desinfla„ seguint el joc
restant amb greu desgana.
Davant d'aixó, el Vio, que tam
poc no brillava pel seu rumbós
el
nom que havia conquerit en
torneig anterior, aná refent les

Sants-Manresa, 4-1.
Celella-Sant Andreu, 3-0.
Terrassa-Europa, 2-4.
Grácia-Granollers, 1-0.
Rorta-Vic. 3-2.
Santboiá-Martinene, 2-4.
SEGONA DIVISIO
Primer grup
Manlleu-Malgrat, 30.
Figueres-Arenys, 2-2.
Ripoll-Mollet, 2-3.
Fortpienc-Colomenca, 0-3.

Santjoanene-Santfeliuz.ne,

2-2.

Segon grup
A. E. Lleida-árrega, 1-1_
Uertorell-Tarragona, 1-2.
Glmnástic-Sant Sadurni, 1-2.
Móra d'Ebre-Lleida E. C., 3-1.
Amposta-Catalunya, 1-0.
IDertusa-Reus, 1-0.
PRIMERA DIVISIO
Classificaeió
4 3
0 1 10 8
Manresa
Calella
4 3 0
1 14
4 3
0
1 13 9
Europa
4 3
0 1 9 6
Gracia
Santa
4 2
0
2 10 10
4 2
0 2 12 14
}torta
4
1 1 2 '7 8
Granollers
4 1
1 2 6 9
Sant Andreu
4 1 1 2 15 11
Terressa
Martinene
4 1 1 2 8 13
4 1
0 3 11 10
Vic
Santboiá
4 1 0 3 10 18

6

6
6

6
4
4

3
3

3
3
2
2

A SA.NTS

El Sants guanya el Manresa
per quatre gols a cap
Fins després del descans no van
poder respirar els de Sairs porqué
e: Manresa durant tot el que va amar
del primer temps i potser una bona
part del comeneament del segon va
donar-los bona batalla i van tenir el
partit indeci.s. Després, perb. del des
empat en que Bruno va aprofitar
oportunitat per marcar i des
una
prés Lambe que Busquets sabé bur
lar l'acció pot eneertada de Rovi
ralta, el Manresa va decaurb visible
ment per desraoralització tal vegada
del tercer discutit gol santsenc, i
aquella igualtat de joc que fins ales
hores haviem constatat va anar-se'n
en orris i llavors ja van imposar-se
définitivament els de Sants marcant
afirmava
encara un quart gol, que
la seva regular actuació de tot el
partit i la davallada que van fer els
manresans en tombar a mitjans del
segon temps.
Els noms deis jugadora arrengle
rats van esser:
Sant.s: Santgenís. Campanya. Ma
ranges, Barcelo, Cifuentes, Busquets,
Ardevol, Amposta, Sanuy, Borras i

pruno.

passada avanaada

a

Majoral,

va

sortir el porter 1 el petit extrem
hortenc féu passar la pilota per
sobre el cap de Baldric 1 pausa
dament entrá la pilota a la xar
xa, sense poder fer res la defen
sa, que aná tot segult darrera la
piota quan aquesta ja havia en
trat.
Els vigatans feren un esforl
per minorar el resultat 1 ho acon
seguiren deu minuts aba.ns d'a
cabar el partlt, en un x-ut de Be
soll, que el porter, malgrat estar
ben collocat 1 estirar-se a temps,
entrá la pilota a la xarxa.
Curá de l'arbitratge Coll, que

estlgué encertat.
L'arrenglerament deis equipo
fou el següent:
Horta: Altimlris, Sancho, Mir,
Solanes. Sabadell, Ribó, Majoral,
Capdevila, Domínguez, Legaz i
l3arnet.

Vic: Baldrie, Bla1, Fiera, Gar
cía, Cos, Josa, Balcells, Beso11,
Borne, Perera i Toll.
F. A.
A GRACIA

El Grácia guanya el Grano
Ilers per 1 gol a cap
Una atara victória
aconseguit
el Gracia en el que va del torneig
de Lliga Catalana. Dels guatee par
tits que l'onz,e gracienc porta jugats
toas quatre amb equipa de reao
neguda válua
n'ha guanyat tres.
Potser deis tres que ha guanyat el
d'ahir podríem dir que el Gracia el
va guanyar amb mérits
i no dlem
aixó per restar-li les victóries acon
seguidas anteriorment
ja que cal
dir que ahir va guanyar al Grano
itera, tot i jugant l'onza gracienc du
rant quasi tot el partit amb deu ju
gadors, pubr que en comencar la
partida es lesiona el mig centre
Martínez, el qual juga la resta del
partit d'extrem esquerra, sense que
pogués fer res de bo, peca) en canvi
donava als seus companys una pro
va de
companyerisme fent acto de
preséncia en el terreny de Inc.
Ahir vam veure jugar al Gracia
un excellent partit, que per la for
ma que el jugaren foren rnereixedors
de la victória, i si solament aeonse
guiren aquesta pel minan re.sultat
d'un gol a cap, fou per manca de se
renitat davant la porta del Grano
liara la qual, principalment en la
segona para bu un continu atac de
l'onza gracienc.
El primer temps
fou jugat per
ambdós onzas amb gran entusiasme,
—

Vilanova,
Roviralta,
Manresa:
Rius, Julia, Prat, Costa, Ratera, So
learnau, Serra, Senyal i Marzo.
primer
El primer gol, únic del
temps, marcat pela de Santa, va és
Borras, que
autor directa
ser-ne
ahir va tenir un dia queleom més en
eertat que en les sayas darreres ao
Serra,
aquell
davanter
tuacions.
llarg 1 prim que ja coneixiem en el
Júpiter i Sabadell, va marcar el de
l'empat i únic dala manresans. Des
prés Bruno va comenaar a donar la
victbria als seus amb una oportuna
rematada pel seu angla i Busquets
discus
va entrar el tercer de les
sions aprofitant allb que se'n diu
una "badada" de Roviralta, el por
ter valles.a. paró Mallorqui, que feia
d'arbitre, no va deixaa-se entabanar
pela manresans, que, sorpresos, es
pensaven que aquell gol no era va.11d. 1 malgrat semblar-los mentida
el seu portar 1 ninaú més en va te
nir la culpa. El quart gol del Santa
ésser d'Amposta aprofitant tam
bé que Roviralta va escapar-se-li la
pilota, va entrar-la a dina ádhuc
pepa
sortlr-ne eh mateix lesionat,
afortunacLarnent no va ésser res.
L'arbitratge, a canee de Mallorquí,
va ésser bo, encara que abcó no val
la pena de recolzar-sidi gaire, par
qué el partit, a part la discussió del
tenir
tercer gol del Santa, no va
cap altae greu contratemps i va és
ser molt fácil de portar.
ADRIA
va

A HORTA

L'Horta venç el Vic per
a

2

Ha desfilat per primera vega
da pel terrenY hortenc l'equip vi
gatá després del seu flamant i
vietoriós ascens al grup "B" de la
primera categoria 1 a la primera

divisió de Lliga Catalana.
Amb tal mot1u, l'Horta dedica
aquest partit a celebrar la seva
diada económica per a donar-11
més relleu.
L'encontre, malgrat alxó, no ha
respost a l'interés proposat, ja

que els equips entenem que po
den donar més rendiment del que
ahir varen fer gala.
De bon començament sembla
va que aixó anava a esdevenir, ja
que l'equip hortenc mostrava un

joc decisiu

llnies 1 es vegeren perillosos
atacs que eren desteto per la de
fensa i porta.
Amb tot, es marcaren tres gols
en aquesta primera part, dos per
l'Horta entrats per Domínguez,
el primer en combinació amb Ma
joral 1 el segon d'un cop de cap
de Barnet. El Vic, per naitjá de
Besoli, féu el seu primer gol dos
ininuts abans darribar al mlg
temps, amb motlu d'una pifiada
del defensa Mir.
La segona part comengá amb
força decandiment, *com si als
equips no els anés res. El públie
es va avorrir molt.
Amb un avena de l'Horta, por
tat per Domínguez, que féu una
sayas

Sant Cugat-Iluro. 5-0.

gols

i

de

[rail
llasdr
/e
lasirgria

Grácia, 18

igualats

van

pie de filigrana;

—

fi l'arbitre assenyala la final
del partit amb la victória de l'onza
local per un gol a zara
A les ordres del senyor Prada, que
els
féu un arbitratge acc,eptable,
equipa foren:
Gracia: Petrus, Pueyo. Flosanaa,
Galego, Martínez. Monzó, Lloret,
Romero, Serrano, Conesa i Ferrer.
Pérez, Pela,
Granollers:
'fiesta,
Vila, Rovira, Torres, Eugeni, Balda
bielso, Manuel, Guix II i Gubc I.
L'onza del Granollers portava un
braçal negre, per la mort de l'ex
jugador granollerí Miralles.
OCELL
Per

alguna

vegada,

jugadas

d'interés, destacantase als des por
tera i els defenses graciencs. Fina
litzá aquest primer temps amb un
empat a zero, la qual cosa retlectebc
ben bé la igualtat de forces.
En el segon temps. en cap deis dos
onzes decaigué l'entusiasme i es veié
també en aquesta segona part, joe vis
tós i de qualitat. Domina més el Gra
cia, el qual en algun moment arriba a
acorralar el seu adversari, paró per
manca de serenitat, la davantera ver
mella no pogué arribar a marcar
cap gol fins ala 25 minuta de joc.
En un deis tants ataca del Gracia,
la defensa del Granolers allunya una
pilota fluixa, l'arreplega Conesa que
la passa a Serrano i aquest aconse
gueix burlar la vigilancia dels juga
dors blanca, i d'un xut bat Iriesta per
primera i única vegada.
Aquest gol dóna ánima als del Gra
cia els quals ataquen amb gran en
tusiasme, distingint-se el seu extrem
amb jugades magistrals. No obstant,
el Granollers, no es desanima i va
efectuat alguna arrancada, que por
ta algun perill a la porta de Petrus,
perb la segura actuació del tercet de
fensiu, fa que el Granollers no pugui
marcar cap gol.
Abans d'acabar, davant la porta del
Granollers es forma un seriós perfil
que no acaba amb gol per miracle.
car la pilota es passeja amunt i avall
de la porta, sense arribar a entrar de
finitivament.

LLEST

•

AL

MATI

sense

TARDA

•

•

•

100.000 Vestits i Abrics, des de 25 pessetes
100.000 Pantalons, des de
5 pessetes

Cabila, 3 San Andreu, O
-

Un partit de neta
superioritat de l'onza local, que ha
jugat un dels sena millors partits
de la present temporada. El domini
també li ha c,orrespost, i Usanda
zaga, al cap de deu minuta de joc,
ha marcat el primer gol. Usandiza
Calella. 5.

VESTITS

—

ga i Bernia han marcat novament.
I el marcador ha assenyalat un 3.
Ferrer era l'arbitre, i els equipa.
Zamora, Miró, Porra,
Calella.
Akoriga. Llanas, Las, Coromines,
Busot, Besoli, Usandizaga i Bernia.
Sant Andreu.
Fabregat, Fal
guara. Sesma, Sescós, Lorenzo. Cas
tillo. Gómez, Serrano, Roig, Salís i
Ubeda.
—

Europa,

4

Terrassa, 5.
Ha estat aquest un
partit en el qual ha sobresortit el
joe de qualitat escasas, sobretot en
el que fa referéncia al Terrazas.
L'Europa ha dominat Ileugerament
a
la primera para Ha marcat tres
eols, ea:- oe Pala. Mas i Bailes
ter. Quan el resultat era de 2 a cap
a
favor del seu adversari, el Ter
rassa ha fet un gol.
A la segona part, el joc ha estat
de domini altern, i el més interes
sant han estat els enrenous que
s'han esdevingut durant el seu des
enrotllament.
L'arbitre
que no ha arribat a
satisfer ningú
hagué de treure
del camp Muntaner i Guillamon.
Ballestee fa el quart gol de l'Eu
ropa, i Pueyo, el segon per al Ter
—

—

—

rasas.

Els equips s'han format així:
Terrazas.
Llopis, Jorda, Barbo
meus, Rubio, Loyola, Cadafalc„ Gua
namon, Brió, Pueyo, Rius i Cok
—

mer.

Europa.

—

Montserrat, Mestres,

Martín, Jimeno, Xifrer, Muntaner,
Bala, Mas, Ballester, Arquer 1 Va
quer.
A SANT BOI

El Santboiá no pot amb el
Martinenc i sucumbeix per
gols a 2
Mala tarda per ala santboiencs.
Han perdut un partit que podían rnolt
bé decantar al seu favor, malgrat
la tasca desencertada de Goded. Mo
reno i Vilá.
Bon comenlament amb un gol de
Canyada rematant una centrada Ce
Vila, 1 empat consecutiii del Mar
tinenc per unes mana pecadores de
Pagés dintre l'area fatídica, que
transforma Vilaseca.
El desconcert que aquest gol ha
produit als vermells és evident, més
encara si hom té en compae que un
tree-kick de Moreno topa al pal i
un 'cut, de Costa,
mortal també, és

rebutjat pel
Sense

res

campió d'Espanya

Joan Salarich,
de

ciclo-pedestre

cross

(Gran Premi Capito' -Bocasses)
Sota

-

mida, des de 50 pessetes
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A TERRASSA

2

a

Ciclisme

—

Terrassa,

ABRICS

i

rorganització

del nostre col

lega "El Mulla° Deportivo" i amb
el títol de Gran Premi Capitel Bo
casses, es corregué ahia el Campio
nat d'Espanya de cros ciclopadestre.
més falaguer ha
Cal dir cpp.
coronat la realització d'aquest Cam
pionat, parqué tingue, ultra l'adhe
co
sió deis ríosires corredora. la
operació de bon nombre d'esportius
que s'interessaven per aquesta prova.
Amb tot, hem de convenir que
resultat potser
l'éxit esportia ha
-

millor del que els mateixos aue tin
guerne la Iiniciativa d'organitzar la
prova esperavan. No podia é.sser al
trament peroue les cooperacions. que
prestaren gran nombre d'entitats
ciclistas, per rnitja, de llurs asao
ciats, feren que la part, més dificul
tosa, o sigui el controlatge del re
corregut, resultes cosa perfecta. La
diversitat 1 canvis sobtats d'itinera
ris eren un perfil molt important
per al bou éxit de l'organització,
puja que ufl. simple fallida mal
metia tots caL, calarlos realitzats.
Com diana perb, ten nombre de
ciclistas atiplaren cura
de vigilar
els carnins 1 orientar els corredora,
i gracias a aquest zel í ccoperació
es deu en gran part l'excellent re
sultat obtingut per aquest primer
campionat de cros ciclopedestre que
s'ha reallteat a la nostra ciutat.
La vicibria, merescudissima (mai
tan justament emprada aquesta pa
raula com en aquest cas) que ob
ting,ué el sabadellenc Salarich, fou
el premi a la formidable exhibició
de facultats que produí l'excellent
corredor de la Montjuie.
Des del primer moment es des
taca d'entre els participants, i a
una
marxa frenética i amb un es
perit de batalla corprenedors, Sala
rich es pasa en primer lloc, i no l'a
bandoná fins aconseguir arribar vio
toriós a la meta.
Un digne rival de Salarich fou
Gascón, el jove corredor de l'Esplu
ga de Francolí, veritable nou va
lor del ciclisme catalá, que progres
sa notablement a cada nova exhibi
ció.
•
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SALARICH,
el

travesser.

més de notable acaba

prova.

nou

campio

(Foto Berd-Buyosa)
de lluita. La partici
aquest Campionat l'expo
saya ben inútilment al ridícul, i ha
obrat encertadament no partida
pant-hi.
El mateix féu l'stayer internacio

34:tuesta,

pació

mena

en

nal (també inscrit) Antoni Prieto,
el qual, perb, acudí a donar la sor
tilda ala corredora, acompanyat de
Cariardo.
També s'absting-ueren altres cor
redora, entre ells Ferrando; en can
vi el campió d'Espanya de veloci
tat, Joan Plana, que volgué provar
sort, tot just érem sota el peu del
funicular de Vallvidrera que ja ha
via estat eliminat de la lluita„
que el joya Plana, raga
barceloni, hauria actuat
excellentment si hagués seguit la
táctica canyardista. Está bé prestar
Creiem

sprinter

l'organització

la réclame d'un
d'un títol, paró no adonar-se
del que a un hom 11 cortvé, franca
ment, ja no és encertat, i perju
dica
notablement
aquel mateix
nom,

Les clássíques

curses

•

•

a

El base Apalategui, el qual ahir
perdé el seu títol de campió d'Es
panya de cros ciclo-pedestre, es velé
superat per alguna deis nostres cor
redora, encara que a favor sea té
caiguda
(molt
haver sofert, una
lleu, paró). Amb tot, res no podía
fer per a
contrarestar l'empenta
magnífica de Salarich, que segura
ment el
no sospitava
ni molt
menys.
Ens agradaría, paró. tornar a ven
re l'esmentat corredor base en una
altra cursa per l'astil, amb l'única
variant d'augmentar el quilometrat
ge del recorregut, que trobárem ex
cessivament redult.
cronometrats
fina a Pedralbes, els corredors em
prengueren una
rapidissima cursa
cap a Sarria 1 Vallvidrera, al peu de
la qual muntanya, i amb la bicicle
ta .a con, enfilaren la drecera que
condueix a dalt la placa, i des d'a
llí cap a Can Lorén per entremig
d'un estret camí ple d'arbres i obs
tacles, fina arribar a la Font del
Lleó. (En aquast indret, ja Sala
rich passa notablement distanciat.)
Per la Riera Blanca
entraren a
Coll Blanc, i es dirigiren a la Gran
vis, plaça d'Espanya i cap a l'Ex
posició, on, davant el Palau Nacio
nal, hi halda situada la meta_
En tot el recorregut hi havia un
gran nombre de públic, especial
ment als ilota difícils 1 també, com
és natural, a la meta d'arribada.
marxar

a

*

En fi. aquest campionat fou un
éxit d'organització, del qual poden
estar satisfets els companys de "El
Mundo Deportivo".
Fem constar especialment el nos
tre agraiment al senyor Josep Oles
tia, en el cotxe del qual pog,uérem
seguir a la perfecció el detall de la
cursa.

PERE ABELLA MA•SDEU
La classifieació
1. Joan Salarich, en 49 m. 6 s.
2. Francas Gascón, en 49 m. 42 s.
3. Alexandre Fombellida, en 50
minuta 35 s
4. Joan Jimeno, en 50 m. 42 s.
Etc., etc.

peu

a

finés,
Es

anullat un gol d'Alejo, per
1 quan havia transcorregut la
meitat del temps. Mas ruta creuat
i fa el segon del Martinenc. Es des
moralitzen els mamas, i Gumá apro
fitant les continuas falladas de Go
ded, endinsa per dues vegades més
la bimba dios de les xarxes ribera
nyes.
Un avang de Costa finalitza amb
un penalty imperdonable per mana
de Catafau. Costa el tira fora, i fi
alment Canyada de mitja volts fa
el segon.
La lluita acaba amb el resultat de
4 a 2.
Formidable la defensa martinen
ca. com Andreu, Vilaseca 1 Gumá.
Del Santboiá, Feriot. Pagés, Ribes
i Alejo.
Pérez, d'arbitre, acceptable.
mana

P. GERMES

Esportiu :
el dia 9 de gener sortirá
«LA RAMBLA»
edició del vespre

L'aragonés Pérez, vencedor del XVII Premi
Jean Bouin
El debutant Fernández, primer de la
Aquest matí s'ha disputat per dis
vegada la cLásica cursa a peu

setena

Premi Jean Bouin. Han curat de la
seva organització el C. E. Aire Lliure
i "L'Instant".
La cursa s'ha celebrat amb un
temps espléndid i amb aquell entu
siasme característic de les manifes
taeions de aran envergadura.
Tant la sortida en la prora preli
minar (debutants i neófita) com en
la reservada a seniors i juniors, han
estat donades amb considerable re
tard sobre l'horarl rixat. Aixo su
posa per a nosaltres una manca de
ternps que ens obliga a ésser areus.
En una próxima eiició insistirem
en els a mantaris.
Diguein per cornenpar que la Jean
Bouirt d'enguany en el seu aspeete
fanctiu ens ha decepcionat. Nosal
tres, i aalb nosaltres tata els espor
tius. confiávem ésser te-st1monis

cursa

duna cursa plena d'interés 1 inci
déneies i d'un duel formidable en
tre Jeroni Joan, Andreu, Meneses i
Pérez, entre altres. Per') Andreu, in
disposat, després de formar part de
l'escamot capdavanter fina al carrer
d'Urgen, ha fallat, perdent contac
te amb els primers. Pretengué aban
donar, peró gracias al seu amor
propi, c,ontinuá. Angel IVIur, per les
mateixes causes (indispesició de l'es
tómac), ha abandon 3 t; Jeroni Joan,
que es troba complint!el servei mi
litar a l'Africa, no ha ogut despla
Amb toas aq
ts inconve
nients la prova havia de decidir-se
entre el marathoniá
esi el ma
drileny Meneses. Aq f, jove en
cara,
tir la forta
no
ha pogut r
ofensiva de l'aragonés, nidada prop
i quan l'es
de la meitat de la
tilista Camí comenaav a sentir les
en
conseqüéncies
del
excessiu
adoptat des de la • ida i que li

0141EL 1100TIE

.
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Cinqua,

Josep

Fontseré,

senior,

U. A Nurmi.
Sisé, Manuel Andreu, ídem, Fui
bol Clut.) Barcelona,
Seta, Goez, ídem, Federació Ara
gonesa.
Vulté, Lluis Miró, Idan, Hércules.
Nové, Antoni Buendía, íd. Nurmi.
Desé¦ Vicena Navarro, id. Id.
etcétera. etcétera,

i aquell matelx títol que abans
(en la propaganda) feia tan bonic.

*

41(

pogut

nom

Després de

a
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Lagicament, i tal com esperávem
i era de desitjar, María Cariardo
no
arengué la sortida en aquesta

la primera part.
La segona ha estat favorable al
Martinenc, que de bell antuvi ha
dona, at: sense que el Santboia s'a

Com ja diguérem setmanes enre
ra, les facultats de
Cariardo no
ereiem que siguin
adaptables
a

hauria

Abatas d'acuesta cursa s'ha corre
gut la reservada a neófita i debu
tants, damunt una quitra quilórne
tres. Aquesta primera prova ha tin
gut molt d'interés, ja que el seu re
sultat no s'ha previst fina als dar
rers
momenta.
Aquesta primera
cursa ha estat
guanyada per Fer
nández, del Laietánia, de Mataró,
seguit de Mareen Riba, de la U. A.
Terrazas, i Josep León, de l'Hércu
les.
Una
gran gentada, situada al
Pare ha contemplat i aplaudit l'ar
ribada deis corredora, i nnsaltres,
gratas a l'amabilitat del senyor Ro
meu,
haga pog-ut admirar-les de
prop totes dues, portats en un mag
nífie cotzce Hansen.
CIALVET
Classifleació seniors I junlors
Primer, A. Pérez, senior, Federa
ció Aragonesa, 31 minuta i 45 se
gons.
Segon, Just Borras, senior, Ser' cu
lés, a 80 metres.
Tercer, Macani Meneses, Madrid
Futbol Club, senior, a 90 metres.
Quart, Francesc Caml, senior,
F. C. Barcelona.

e

ALA

precipitar-se,

millorar la classificació, bastant ac
ceptaale. Deaprés han entrat An
dreu i Fontseré, seguits de l'altea
aragonés Goez, Miró i Buandía.
Encara que el Comité organitza
dor no ens ha pogut facilitar tote-s
les dades oficials, tot fa creure que
per equipa ha triomfat l'Hércules, a
pocs punta, sembla, del Nurml.

VESTIREU ELEGANTMENT PER POCS DINERS

A CALELLA

—

veientase,

ESCOLLIT

en

en

sistgma
lord
affierich

el primer lloc de la c,assificació

PR/MERA DIVISIO

3

Passeig

un
admirable segon Ilota que
ell és tradicional
Darrera de
Borras s'ha classificat el castella
Meneses, que ha portat a cap una
cursa molt
regular, sense extralimi
ücions.
Ha seguit Francesa
Canal,.
que amb una mica aés de seny,

cat

Catalaxia

Manresa, Ca'el!a, Europa i Grácia
en

1 recuperar-se, de.sprés d'uns
mo
menta de decalment, i s'ata classifa

preliminar

permeté

mancar

en

primera posició

fina prop del asurar d'Urgen.
La victoria de l'aragonés Pérez ha
estat, dones, fácil, sense emoció ni
dificultats
visibles.
Afegim, paró,
que Pérez, des del precia moment
que ha
iniciat l'atac a bous, ha
adoptat una manca formidaale, in
sospitada per a molla de nosaltres,
tanint en compte que es tracta d'un
corredor de gran Lona. Tan rapid
era el tren a qué s'ha lliurat el ven
cedor que abcó h ha permés de ba
tre el récord de la distancia per
prop d'un minut. Sense hulla, si es
vol, paró amb tots els mereixements,
Pérez s'ala revelat un gran corredor
en aquesta mena de curses lapides,
i la seva victória cal admetre-la sen
se reserves de cap
mena i amb tots
els honors.
Just Borras, colloçat en tot mo
ment entre l'escamot capdavanter,
quan aquest es dividi sabé resistir

Gap]
Ei parlii d'apesta larda
a

Bilnektuirms
El F. C. Barcelona honora avU1
la memoria del qui los el seu
fundador i president en diversos
époques. El partit d'aque.sta tar
da, entre ?'Arenas, capdavanter
del Campionat de Segona Divi
sió, i un equip del Barcelona, és
a profit de la Milita d'aquel ho
me que,
sense
ésSer catead de
naixença, estimava Catalunya
com la seva patria i per ella
recordeu els temps oprobiosos de
la Dictadura, la clausura del
F. C. 'Barcelona
hagué de veu
re's exiliat, amb els consegüents
perjudicis d'ordre moral 1 mate
rial que precipitaren, possible
ment, la seva fi prematura..
LA RAMBLA, en aquest dia as
senyalat, vol retre també el seu
homenatge a la memoria d'aquel
home la vida del qual bou ligada
a la del F. C. Barcelona, 1 feli
cita la Junta Directiva del Club
blau-grana per la seva decisió,
que constitueis un acte de justi
cia i d'agraiment.
Un deis carrera que porten al
camp de Les Corts honora paren
nement
iniciativa de Les es
guerrea catalanes
el nom de
Gamper. A la tribuna del camp,
en el loa
d'honor, el bust de
Joan Gamper presideis tambo Zes
grans lluites esportives en les
quals ala colora blau-grana són
posats a prova. No seria just que,
com a catalana, ni com a simpa
titzants del F. C. Barcelona, obli
déssim la memoria d'aqueli ho
me que dona tot a que posada
per Catalunya, per Barcelona 1
pel club deis seas amors.
I una de les maneras de de
mostrar que no és obliclat, és
pensant amb la que tau en vida
la seva companya amorosa, 1 en
tusiasta fins al Sacrifici.
Per aixó trobem molt bé Pacte
d'homertatge d'avui, i de tot cor
ens hi adherim.
—

—

—

—

Aquesta tarda té lloc al caxnp .de
les Corta, eanunciat parut a bene
fici de la vidua de Joan Ciamper.
fundador del F. C. Barcelona, entre
un equip d'aquest club i el de
l'A
renas de Bilbao.
El Barcelona sha arrenglerat
Nogués, Rala, Bayo, Argema Ber
kessy, Bardina, Vantoka, Raída Sa
mitier. Barc,eló i Sagi.
A la segona part, la ratlla mítja
la formen Pedrol, Franco, Sardina,
i la davantera, Torretietiot, Polo, Sa
mitier, Barceló 1 Saga,
Durant el primer temps s'han mar
cat quatre gola a favor del
Barce
lona
i un a favor de l'Arenas. Els
autora han estat Samitier 131 i Van
toka, pel Barcelona. i Gurruchaga,
el de l'Arenas.
A la segona part. Santos, de l'Are
nas. marca el segon gol per al seu
equin.

En el darrer moment. Polo, del
Barcelona. marca el narrar.
Acaba el partit, 5-2, a favor del

Barcelona.

Ellic rao licorle
El

representant, En JOAN FONOLLEDA SERI:A.
de no aceeptar com a legitim tot el que
s'intenta vendre anib altre norn que no sigui el de
seu

reeornana

'Alomas

del Mon,servar

