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Nataclé
La Secció tic Natació i Girrinás
de l'Associació d'Alumnes Obrera
organitza per al vinent dia 2 d'agc

*

En Surroca i Pont II, del Tár
rega, sortiren a estiuejar per terres
de Tarraco, pero el Grar.ollers els

2

3
1
2

3

major d'aquella població, els
primera campionats locals de nata
ció. El festival es regirá sota el se

l'estitleig.
*

*

quinze anys.
Segon: Carrera
Campionat local de
Tercer: Carrera

de tal manera de pro
cedir més valdría que no fessin es
*

pesé.,

Que

al dia 5, al c,amp d'Alcanar,
U. E. Rapítenca va demostrar
l'Ulldecona C. S. que si són cam
pions comarcals 1931 és perqué no
la

slavia de

*

*

Matamoros no va poder dei
ser
vetare la copa a la núvia, mal
zrat el seu entusiasme i el treball
demostrat en el partit com era el seu
desig i aconseguir els dos gola.

Que

*

*

*

*

*

perdé alrnenys

deu

quilos de greix durant el partit per
demostrar el seu valor al lloc de
per haver-hi al camp cer
xicota que precisament no és moit

ta

i

tot

"catalana".

Que eh jugadora del
atribueixen Iltus darreres
actuaciona

Sabadell

raigrades
l'excée de partits.

a

• •

diuen qnan

que han fet el ridicul.
SS.

Que

el jardiner que té cura de
l'herba del camp del Sabadell está
enfadat perqué virem dir que aque
lla herba estava a la miséria, i ara
ens vol fer quedar malarnent.
•

•

Que les formoses nenes del 'has
que" de Girona ja no es donaran
vergonya de jugar. Es da-, ara po
drart fer-ho

a

porta tancacla...

CINEMES

:FliOncear
•

Id

per

—~7.•

•

Imperas ara-entina
-7
:

N
:

Passeig

de Gracia 1 %rubia
do Catalunya
Attlt. nit, a les 10:

FRIVOLAS

..

.t.

CINIUAA

.5:

SELECTA

L'únic

perseí
Aval. raí,

III

temperatura

va

1
a

les

el.del::

ill5:
III

.

Dibuje**

Natael6 1

-

VAR111TE
aannings

per tarat

tyaria

gar amb el mes gran entusias
me, no es desplegá amb Ven
cen d'altres vegades. Cal fer
constar, perh, en el seu des
canee, que el desplaeament de
lloc d'alguns elements, restá
compenetració al conjunt de

l'equip.
La selecció barcelenista evi
denciá un acloblament admira
ble, si b éla seva Unja d'atac
peca de pou. élicert en xutar

A SANT CUGAT DEL VALLES
Un gran festival esporliu
Per al dia 26, el Sant Cugat
Espurt Club té anunciada una
resta esportva amb metiu d'ha
estat uomenat president
ver
tionurari d'aquest Club el se
nyor Josep Sunyol i Garriga,
que promet ésser un esdeveni
inent.
A les onze del rnatf, rebuda
del seuyor Sunyol.
A les dotze, míting esportia,
de prestigioses ora
a cárrec
ditrs esportius

aúna

..pulido

I

distingiren Calafell, !'é
Dornénec i Iglésies per als

Es

locals, i Santfeliu, Vela, Gasulla
i Maten, per ala blau-grana.
L'árbitre, Zenó Castells, en

A la

una

de la larda, vermut

d'honor.
A dos quarts de dues, visitt
als claustres i .Ntonestir.
A les dues, dinar d'hume

natge.
A les cine, parlit de futhil
entre el titular i un equip del
Barcelona, en el qual es dispu
tará una Copa eedllt per LA
RAMBLA.
A la muja part de lpartit,
president de l'entitat fará f.fie
na
al senyer Sunyol d'un pe:gamí en record de la t'esta.

CRE111•1111111111111111111111111111M1111111•11111111ME•IIII•

gol.
re;

a

certadíssim.
Els equips eren:
U. E. ARENYS.—Soler, Prat,
Calafell, Llevat, Pérez, Vidal,

VOLEU COMPRAR
UN APARELL
DE RADIO?

i Bas.
F. C. BARCELONA.— Mateu,

als Establiments

Moltó, Santfeliu, Puig, Vela,
Gómez, Pérez, Ortega, León,
Gasulla 1 Clvit
Ele jugadors locals s'adjudi
earen
el magnífic trofeu de
l'Ajuntament, pel inés gran
nombre de córners aconse

LUTETI

guits.

L'equip de basquetball de la
mateixa entitat ecntend1 el dia
abans amb l'Associació Espor
tiva de Mataró, finalista del
Campionat de grup B, vencent
lo brillantment per 29 a 19,
després d'un partit emoCionant,
i entrá en possessió de l'artís
tica Copa °frenada per l'entu
siasta esportiu Narcís Baronet

ció de dilluns passat, avui pe
dem oferir als nostres lectors
més detalls deis festivals es
portius que es preparen per la
propera Festa Major.
La Comissió de Foment de
l'Escut Emporitá ens ha lliurat
les bases de les tres festes, i
que no publiquem, molt a des
grat nostre, per manca d'es
cenvida tothom a prendre-hi
i que lii hauran valuosís
sims premis en metállic.
També ens informa que han
rebut ja alguna lletra demanan
informes, i que, per tant, es
peren que assoliran un éxit

part,

sense

LA RAMBLA s'associa de tot
aquestats, ja que estan
a
identificats per cemplet arnb el
seu
ideani d'Esport i Ciutada
nia, bo i desitjant que tant el
eoncurs literari com els encon
tres de futbol i tts carreres de
eintes i pedestres obtinguin un
exit força sorollós.

La eubla

amenitzará

Atiliga

.le ..ferrassa

la festa.

A GIRONA
Un Club de lasquetball
L'Esporting Club Gironí que fins
avui havia fet el seu comes inde
pendentment. grades a l'esforç i a
la voluntat d'un grup d'entusiastes
de resport atlétic s'Im fusionat i
traspassat definitivament com a sec
ció agregada a la societat esportiva
Girona F. C. Nosaltres que amb el
canvi veiem un gran encert per
arnbdues parts i que l'afició pel bas
quet creixerá de manera progressi
fas membres de
va
ens cal felicitar
l'Esporting bo i desitjan-los un bou
encert que no és d'esperar reporta
rá bons fruits si hom té en compte
que des d'avui es desentrotllará sota
eis auspicis del Giron- F C.—A. C.
A TORREDEMEARRA
Centre de Dependents, 3
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Mena. San* Gene
per OlOrta swanson, 1
DESFILE DEL
N'unce coevaiter .1 Jeanette
Mea Donald

1,11
5:

AMORlil

5:

la penya "Els

Que seguint l'ordre, s'espera

aviat el del
successivament

Teléfon 14372
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festival atiene

un

paruts

ue

futbol

a

metres

mata

dos

i

aliaren

a

di--

U.IVC1-505 elements

d'aquestes

proves fou el

següent:

Llançament
2

3

2

3

29 52 in. P. C. E.
Enric Larol, 26'15 tn. S. A. M.
Claudi Jans, 23.05 m. a... A. M.

Salt' d'alçaria
Mongreil, 155 ni. i'. C. E.
Larreres, 153 ni. S. A. M.
Lecna, i so in. P. C. E.
400

metres

Villacampa,

'lisos

P. C. E.
E.
pes
1
monarca, 9 mi ría P. C. E.
Mansa:a, Sb5 m. P. C. E.
Laso', 3'63 m. S. A. M.
3
3.000 metres step-chasse
Mur, so' 40" P. L. E.
2 A. Falguera, It' S. A.
M.
3 Clitnent, sito P. C. E.
los) metres
alongrell, 12' 1/5. P. C. E.
Segueixen T. Rubio i Folch, també
de la P. C. E.
1

a

m.

FOlCit, 1'
P. C.
alançament del

Nalors
renda

—

L.

seves

Corredor

Goma S Fontanella,

de Canvi
15.'

—

i

exigents...

massa

Que de l'Espanyol ningú
parla, ni en bé ni en mal.

•

Setinana Andalusa

22, al dlumenge, 28
tunelons tarda 1 nit en
GRANDIOSOS QUADIROS FLAMENCS
de Montluic
gratis.
} ..:ada
al
Pare
sentel d'autocar des de la Piala
-,n
(!,
catan:ny-a (estada de sarda) ai
Fobia Esp8ny01, 1 permanent de taxis
l'entrada del rOble,
ve

*

l'Assemblea de Madrid..
*

d'abril,

427

*

*

molts delegats de rnilenar del
estan indignats amb l'irrevo
cablement dimitit directiu senyor

Que
Barça

Cadellans.
555

el motiu del disguts és les
manifestacions que Cadellans va fer
a
un redactor de LA RAMBLA.
Que el bo és que Cadellans asse

Que

Borsa
Barcelona.

piR ACAE1Át

GRAN
:-.-nw

No installeu la vostra oficina n:
compreu mobles per al vostr(
despatx sense demanar pressu
post a aquest Casa
Tel. 53404
ECONOMIA
emmemak~emmeme

Restaurant Catainnya

=-5.

@
distingida clientela 1 al pú A
general, la inco nparab'e
9
Plat creacIó de la
PESCADORS
SOPA DELS

recomana a la seva
blic en

casa

11~••¦•11~111~~

LA

T. S.F.

NOTICIES RADIOFONIQUES
L'estació de rádio, consumidora de
fluid eléctric
Ja s'ha parlat en la premsa de la
cornunitat d'interessos entre les cen
trals electriques i la radiodifusió.
La gent s'estranya que les empreses
distribuidores d'electricitat no facin
res per evitar les pertorbacions ra
diofóniques, quan llur intervenció
podria ésser tan útil en la lluita.
Aixa és més estrany quan se sap
l'enorme consum que fan els afi
cionats i les emissores que com la
de Liblice (Bohémia) gasta uns acto
quilovats diaria.
Radiogonibmetres per a la seguretat
de la navegació aéria
A Praga, Marienbad, Budweis i
Brno slan installat radiogonióme
tres per donar totes les dades ne
cessáries als avions que en ple vol
puguin fixar molt sovint llur
no
posició exacta, a causa de la boira
o qualsevol altra circumstáncia. Les
installacions radiogoniómetres tenen
una
estado receptora i una altra
de transnussora.

rá.
que suposa tenir un receptor de
escoltar:
do. Assegut a casa seva
tranquillament el locutor, que ha
esperadament pronuncia el seu nont
no5.
Es fácil de comprenclre que al
interas ex.
borne es despertá un
traordinari. Pero l'interes es con
oí (luí
vertí en intensa emoció qua n
de
l'alcaldia
presentar-se
a
havia de
qta
l'herencia
reclamar
seu poble i
tre

mort
Ii deixava un Iluny-á parent,
milioni
sis
ascendia
a
América i que
i mig de corones.

retransrneten.

alemanyt
Intercanvi de programes
americana
i
(101151
En una altra ocasió hem
u
d'establir
cornpte del projecte
programes ra.
tercanvi periadic de
Alemanya
i Nora
diofónics entre
América.

......•••

Milions per rádio
Fa poc ternps, un txecoslovac
s,ha pogut convencer de la utilitat

loo~taamemumummummeammizimma
-

-
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Karlsbad

Els concerts de

ra
Del del 26 d'abril es vénen
111'
Karlsbad,
concerts
de
diant ele
del matí i
comencen a les sis
txccoslovaquel
totes les estaciona

•
•

•

•

....

........

, ...

HIMINUTIL1
novetats
Rebudes grans
objectes

CORTS,

815

-

per a presenta
TELEF. 12674
•

4,•,•

•

•

lector
Fem avinent als
ene
que

14

*

Que el secret está, peral, en qua
Canyelles s'ho guarda tot per a

Placa Tetuan, 17
Tallers L. OLIVERA

dimeercs,

Avinguda

*

fa dies que no ha
fet declarazia
i que aixia porta
capficats els seus notabrosos admi
radors.

Nobles amerleans

s, A.

POBLE ESPANYOL

en

Que Canyalles

en

DIVERSOS

*

*

no

PARLAmisT911,

de disk:

característiques. La seva situació. S'infor
ma detalladament (sense compromís per al tenedor)
PERSONALMENT O PER ESCRIT, de 5 a 8 tarda.
Les

de Bar

step-chasse.

El resultat

•

el que rnés els anima als del
"Sana" és que aqueste jugadora,
acostumats a no cobrar, no seran

CAIXES

A

del club fa
cal i altres de á Yema Club De
portivo Espanyol, entre els quals hi
ugurava l'atieta alur, que ultimameut
va batre el récord d'Espanya
deis 3.000
ue

Alcázar,

13ASCULE,S

-

re,:

4

está

•

celona. Varen guanyar els locals per
assistir-hi
3 a 1. A tots dos partits va

la tarda.

proves atiétiques

Les

al

vinent

1

Diumenae passat, va celebrar-se a
n'aquesta simpática vila del Valles
una gran diada esportiva, que consistí
amb

la

Que

solament

Aragones",

*

*

i Tura.

MOLLET DEL VALLES

1.3riírk.\

a

11.1

al

i així
vocal de

fixant Soligó.
Obiols i altres ex-europeus.

"Els escacs": Castellsequés, Cardo
Gonzalve, Alme
na, Ferragut, Soler.
da, Vila, Pascual, Amad3r, Bailada i
Gimeno.
Va marcar ele gola del "Escacs"
l'Amador i el deis "Uns" en Tora.
Acabat aquest partit va jugar el
primer del "S. C. Mollet", contra el

ALIAGA
A

a

a

fins

sí

Que

veu

"secretarillo",

Que el "Sans" tindrá
temporada tot un equipas

direm que va resultar molt interessant,
1 nietas, fine era emocionant i tot.
A les ordres de l'árbitre (?) senyor
yornet. que va fer-ho tant bé com
en
sabia
va saber, peró, com que no
gens, va res atar que va fer-ho molt
rnalament.
Els equipe varen arrenglerar-se de
la següent manera:
Penya "Els uns": Segalés, Bache,
Ribot, Ros, Chacón P., Carretes, Ale
many, Sans, Ros, Chacón F. Oset,

Papiol, Antonet, Rovira S., Ga
tell, Ramon, Gracia, Santos, Plana,
Fernández, Joan Morros. Cal fer
remarcar la bona
actuació del por

trobareu les millors marques;
2

s'han vist els

simpatiquíssirns per cert,
president i vice-president...

re

El proppassat dia 19 es juga un
formidable parta de futbol a cárrec
del Catalnya S. S., de Tarragona, i
el primer local o sia el Centre
d'Esports de Torredemlaarra.
L'equip foraster estava integrat
per 5 jugadors del Gimnástic de
Tarragona, en calitat de refors.
Malgrat i ésser l'equip rnolt fort,
el local el ,sapigué contrarrestar,
guaityant els locals per 3 a I, l'e
quip local fou el següent:

col'

zCINEMA

del

fa al
seus

*

pocs dies

en

retrata,

uns", perque lii
ju,gaven amb el

ter.

Casi),

precedents.

Quant als encontres de fut
bol, res en coneret podern dir,
Ja que la Junta de La Bis
bal F. C., está en negociacions
amb potents equips.

Que

havien elements que
primer equip del "S. C. Mollet".
No farem la ressenya del partit,

perque ocuparla

Sí, peal, que podem dir que

11:1

t

--

es

MERMARAS

il

onza

pai.

JUVENTUD

MODERNA

I

--

incidéncies.
L'equip local, altlb 101 1 ju

va

*

assistir-hi
sortir molt

Penya "Els uns", 1
Penya "Els escacs", 1
Aquest és el resultat del primer
a la
partit de iutbol que va celebrar-se
tarda. Es un resultat que ningú es
perava, ja que tothom creia que gua

df

Ampliant la nostra informa

Rosselló Cinema

111!

-

va

"Catalunya" prodiga
les d'alguna deis

el

dies
directius.
guna

contenta de l'actuació dele taavells at
letes mollet'ans.
Ara preparen un altre festival junt
Depor
atub la secció atlética del C.
tiu Júpiter.

ats'

hedat.

més indicar

A LA BISBAL,

„.

Entre

1

la prova in

a

U. E. Arenys, O
F. C. Barcelona, O
Aquest partit s'efectuit diu
menge passat, dia i2, al carnp
del Fons de les Creus, i bu
presencial pez nombrós públic,
que seguí amb interés les seves

tow

su noche de bodas

4

a

donar noni,

Col!.

Temporada de °represes"
Asa!, nit, a les 10:

•

concursants

blicar,

camp...

Coll, Doménec, Iglésies, Pacífie

•

Que alzó només ho
veuen

i

inscripre's,
adreça.

—

la nova adquisició de Molina,
interior dieta per la U. E. Rapiten
ea, reforce de tal manera la davan
tera que
junt amb Matamoros i
Mata l'han batejada amb cl nom de
"la davantera de la mort", per és
ser tOts M.
*
*

mig...

Per als
fantil cal

a

ogi

consocis calbs...
Que a ;panca de jugadora de fa
ma les "fotos"
deis guata podar pu.

-

A ARENY3 DE MAR

dos gola fou per
que no sabia com
el xiulet per fer

tocar

Roaales

cognoms

part ella.

Que

Que

per

1,A CNIS

.

<HOQUE FATAL

conser

geria de l'Ateneu Vilanovi i al local
del Gimnás (Passeig dcl Carme, a),
i és completament gratuita. Precisa,

port.

Que l'empat a
culpa de rárbitre,

POR-TENER

A n'aquestes pra-ves
frolta concurréncia, que

DA DE ESTA !SUMA LA
MAXIMA TEMPERATURA
LA VELOCIDAD DEL MO
TOR DUDO EVITAR EL

de so metres.
velocitat.
de aoo metres.

Campionat local de fons.
S'obre la inscripció a la

Jugadors

*

.

els

F. Rubio, 2' 18" P. C. E
A. M.
A. Falguera, 2' 21" S.

1
2

güent ordre:
Primer: Carrera de 25 metres, in
fantil. Reservada per ala menors de

del Tárrega no
esteva de bon ull arnb el President,
go que ha motivat que per la seva
tossuderia presentes la dimissió el
President.
*
*
*

prertdre-hi

seus cara

sí

Seo metres

festa

Algun !agaoor

varen

en..

que
lloc de consocia de cabells
blancs,
el
que estrobará será amb tots

Mongrell, 33'34 In. P. C. E.
M.
Caries Sanz, 32'6o ni. S. A.
Cándid Sana, 29'75 tra S. A. M.
Salt Ilargária
Mongrell, 6 ira P. C. E.
E. Carol, 5'7o. S. A. M.
Castafio. 5'o5 m. P. C. E.

,

*

hi ha qui assegura que
el que
Massoni espera és que els

»Llançarnent del javelot

*

•

*

la

en

SSS

cap

a

En

desbarata

encara

Q

Segura, del T'anega, d'un
temps enga fa forrolla quan juga.
Que

treancya 7U

Que

.frasaaro
,

inaugurar la próxima
aquest nou camp seria

en

fiatnant
n

conferencia que va anunciar
darrera assemble a.

o

'a

magnífica.

cosa

del

*

pogués

Que si es
tal minora i

P

411

reanirnarien l'es
port si aixequessin el camp en els
terrenys ancmenats deis 'recs".
Pelamos

a

aaa

II

,socis

Que a molts
"Catalnya F. C
cl seu president

aa

AMATIM

Canaletes

chuen...

-OHAl2

WIUTIBOIL

ata.:

juliol de 1931

espontániament

no ton
envien treballs, que ádhu(
nem els originals, publi,
es
en el cas que no

quin.

de.juliol

20

1931'

de

rambla

Lis éxits deis nostres nedadors
NATACIO

CAYIPIONAT

DE CATALYNYA BE

els feia recordar els seus mi
nore temps, han efectuat una
carrera molt bonica i
disputa
da. El vencedor, senyor Miguel
Vilar, va demostrar que encara
"tira" í que mes d'un nadador
consagral voldria per a eh.
En la eategoria femenina va
triomfar la campiona Jesefina
Torrents sanee donar en cap
rnoment la eensació de l'orear
la seva marxa regular 1 metó
dica.
Antoni Sabata va guanyar en
els infantils, després duna car
rera
molt disputada entre els
seus companys de calegoria.
L'ordre d'arribada fou:
Categoría senyoretes
.1.--Jcsefina Torrente.
2.-Charmione Wheeler.

-

reeuldre lavorablement per ais
equipe que van al davant de la

flassificació.

El Bareelena C, equip encara
Inés
iinbalut 1 que sembla el cm_
de
serios aspirant al triad
pió, es .va (leste]:de l'Atlétic B
abans del
amb una fut.:Hala que
incerta.
!non
semblava
partit

Aquesk equip. jugant amb un
eilitusiMinse ben palesat pels
encontres disputats fine ara,
merelxedor de la supre
es fa
macla de la tercera ealegoria,
ja que si bé juguen amb unes
també cal dir
que posseeix inés
tecnie,e, en el .joc. Aixi) no vol
dir,:perb, que malgrat la classe
superior vers els seas rivals,
per coses que sempre acostu
pasear, no assyleixi el
nien
enormes,

ganes

oportunament.
Es d'esperar

8.-Maria Lluisa Cots.
9.-Aurora Trigo:
Categer4a Infantil
1.-Antoni Sabata.
2.-Carie sBonacasa.
3.-Alfred Doren.

motiu

iiar

veure

a

torea igualat
fou

i

un

la

on

suplida ámpliament

6.-Enrie

4.-Xavier Roca.
5.-Aureli Manuel tuadas.
6.-Eggart Werner.
7.-Josep Marta Pagés.
8.--Eduard Amell.
9.-Joan Guardans.
10.--Joan Arbuimbau,
11.-Rafel Musterós.
12.-Daniel Campo.
13.-Llufs Maristany.f
14.-Ramon Bosch.
15.-Alfons Costa.
16.-Josep Marta Llobet.
17.-Alfred narria
18.-.Tosen Linfa Jiménez.
10.-Gerard Martínez.
20.-4ax Maeser.

Partit

técnica
p el co

reetge déls feontendents.

'EleGarraf, seguint

el costurn
per oil d'enea que
el Campicnat, ahir

festablert

comencé

,

,

presentar.
Aquest equip, que sernbla que
inaerit per a fi
'nornés
gnrar d& nom en una competi
ció, ja que de fet no el conei
tampoc

es va

_

més valdria que la Pede

xem.

prelgués alguna

raeió

aquest equip.

V1-`1'S

que

ellte..e..,f1"1.šI

,(1,e

s'l

mesura

encara

linerseilifíl.S1.1sue
41,1,i3O.1,4e ti
",ereelOaseee
viia"S cpiel eiecessitael nestre
1atnie, t

Permanyer.

Categoría de 16 a 31 anys
1.-Agus I í Márquez.
2.-Vicents Calzina.
3.-Joan Sánchez.

doe

va

Campionats de Catalu

Si aireé s'uneix a la manifesta
parcialital, de l'arbitratge, que
va permetre que
un rninut abans
d'acabar él partit concedís els
gcls que havien de donar la
donar la vietória austríaca, en
desearat fora de joe, el resul
tat, malgrat la derrota, no és
descoratjós pels nostres' re

nya

de natació

I

de Catalunya.
FRANCESC MACIA

presentante.
Aquest encontre, que havia
despertat una forta expectació
per la igualtat d'ambdós equips,
resultar molt intereseant i
ben jugat.

va

Un present al Sr. Maca

espiarle

.

,

4up (11111- yee„ed.e.ixler

'de nresenter-se, ion l Barce
lona B..horn no san
ment per qUines feauses,„ `pego
sanee equivocar-se dirían) que
la seva no preeéritació és de
gut a lee 'diles -destetes -conse
cutivas. que ha tingut amb els
'dos encontres disputats darre

.

rajnent.

Receptor

La setmana passada visita el
de la Generalitat de
Catalunya, En Francesa Na
dé, el senyor Joan Boix, par a
fer-li lliurament d'un magriffie

president

la Generditat i la data 14 «a
bril.
El present li ha estat fet bona
a
cap d'un Estat Federal, el

1

Consell de

Cent,

aft~~~4.1~ulorfufwpt~o~p~

El coratge posat per a obte
nir la victoria va ésser el rhés
interessant del partit.
La nota discerdant va ésser
donar vencedor l'equip aus
tríae, quan el veritable resultat
Fárbitre amb la seva franca
parcialitat, que va permetre
havia d'ésser un ernpat a cap

Hein titigut ocasió de veure el
cartell anunciador d'aquests Cain
pionat de Catalunya de Natació,
degut al jove dibuixant eabadellenc
Ende Muntaner, al qual feliciten'
des d'aquestes columnes pel seu en

Ahir a la Mi s'havia de cele
brar el darrer encontre que ha
de fer el Barcelona per aquelles
terres. Aquest, equip represen
tant la riostra, cinta', contra el
represenlaiu de Viena. A l'hora
de ter aguases ratlles ignorem
com
sha deseabdellat aquest
encontre.
La setrnana entrant. que ja
estaran a la nostra ciutat ele
nedadors eatalans, farem un

A l'hora de tancar aquesta edició
no
hem rebut la informació del
match que els nerladors del C. N.
Barcelona havien de celebrar amb
l'equip representatiu de la capital
d'Austria.

cert.

mateix que fa
capa d'Estat la

amb

ela
fá

tete

important

brica Hermeto, S. A.
El senyor Maciá agraf l'alen
ció de qué ha estat objecte per
part de la dita manufactura
del senyor Boix.

El match
Viena-Barcelona

RESTAURANT ROYAL
Rambla

Estudie,

dola

DIreocló:

n.*

MASDEU

MODERNISSIM

RESTAURANT
TEMPORADA D'ESTIU
CARTA FAMILIAR

•

•-ea

lzeiss

Ribera. Mateu.
Martínez,
LayneS,
--

Zaragoza.
Morats: Reynés.

Barcelona 13.-No es va pre
Sentar.
aareelana C contra Atletic ES:
Barcelona Ce- Sunvoi Nu
biela, Guárdia. Mirosa. Varrer.
•

Cabrejas.

4.

Atletic
Grus, So
ler. Grus, flux, Cairols, !síes
reis,
Arbitre. senyor Fornolls.
Barcelona A contra Barcelo
neta A:
Rarcelona A.,-Nicola. Fedi.
Nadal. Rosas, Swenson, Arranz,
Rossell 7 gota,
narcatonala A.
Ravarri,
Tilas.Pérer. Pros, Vida'. 1)eve
---

tt0t5

Arbitre,

gol.

t

senyor Giménez.

PISCINA DE MONTPUIC
Barceloneta
Garraf:

II

contra C.

Bareeloneta

N.

B.
Salines,
Acosla, Llena, Aznar,

'García.

----

GuArdia, García.
C. N. Garraf.-No

es

va

sentar.

Pre

O contra Sabadell 2:
C.-Navarro, Flores,

AtlAtie

Moreno,

González.

Subirlas,

Paecual, Claret. 2 gols.
Sabadell B.
Poquol. Bulló.
FoTrando. Allimiras. Calasanz.
:11tenner. Naval re, seria gols.
Arbitre, senyor Ba 1 alter.
-

LES COPES MAR LUCRE
IIAN RESULTAT UN

EXIT•1.».;
PARTICIPANTS

Muesla

riega

eeperaven veure.
La primera carrera
disputada
sobre una distancia de 500 me
tres ha estat molt
eepectacu
lar
Els -participante
en

nombre,
inent

1

es

El emuló Max Schmeling ha boxat

AIemanya.

a

--

El

próxim Carnera-Schmeling segueix endavant.
San.
guitua, desqualificat per cop baix.
Un combat Shar
key-Mickey Walter, per al dia 22.
Decididament
será Vince Dundée l'adversari de l'anglés Len Harvey.
--

--

-

--

•
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Segueixere per ordre d'arriba
da: Joan Artal, Eduard Fábre
gues, Guillem Haspons; Ricard
Busquets, Josep. Amantar, Jo
sep Palou, H. Hederich, Enric
Creepi, Josep Ferrer, Joan Cal
vis, Joan March, Joan Amadeu,
Joan
Ros, Manuel ROdenes,
Joan Manyar, Ricard Porta,
Ferran Comes, Carlee Schulz,
Antoni M. Serrano, Joaquim
Nubiola, Eduard Palet, Llufs
Ruiz, Josep Diez. Caries Puig,
Joan Rossich, Ernili Motines.
Categoria veterano írnés de
trenta cinc anys
1.-Miquel Vilar.
2.-Nik Canut.
3.-Caries Gran iixer.
4.-Jordi Luclwig.
5.-Ramon Seró.
6.-N. Ponsati.
EL MATCH ESPANYA-AUSTRIA
ES VA RESOLDRE A FAVOR
DELS DARRERS PER 2 GOLS
A ZERO
Diseabte a la nit, al Balneari
de Millstat, es va celebrar l'en
contra Austria-Espanya.
L'equip espanyol, represen
tal pel C. N. Barceldia, que
aelualment es troba en terres
de Centre Europa, on actua en
forma brillant, batent a equip
de c,ategoria, es va haver d'in
clinar davant l'equip represen
tant d'Austria, anal) el resultat
de dos gols a cap.
La massa prodigalitat d'en
contresefectuat per l'equip ex
eursonista, i el cansament na
tural d'aguaste, junt amb els
desplaeaments obligate, ha fet

comentari d'aquesta brillant
tournée, i que la manca de de
talle ens priva de fer-ho avul.
L. G. ABRIL

fax Schrneling, després de revali
dar el seu titol de campió del món,
ha tornat a Alemanya. Se li ha fet,
con'

FESTIVAL
A

A

MONTJUIC

FAVOR DEL

NAUTIC

DE TARRAGONA
El festival de natació que se
celebrará el din 24 de l'actual,
a la
nit, a l'Estadi Natal° de
Montjuie, organitzat per la Fe
deració Catalana de Natació
Amateur, es prepara am.b tota
cura, i cal esperar que el Club
Náutio Tarragona, a, profit del
qual es fa aquest festival, en
sortirá enormement beneficiat.
El programa que la Federa
eióCatalana, d'acord amb la
Federado Espanyda, ha fet
públic, és una garantía de l'in
terés que despertará aplasta

era

d'esperar, una rabuda apo
fins aquells diaris que a

teósica, i
comeneaments de l'hivern passat ha
vien comentat durament la seva in
actíitat, han retut ara honErs al caen
pió. Es que després del seu rotund
trioinf dasnutit Young Stribling, al
campió de tetes les categories no se'l
pot pas discutir.
/stentrestant, l'empresa de Madis
son insisteix a parlar del próxim com

TAP1SSERIES

PALLAROLS
Cent, número 357
(prop Passeig de Grácia)

Consell

de

Variada col.leccló

en

tots estile

testa.
En el dii festival es faran 'sis
proves que corresponen a les
eliminatOries que organitza la
Eederació Espanyola per veure
si és posible que els repré
sentants nacionals poden con
córrer als Campionats d'Euro
pa, que se celebraran a París
dintre poc tempe.
El programa consisteix en:
200 metres braea, femenf.
400 metres Iltures, hornee.
100metres lliures, femenf.
100 metres dore, bornes.
Salfs de palanca i trampolí.
Totes aquestes proves com a
eliminatorias, cone s'ha dit;
després hi ha, també,
100 metres lliures, bornes,

bat del teutó. Definitivament, l'adver
sari que li assenyalen els americans és

Primo Camera, l'home que en el m3ment actual, i després de la desfeta de
Young Stribling, sembla ésser l'únic
que pot intentar amb possibilitats d'é
xit, l'assalt al títol.
S'ha parlat que el combat Camera,Schineling es faria a Europa. Jeff
Dickson Id está molt interessat, i hi
ha periódics que han atribuit al pú
gil alemany- declaracions favorables a
la celebració d'aquest c3mbat a Lon
dres.
En aquests !maletas, és difícil vo
lar concretar res en aquest sentit. Fa
molt pocs dies, encara,' del combat
Schmeling- Stribling, i és de suposar
que l'alemany tardará uns quants dies
a
pronunciar-se, oi més haveut so
fert tina lesió a l'ull esquerre, que es
produí en el darrer cornbat, i que
sembla que l'3bligará a passar tres o
quatre a:esos apartat del ring.
Per altra banda, s'atribueix a la
I. B. U. la decisió de no autoritzar a
Europa cap match válid per al tito!,
que no sigui entre el campi6 del món
i el d'Europa. Aquest, que és el belga
Pierre Charles, ha llaneat oficialment
un repte al vencedor de Young Stri
bling, encara que no és de creure que
aquest con-Wat s'arribi a fer, almenys
per ara.
e

ACTUALMENT
Grana robalxes
NE5

DE

combat ben poca

1 VELLUTS per

a

CRETO

folre de

cortinatges
1'25 ptas. metro
Comimos, de* de 5 paseata* metre
Vellute, des de 4'50 pesaste* matra
Tubo doble ample, 5'50 ptas. matra
Confecoló
de
fundes, cortlnítgee
moblee 1

Cretonas,

des

1

VENDA

do

TROSSOS

del

Ilanearen

primer
amb

VOSTRE

POSTRE

per

en

la ecll
secueió del primer lloc. Cal re
marcar l'actuavió deis velerans•
a

guate,ta,%lee...a jej.6.f,

910

Campionat d'Espanya d'ambduas cate-,
ja: que Micó fIslonllor eón ela
,

dos que més

clasificats estan per a
les primícies del caín-

disputar-se

piSi

un d'ells fs vençut, perdria se
gurament la challenge del eampíónat,
i aleó és el que els dóni más força,
havent-se ambdós adonat del que els
representa una victória en agostes
circumstáncies, i a més la vaina 6Ia
púgils que tenen per contrincante, me
tía pel qual activen en llurs entrena
inents. Ells esperen sortir venc*ders
i aconseguir la consagració definitiva
dintre la boxa hispana.
A mes d'aquests dos gratis cótri
bats, clupleten el programa, eimolli
díssim, Martínez, irribatut fina avui
contra Rodriguezz, heme
de gran
"panel-1" i que imprimeix en els seut
combats una duresa gens corrent.
Aquest combat ha estat fixat a
rounds, peró és deis que difieiltnent
arribaran al lima, i ambdós són bono'
colpejadors, pee corrent en llur cate

val

MIRALLS.

que els trobareu

a

-

PREDILECTE

cosa

permetés

Mulas

Dtla,z,An,

••+:

casa vostra

"•-seeeramanneseeemeaereseseense-a

3

Tel. i81.55

-

Martínez d'Alfar&
vencedor de Merlo //re
ato, per punta
Dissabte,

a

Valencia,

aquest combat, que
una

gran

es va

celebuir

havia desvefilat

e:epectació.

El valencia, despees d'un boa com
bat, va adjudicar.se la victório, !la
punts.
#1111.11,.. #.1.1117,

Yassegura

veure.

que

ID•1•11.1.¦•••¦..

A

LA

sortit fa Poc dient-ne pptes, torna al
"Júpiter", Roda el nión i torna al
born.
Ara que Manuel Cros torna al Júpi
ter amb uns quants anys més, pare de,
duel criatures i ami, n& per.
per roe
dir tots dos...
que demana

seS

-

-

aneja...

3

Max

Je f f

Dickson

*

ha

eón firmat

que
contra Len
Has-rey a Londres, i que el gua
nyador será acarat a Marcel Thil, en
un combat en
el qual Iii ha interés
en qué el títol mundial
del pes 'unja

Vince

Dundée

pe2%11.14

Schmelling

auginentará el seu prestigi, pedí si
perd, ja es podrá considerar caen a
allunyat per a molt de teinps del corn
bat pel qual tant sospira, amb el caen
pió i per al títEd.

boseará

sigui posat en joc.
Tots aquells qui

creuen

que Dick

I

Al flamant "Cutalunya" no tot ha
d'anar com sala seda, ni tot ha ri d'es
ser acords presos per unanmitat...
Pel que es 'vez
a jtajar per re
cents declaracions deis seas simpati;
quissims prcsident i vice-prcsident
cl dcsacord est4 en veure a qui s'Iza de
confiar el difícil carrec d'entrenadOr.
21Ientre Massoni parla de !'Estere Pc
laó, Vila confia en no sabcnz quin
cstranger...
!Ara només falta que es presentin
cls del "Gracia" i imposin En Bruno?
-

vn ha badat i que Dundée s'ha

CIUT.AT I

a

Oros, després de neu
del qual n'ho

l'Europa,

a

AL

CAN"'

consumir-los

GIBY

p„.41,„

ar411 51iY:94

tot CATALUNYA acondleionats per
a

MARC1

MOTLLURES
M. Terrés Cameló, IVC

anys d'estada

GELATS "KATONIA"

ano.-

un

que tant Mieó
contra Oua en el pes lleuger, eom
Mochar contra Sanguitua, en el majá
són ambdós d'eliminatbries per al

41~
11114415

EL

dvaquesta
p-óclen cAnsi

es

ROtiA EL MON...

*

cortInetes

DORIASS08,

dubte,
derar de fons, puíx
sens

...i torna al "Júpiter".

es

La reunió de dimecres passat, a ba
se del canbat Sanguitua
Martínez,
no va ésser tan bona
com
el progra
ma
deixava esperar. El combat prin
c'ipal de la reunió es va acabar al se
gen round. Va ésser acordada la vic
tbria al madrileny, perque Sanguitua
Va pegar baix. Aixó féu que aquest

en

l'amerieá

•

gran

des

juSiastne inusilat.
18.

-

.-

Passeig de Grácia,

Max Izarre, fu
El combat Isidro
fallat nul. La decisi6 va ésser protes
tada, per quant la majoria d'especta
dors havia vist guanyador Isidro, que
tot i ésser inferior en facultats fisi
ques al seu adersari, demostrá que es
tava molt mes assabentat que l'italiá
de tot el que és l'art de la boxa.
L'altre cornbat d'importancia, ana.
va a cauce de Llanguas i de l'ex
campió amateur Güell. Aquest es va
presentar en eviclent inferioritat de
facultats i en molt baixa forma, cosa
que li algué l'ésser batut, i de pas
sada rebre una c3rrecció forta i in
nécessária. Abans de sortir i davant
un adversari tan dur con" En Llan
guas, valia la pena de preparar-se a
consciencia. ?Es que els que dirigei
xen En Güell tenen aiscó oblidat?
La vetllada d'aquesta setmana sem
bla que será a base del lleuger Micó.
Es dila que será acarat a uri púgil
peninsular. Quin? En l'actualitat, si
deixem de banda Martínez Fort, la
válua del qual no sabem exactament,
ens trobarem
que l'únic que pot do
nar la réplica al brillantíssim pes Ileu
ger catalá, és el campió Sans. Tot el
que es faci abans d'arribar al combat
per al títol, es p3dra conceptuar com
ganes de passar Festona, i poca cosa
Inés. Fa massa dies, ja, que tothom
ha vist que el combat Sans -Micó
és deis combats que més s'imposen.
as *
S'anuncia per al día 2.2, un match
Sharkey Walker. Aquest darrer era
camPió mundial del' pes mitjá, pero es
pass á a la categoria máxima, tot i que
no
arribava de brIn tres al límit de
la categoria de pesos forts. D'enea.
que boxa amb pesos máxims, Mickey
Walter no ha fet altra cosa que apun
tar-se éxits, l'un darrera l'altre, i la
tnajoria deis seus triomfs han e,stat
aconseg,uits per la vía. rápida.
D'aquest combat del día 22 en de:
pén la seva cUnsagració definitiva. Si
guanya, es plantará d'un salt davant
de tot de la categoria, a costat del
carnea i de Primo Camera. En canvi,
Sharkey si guanya aquest combat, poc

prova,

instaurada
pel C. N. Barcelona per 3.18 seus
socia que no esan elassificals
cons a nedadors,
ha tingut un
"xlt que els dirigents del
Club
.,

46,

originals

s. A.

--JOIERIA

.4

Atrelie

AtIbtic

Trofeus

entre

Els dos darrers combats

vetllada,

-

266- Teléfon 230313

ron.¦

41ereadé,

-

Vince Dundée

picis?

CLIMENT

Barcelona,

a

De la gran vetllada de
dimecres vment al
Nou món

Per cert que va ésser una bona Ilas
tima. Amb haver pr3veit ambdós pú
gils del protector Everlast, s'hauria
eitat aquest final tan inopinat. Es que
pensen tardar molt, encara, els nostres
empresaris, a obligar-lo a tots els pú
gils que combaten sota els seus aus

eorrent, sense antena

euxufable al

d'organit

QUENSBERRY

rellotge esport "Hermeto", amb
les seves inicials, el segell de

RADIO CLIMO

provar

encara en

el match que té intenció de por

i l'aragonés Ignasi Ara, darrerament
nomenat pels alts Prganisrises ameri
cans, per a disputar el titol mundial,'
juntament amb la darrera vietbria de
Marcel Thil.

•c".......$101°10›4}...~1~.~.410,raa4~0~r~osieweseuiwolai4hawnowonari~oossw~o"~u~wase~olon.rAmoramoorm.................o.¦04.004~
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Els resultats fiaren:
Barcelona 1 contra Atlatic A:

sa.

1

•

TJir al tr'e

Copes Esport

persistirá
tar-nos

el

'•

remarcar en la nostra
cróelia
anterior, les coses no li poden pies anar
miltór. I a propósít de Vince Dun
dée, és de creere que tindrit mes d'ulla
ocasió per rescabálar-se d'aquesta en
sopegada davant el campió francés.
El combas Dundée- Harvey se ce
lebrará el dia 27, a Londres. Veuresn,
sí després d'aquesta lluita Dtckson
"am

#

..11~94111...~11.11.~»$•111•0.0.1.¦4110.41“..~04.0.11..11••

•

promés enolt i a'ha desacreditat ferel
estan en un error. A Jeff Diekson,

zar

El Club de Natació Sabadell ve
activant en gran manera els treballs
preparatius parqué els Campionats
de Catalunya de Natació, que en
guany han estat confiats a la seva
cura, assoleixin el máxim d'esplen
dor i d'interes.
E ltrofeu LA RAMBLA que ha
estat concedit per a aquests Cam
pionats és gairebé .segur que será
lliurat pel senyor Sunyol, a no
ser que les sayas tasques parlamen
tarjes li lío impedeixin.

RAMON

4.-Francese Gibernau.
Maturana.

aquest Canjpionat cona horn
presenciar.
nc esperava
obtingut abir da
resultat
El
vant el Barceloneta, aquip has
tante regular, diu prou amb la
venia d'aquest equip.
L'encontre disputat entre el
en

a

un gros éxit,
esportiu com ec.onómIc,
aquest festival.

Votar l'Estatut per a tenir la satisfacció d'haver
contribuit a l'alliberarnent

sortís airós

no

davunt l'equip d'Austria.

7.-Doloretes Granitxer..

del Barcelona,
l'A, també, i encara que no amb
les mateixes qualitats del seu
curnpany de Club, es defensa

Sabadell B.1 l'Atiene C

per
Millstat

a

4.-Antonia Palau.
5.-Mere,é Gusils.
6.-Garme Prieto.

primer lloc.
L'abre equip

-

lant

3.-Roser Verge.

l'equip

que és

que

relleus, infantil,

i un paidit de water-polo entre
des equips que es taran pública

WATER POLO
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE WATER-POLO
Eta partits disputada atine
correspenente al Garupionat de
..eiataluriya de ,water-polo es van

relleus, bornes,

5 X 50
4 X 50

-

\

%

EL SENYOR MACLA,
aLsr
DENT HONORAR! DE LA 11'1MRACIO DE ,RUGBY
La setmana pasuda el ce
nyor Macia va ésser. visitat per
una Comissió
de la Federació
Catalana de Rugby, que aná,
oTerir al President de la Gene
ralitat la presidencia honora
ria de la Federació.
El senyor
itptis

opmplague fu;:ere,ea..e.t.
_

.

-

20 de

la

esportins

Lis

RECOLLINT UNES AL.LUSIONS DE
L'ENTRENADOR NACIONAL
Atnb motiu del viatge a Londres
del campió espanyol de marxa at
lética, senyor Guerau Garcia i
Obiols, i del seu acompanyant se
nyor Lluís Meléndez, subvencionats
ambdós per la Federació Catalana
d'Atietisme, hem estat alludits pel
segon deis esmentats senyors en un
recent article en el qual el nostre
cornpany Menéndez, amb puerils
arguments, pretén justificar-se d'unes
acusacions que sembla que li han
estat fetes, no pas per nosaltres.
El company Maléndez, entrenador
de Ja Federació Catalana Cl'Atletis
me i de la Confederació Espanyola,
de la qual. de més a més, n'es l'as
sessor tecnic, amb el desig de mo
nopolitzar tota la direcció técnica de
l'atletisrne espanyol i supeditar l'or
ganització d'aquest en alguns aspec
tes
internacionals a la seva com
pleta volunta i comoditat, encara
que sigui en contra de tots els prin
cipis d'ética i disciplina, també ha
tirat aquesta vegada contra nasal
tres, sense, pero, tocar-nos, atri
buint-nor, conceptes i declaracions
que, amb rnotiu d'aquest viatge a

Londres, molt desgraciat

per cert,

hem exposat en cap sentit.
\tés que per altres coses l'entre
nador nacional es queixa pesqué la
seva actuació com a tal ha estat co
mentada, i en certs aspectes, discu
tida. Es lamenta
i de qué no
siguin prou lloats els encerts i éxits
que, vimos ens ha explicat, ha acon
segun d'enç' que exerceix l'esmen
•at cárrec.
Ens ho expliquem. Lluís Melén
ilez, que, com a company de prem
sa, ha viscut l'oportunitat de poder
se linar els seus
propis jets, sense
modestia, H cou ara, pel que es ven,
que hi hagi qui, desIligat de cárrecs
oficial, i amistats, comenti algun
deis seus actes, els més destacats.
tiaturalment, idhttc aquella debili
tat que dl sent pels viatges a l'es
tranger, acopamnyant atletes.
El company Meléndez no con
tent, com a entrenador, ésser co
ntentat ni discutit, i pretén, en canvi,
que tothom es reservi la seva opi
nió si aque.sta no ha d'ésser per a
Iloar-lo.
Es més (diguern-ho d'una vega
per sempre): l'entrenador nacio
nal, amb les seves campanyes per
un costas i amb els seus
assessora
zuents per l'altre, pretén que cabals
de la Federació Catalana d'Atletis
sne ,de la Confederació
Espanyola
i del Comité Olimpic serveixin per
no

a

aquella preparació

pre-olímpica

que ell ha resumit en fer o propo
war certs desplaçaments a l'estran
ger.

Entretant els cinc-cents atletes
anides amb qué compta la Federa
ció Catalana d'Atletisme, la majoria
d'etls desconeguts per l'entrenador
catalá i espanyol, barrejats els nos
amb els altres, els bons amb els in
,capacitats fisicatnent, actuen recol
zats amb el set: propi entusiasme i
voluntat, sense cap control medie,
perqué la Federació Catalana d'At
letisme, que ha subvencionat el viat
ge de daca persones a Anglaterra,
sense que el nom de la nostra terra
sonés, no té cabaIs (?) per a aten

Snnyol

En

Pesport
Recordant el seu pas per la
Federació Catalana de Futbol
'..tssociació, el nostre amic i
company Josep Sunyol i Garri
ga ha tramés a l'esrnentada en
titat esportiva abrí com a la
Lliga Amateur i Clubs de Cata-.
Junya, sengles comunieacions

dre aquesta necessitat, aquesta obli
gació humanitaria de portar a cap
l'examen medie deis atletes afectes
a la seva ejurisdicció.
Cal recalcar-ho: al company Me
léndez li desplau que sigui discu
tida la seva tasca d'entrenador en
uns
moments en qué no ha fet el
que calia per a justificar aquest
arree. Hi ha el testimoni deis atle
tes
de Castella, de Guipúscoa, de
Biscaia, de Valencia i d'altres po
blacions. Que diguin ells i no nos
altres, precisament, quines han es
tas les instruccions, els consells i

l'ajut técnic rebut fins

ara,

durant

tres anys, de l'entrenador nacional.
Que diguin ells, els atletes de Tar
ragona, de Girona, de Reus i d'al
tres llocs sillines han estat les aten
cions i visites rebudes de l'entre
nador de la Federació Catalana

d'Atletisme.
L'entrenador nacional ha reduit la
seva actuado
a l'Estadi
de Mont
juic, escollint uns quants atletes, els
més destacats, els que ja tenien
aconseguit un indiscutible prestigi i
que per tant podien garantir el seu
éxit; atletes que ens ha seleccionas
del F. C. Barcelona, de l'Espanyol,
del Badalona i d'altres clubs; atie
ses que
poden influir en l'éxit de
l'entrenador. Els altres...
El company Meléndez s'enfada i
no vol que sigui
discutida la seva
tasca, i menys, pel que sernbla, per
aquelles persones que han demostrat
un gran interés per tot el que sigui
atletisrne catalá, que és el que sha
d'atendre per damunt de tot, fins

d'aquestes desgraciades

abans

ex

cursions que disposen de cabals que
haurien de servir per enfortir la jo
ventut de Catalunya que conrea els
eqports atlétics, grans i petits, cam
pions i neófits, portant prop de tots
ells

una

eficaç

d'etnulació,

tasca

ambient al seu entorn, donant
conferencies, publicant articles de
doctrina i técnica, organitzant petit
te3 reunions
i no graos concursos
internacionals, que encara no ha arri
bat aquesta hora; donant lliçons
practiques, estimulant tots els atle
tes amb premis o diplomes, organit
creant

zant

constants

proves

adequades

a

llurs categories i edats; fer desfilar
els nostres millors especialistes pes
qué alternin amb els d'inferiors ca
tegories i rebin d'aquells les més

apro4tables. ensenyances,
cabals disponibles

etc.,

a

etc.

Catalutya

s'han d'esmerçar en aquesta obra,
aquesta ha d'ésser la missió. de l'en
trenador de la Federado Catalana
i per. ella ha de vetllar aquest orga
nisme.
Per acabar, i per tal d'evitar que
hi pugui haver algú que du'oti de la
sinceritat i honradesa d'aquestes ma
nifestacions, de les quals ens fem,
si cal, •(mies responsables, i per a
defugir de tota intenció interessada
amb els cárrecs que hem esmentat,
recalquem que al seu dia várem re
nunciar a concórrer a la crida feta
per la
Federació per a provcir-lo,
davant la temença de no poder por
tar

a

nostre

bon terne
programa.

la

integritat

del

ROSSEND CALVET (Murphy)
oferint-se per a defensar, com
a diputat, la causa esportiva,
sempre que sigui necessari.
Ostentant la representació de
la
Federació
Balear i del
U. E. Mallerca, el nostre ami°
assisteix a les sessions que
celebra la Federació Espanyola
de Futbol a Madrid, i en les
quals s'ha plantejat la impor
tantfssima qüestió de l'autono
mia futbolística de Catlunya.

'?7

losr"Es

Francesc Macia, presídent
nerallítat és un apassionat
tura física
L'aprovació de l'Estatut
de Catalunya Ii ha de permetre ter
El dia

(\O
a

(y t•P>

'c;td

ha de

ha rebut

en el
i amb el seu
posas paternal de costum, amb la se
va afectuositat habitual, més que res
pondre a les nostres preguntes —pre
guntes que feiem en nom deis nostres
lectors-- ha anat descapclellant una sé
SIC d'idees que pensa veure converti
des en realitat, així que Catalunya pu
gui governar-se ella mateixa.
El senyor Maciá ens parla en ter
mes de gran admirado deis
esportius
catalans. Era efectivament injust —ens
diu— l'acusació que algú Harma da
munt la joventut esportiva de Cata
lunya. He tingut ocasió de compro
var, en les meves imites visites als
camps de iutbol i altres agrupaments
esportius, el gran sentit del moment
poiltic, el remarcable esperit ciutadá,
que senten els esportius. Durant el
meu exili —segueix dient-nos D. Eran
ens

despatx presidencial

seu

jo havia llegit opinions sobre a
questa joventut esportiva catalana i
ces--

la presentavan enderiada' per les
lluites esp'ortives d'una tal manera,
que no era aprofitable per enlloc. Je,
mai no m'llo havia cregut. Ara, pe
r?), tinc la certes que totes aquellas
acusacions no eren més que injuries.
La joventut catalana, darrera l'esport,
ha sabut mantenir aquell esperit de
Iluita neccssari per a triomfar en les
gran conquestes
ciutadanes. No tan
solament cree que l'esport no ha fet
cap mal a Catalunya, sino que cree
que li ha fet un be. Crec més, encara.
entenc —1 els meus esforços ani
ran encaminats en aquest sentit— que
cal no deixar de banda aquesta branca
d'activitat de la nostra joventut. 1,
mes encara, intensificar-la percaté está
comprovat que només els pobles forts,
físicament, són forts políticament i
culturalmen t.
Sobrara, potser, la pregunta, peró
me

hem volgut fer-la:
—Un cop aprovat l'Estatut i a l'ho
ra de
confeccionar la Constitució in
terna
Catalunya, s'hi pensará?
D. Francesc ens contesta resolut:
—Ja ho erec! El Govcrn de Cata
lunya es preocupará, d'una manera in
tensíssima d'aquest importantissim as
pecte cultura! i higienic. Nosaltres yo
letn que la dona que hagi d'ésser ma
re i no tingui recursiis, trobi tot alió
que necessiti. La veritable cultura fí
sica consisteix en vigilar de prop l'in
fant abans de néixer i ab(?) és el que
farem. Les dones deis obrers, tindran
l'assistncia que calgui per tal que els

del Club Natació
Atlétic, que van anar al Marroc, tor
nen
a
ésser aquí. No us creieu que
anaren a matar moros, com els
temps
del senyor Borbó, que Déu el .tingui
on

mandra terrible. sinó de socis que
a
baos treballadors aprofiten el
temps per a anar-se a remullar una
estona. Entro. Pregunto per En Pal
mada, el delegat de l'excursió i no hi
és. A l'aigua pero, veig En Bernal
el qual fa metres amb una "dolcesa"
terrible. El crido, i tot segult comen
ço a preguntar-li com a anat "alló"
d'allá. Ve En Navarro, i entre tots
dos fan les escenes de l'interviu.
Ara En Navarro i després En Ber

rste~

MAI NO PASSA RES
—1 no estás espantat davant d'aquest programa?
—No tingueu por! Ja veureu com tot es reduirb
begona part a continuació de la primera

a

lugar

amb el nostre arnic Sunyol:

pregunta:

la

a

sera

redempció espi

Creieu que el Gomero catalá es
ressó d'aquestes necessitats in,

fará

apellables?
seus

vinguin

fills

al món

plens

de

sa

lta. Un cap nascuts, vetllarein per a
que aquests infants, vagin pujant arnb
aquella plenitud de salut i de força

obrers,

per desgrácia, no
poden aconseguir per llur manca de
recursos. Passada la primera infancia,
la cultura física mereixerá una espe
cial atenció a les escales. I es procu
rará que puguin practicar-la com cal,
fins que ja siguin bornes fets i drets,
t'as els ciutadans de Catalunya. Hem
de procurar, per tots els mitjans al
nostre abast, que la uostra cultura si
gui el més completa possible i no ho
seria si descuidessim aquest aspecte.
que moits

Parlero de la propaganda que cal dur
a
serme
per tal que el
referandum
del dia 2 aconeegueixi un éxit escla
tant. I el President ens din:
—Fea feu force propaganda. ron
v(
que tot el poble de Catalunya
molt especialment els obrers, als quals
interessa mes que

a

ningú—

es

faci

?arree de l'imp-Ortáncia d'aquest refe
rendum. Pel que fa referencia a la
gent d'esport, estic tranquil, peró. He
tingut ocasió de comprovar els seus
sentiments, el seu patriotistne, el seu
elevat espeeit de llibertat i estic con
vençut de la seva adhessió total i ab
soluta.

L'esport —afegí el President— és
observat despectivament per algú. Jo
entenc, en canvi. que cap governant
cnns.c.ient deis seus deures, pot fer-ho.
Catalunya és un poble fort i els lxits
deis nEstres esportius els hem de ce
lebrar tots els ciutadans, pesqué en
els ternos moderns ajuden a mantenir

i nosaltres ho Uretra tots els possibles
per a facilitar-los el camí d'aquests
éxits. El Govern ha d'ésser nn colla
botador deis esportius, no pu un ene
mic, de la mateixa manera que els
esportius —jo en tinc prEves rebudes
son uns collaboradors feraissims de
tot alió que significa cultura i Iliber

es

nal

un

nostres

etc., i

ens diu amb
—En tenim uns quants que Eón moit
ferms. Hem de procurar tanir-ni els
més possible. El Govern de Catalu
nya —quan pugui actuar amb tota Ili
bertat i amb plena superioritat— se'n
preocupará amb interés.

Per aconseguir aixée cal només que
sigui aprovat l'Estatut. Digueu als es
portius de Catalunya que no s'oblichn
de votar el dia 2, Que no se'n obli
din, eh? perque amb la seva confiír
mitat ja fa molts dies que hi compto.
No volem fer perdre més temps al
seny-or

Maca i

A
l'avant-despatx de la Presidencia, hi
ha una veritable gernaci6 que espera
toro. I ens sembla que fins algú ens
mira enutjat perqua la nostra visita
ha estat, potser, massa llarga.
Potser si. No tant, pero, com nos
altres hauriem volgut. Mai no haviem
ens

acomiadem.

sentit d'un Ilime de govern parauies
de tanta devoció per la cultura fisiza.
F.Is esnortius catalans hem de saber

correspondre
amb

rne.

sin

i votar,

coro

un

tournée.
"a= aná? Tot rnolt bé i coro no
ens creiem que resultes. Si bé és ve
ritat que amb el rater-polo varn ha

d'apretar fermament,
airosos, en eanvi en les
ver

per

a

curses

sortir
varn

guanyar en forma neta i amb teinps,
excellent.
La classe modesta de l'Atletic ha

ea

segons.

Z...?
Nosaltres

guanyar diversas
proves, i entre elles la més notable
fou
els 4 x zoo estil lliure, i amb
un
temps que francament no
vann

esperávem

aconseguir. Els seus especialistes són
de categoria i no cal dir
sino que Na
varro, esmerçant e m. 28 s. en els
roo rnetres braça de
pit, s'hagué d'a
contentar amb un 40 'loc. Aixi com
En Navarro
jo
diu en Bernal,
fent e m. aa S. en els roo
metres dors
també vaig entrar en quart
lloc.
El tater-polo, fou sens dubte,
on
hi havia més interés en
vence. El pri
—

mer

Artigues
servit parque a fora d'aquí, i d'aquí
vui dir Europa„ no tinguir en compte
als nedadors -catalans. Només hi ha
que veurc el que diu la premsa d'allá,
per fer-se cárrec de
la. importáncia
que donen a Catalunya, i no sois amb
l'esport, sinó en les altres ordres de
la vida catalana

?...?
No; no

ésser amb

piscina on
van
tenir lloc les reunions aquatiques
sino en el varader d'Oran, el qual
nom

va

una

és de Defensa Móbil.

Nosaltres,
ble, estavem

és ciar í beis comprensi
un
xic nerviosos en ha

encontre

vam

guanyar el

selec
cionat d'Oran per 6 gols a
zero, peró
el resultat no din el que fou
el
Si bé ells no dominen molt la partit.

bala,

tenen una rapidesa,
fantástica que els
fa molt perillosos. Aieo i la
collecció
de brutícies que van
enastar, va fer
que el partit resultes inolt
nivellat,
malgrat la diferencia de

gols. Per a
juguen dur no
més cal dir, que En
Gunea. que ja de
sí ho és, ha apras nous
"trucos",
fer-se cárrec de

que

En canvi el partit amb la
selecció
d'Argel la cosa no aria tan bé.
Nos
altres, cansats deis dos dies,
després
d'un continu bregar. varo
perdre per
gols a s, peró val a dir
que l'arbi
tre afavorí
extraordinariament la tas

en

el

apremia, perque

el nostre
Desviem

—?Quina Epinió teniu sobre l'auto
nomia futbolística que s'espera acon
seguir
brar

a

l'assemblea que
Madrid?

en

—Que

és

un

'cas

es a

a

apremiant

cele

per al

futbol de la nostra Catalunya, coro ho
és també segurament per a d'altres
regions d'Espanya. El futbol caseta és
molt diferent del futla51 andalús: a
cada regio li cal una direcció diferent,
segons les necessitats de llur desen
rotIlament futbolístic. Aixo no pot de
cap

manera

dependre

l'organisme

de

central. Si s tasca sumament difícil
resoldre des del si de la Federació
Catalana cInflictes plantejats de ve
gades en clubs de pobles allunyats de
Barcelona, més ho ha d'ésser donar
una solució lógica
als problemes de
cada regio, solucionant-los des de Madrid.

—?Pot ésser l'autonomia la

cura

Un document molt

a

de lluitar amb els elements d'O
d'indubtable valua. La premsa els
fe:a un gran "bombo" i nosaltres, tot
i que també ens feren bons elogis,
ignoravem la real valua deis nostres
contrincants.
I la premsa no va fer el "bombo"
en va. Són bons i amb certs
ribets de
nedadors de primera fila. El seu fort
és la velocitat pura, no més de cent
metres, on aconsegueixen marques ben
acceptables com són s m. 5 segons. En
canvi per a distancies més Varas:res
són bastant fluixos. El nostre Arti
gues, que fou el que més
bona im
pressió produí, i que l'ésser record
man
catalá Ii donava més categoria,
va vencer sense
lluita en els aoo me
tres estil lliure. Val a
dir pues que
Ramon es supera a ell mateix, i amb
una
dosi d'entusiasme enorme va
igualar el récord d'Espanya i Cata
lunya, el qual está establert en 7 m.

qué aixo entrará

interlocutor ha de mamar.
per aix6 la conversa envers el tema
futbolístic, que també ens interessa de
tracias..

tothom.
L. AYMEMI I BAUDINA.

en

SiCa.

sol bo

SI que deixi convençut

ran

dient-me les incidéncies de la

van

ens fa, a continua
elogi espontani i feanc deis
atletas, futbolistes, nedadors,

El senyor Mea

ció,

ver

mereix la simpatia

—Confio

programa de la Ca;a:unya futura.
Cree que el parlament catala hauria
de nomenar un delegat o una delega
ció técnica, per atendre a la solució
d'aquesta necessitat. Un metge espe
cialitzat o un professor de cultura f1E1 tenues

tat.

el prestigi dels pobles. Cal fer, dones,

BLA.
Al migdia, l'estatge del Club Nata
ció Atlétic, está que bull. No del sol,
que aclapara, fins
fer
agafar una

els

intelligéncies.

del ciutadi catalk"
exPedicionaris

Del nostre estimat collega "El
Munun Deportivo", d'ahir, reproduim
següents fragments d'una ci5nversa

ritual. El primer parlament de Cata
tunera ha d'atendre amb especial cura
al millorament de la rala, ja que si es
casidera la clan per a desvetllar els
cervells obscurits per l'analfabetisme
la creació d'escoles públiques, ho és
també per al decórum físic i el tra
çat ferro d'un cable fort, sa, apte per
l'habi
a defensar les seves llibertats,
litació de gimnassos públics i de tot
quant pugui prestar ales a les joven
tuts pesqué enforteixin allí llurs mus
cles, educant-los, tal coro a l'aula Ilurs

Com expliquen Bunal i Navarro les mcuiéncies de
l'excursió del Club Natació Atlétic pel Marroc francés

Els

amb Josep Sunyol i

conversa

mia la base de la

NATACIO

"La premsa d'Oran

Una

Les Corts actuals van a forjar la
Constitució del país; descartades
aquestes, cree que el parlament futur
hauria de fer el que en obtenir Cata
lunya la seva autonomia, té un deure
de realitzar el Parlament catalá. La
cultura física en generalitzar-se, con
tribuirá a la redempció corporal del
poble, de la mateixa manera que, en el
terreny de les tradicions, é l'autono

Adjudicant-nos la representació es
portiva, sino de tot Catalunya del sec
tor importantíssim que hi ha darrera
LA RAMBLA, hem visitas el Presi
dent de la Generalitat de Catalunya
per a posar-ras a la seva disposició.
El senyor Maca

1 L'ESPORT A CATALUNYA

gttretat

Ens trobem en uns tnoments
transcendentals de la nostra historia i
cal que tothona absolutament tothom,
collabori al gran triomf.
tatut.

Per aix6 que volem saber tal coro
ha anat per les terres d'Alá, la pri
mera
sortida de l'Atlétic, hem anat
al local seu, per a recollir unes im
pressions pels lectors de LA RAM

sao

L'AUTONOMIA FUTBOLISTICA

Catalunya al
—Corte a diputat per
Parlarnent espanyol, digueu-nos que
e
podria fer l'Estat per al
físic de la raça.
El senyor Sunyol contesta amb

vs3tar el referéndum que aprovará l'Es

com

Ni)

d'agost, Catalunya

aquest sentít

tida.

11.

.sote

2

en

dina a la invitació amable deis dos.
clubs del Protectoras francés.
L'excursió, gairebé ha passat desa
percebuda. Llevat dels socis de l'At
taje i d'uns quants aficionats a les co
ses de l'aigua, ningú
no en sabia res.
La modestia de l'Atlétic s'lla palesat
una vegada més, peró entre la modes
tia i la manca de noticiar hi va una
mica. L'excursió ha estat com un fan
tasma. Al matcix temps que hom s'en
terava deis resultats els nedadors ja
cstaven aquí. Ni la premsa diaria, gai
rebé, ha publicat res de la seva sor

t41.14

111¦4?4,

gran tasca

vulgui.
No; els cape'dicionaris de l'Atlétic
han anat al Marroc, a dilputar unes
curses
internacionals, amb Iluita amb
els equipa d'Oran, Casablanca, ecce

qi.f3/
(ncloNs

Catalunya

de la Ge
de la cul

a

CA Isly/15

rambla

1 l'Estatut de

una

julio' de 1931

interessant
Un quants federatius catalans de
diferents esports han dirigit a la
Presidencia de la Generalitat de Ca
taluna a el següent escrit:
"Excm. Sr.:
Les representacions esportives so

tasignades tenen a bé manifestar-vos
arnb el mejor respecte que:
Ateses les circtunstáncies i efec
tes generals produits pel

que ha fet triomfar
l'anima escla
tant del poble, creiem
indispensable
que d'ara endavant el
sector espor
tiu tingui dintre la cosa pública
una

significado representativa
dora, coro passa arreu

i vetlla
del
Els catalans tenim coromón.
a
cata
laos el deure d'implantar
les nos
tres iniciativas primer que
tot a la
llar

nostrada, independent del
o parellament
poguem

més tard

perar amb les
altres terres
nya, sobretot pels

que
coo

d'Espa

afers internacio
nals de conjunt.
El que volem dintre
l'ordre es
portiu de casa és poder-lo
tractar i
regir pel nostre propi
compte, da
caed i de
conformitat
els poders del poble, perfecta amb
per considera
do a la influencia
cultural i política
que les
manifestacions esportives te
nen cada
vegada amb carácter
més
accentuat.
La tasca d'ordre intern

l'adopció d'aquest

Garriga

la crisi per

el nóstre futbol?

sa

e

qué través

—Aquest és ja un tema diferent.
La crisi futbolística no radica
preci
sament en la qüestió de les
autono
mies: depen, al meu entendre, de
inca
diferents

factors. En aquest punt no
pacer que sobre el
te
ma han donat alguns amics meus
pea
blicament. L'autonómia pot contribuir
quelcom a la saludó d'aquesta crisi
—que jo jutjo que no n'és precisa
ment l'areel,
Cien que pe. a les fede
-?No
raciona será de. gran responsabilitat
L ibolística ?
—En efecte. Es molt comode pass
sor els assumptes a Madrid,
com suc
cee:x de vegades en els casos de res
eonsabilitat, ara. Ams l'autonomia
caldrá que ocupin els careces en
els
consells federatius persones de má

ej

e

comparteixo el

I

capacitat.
—?Heu vist

xima

que la

Fedsradó Ca
l'Asseinblea rn
preposició parque sigui revisat el ca
talana

presenta

a

pita, de la Nacioeta'
—Estic d'acord amb la Federado
Catalana en aquest particular, eran ja
en
manifestadons ineves aparegudes
en e lsperiódics
vaig haver d ássenya
lar quan vaig deixar la presidencis de
la Federació Catalana. Es més, en la
passada assemblea aig defensa:- el nta
teix punt de vista. Cal que el:S clubs
no contribueixin amb quotes tan gra
voses al sosteniment de la
Federació
Espanyola. En aixó i en els sous exa
gerats als jugadors, sí que radia en
gran art la crisi que Cl futbol tra
vessa.

Anávem

a donar per acabada la nos
conversa, peró el senyor Sunyol
oler afegir quelcom més a les se

tra
va

si

lo
qt

ce

manifestacions:

ves

—Ara,
quelcom

permeteu-me que exposi
que cm suggereix en el mo
ment actual en la próxima votació de
l'Estatut de Catalunya pel poble, entre
el qual forma la gran massa esporti

catalana. Els esportius catalans que
humanament es van sumar a la pc
tició de l'indult per als encartats en
el procés de Garraf, han de votar
l'Estatut de Catalunya.
Vull llançar la idea ab clubs i en
titats esportives catalanes de reunir
llurs socia en conferencies, o com crea
guin millar, en els pocs dies que man
quen per al plebiscit popular, a l'ola
jecte d'indicar-los la necessitat que s
votin coro un sol home. Cal que e:
nostre poble, en votar-lo, doni la sem
sació duna ferma voluntat, perque
digui després algun Royo Villanova,
que no ha estat molt unánime la ma
nifestació. Pensin les entitats espor
va

tan

tives que no es tracta de res que fin
gid color politic de partit: l'Estatunt
és queleorn que representa per als ca
talans, i ceras a catalans també els nos
tres

esportius.

i

bé ciutada.

un

en

una
—

relació amb

espanyoles, les

máxima esperança
A. Olié Bertran.
les

organitzacions

entitats la
duran a teme a bastaMent. I així
mateix regularan tot seguit llur re
presentació collectiva sota una ca
racterística perfectament catalana.
El que ens cal, i preguem amb tot
l'interés que la Generalitat vulgui
nostres

acordar,
nalment,

per bé que sigui provisio
amb el proposit, pero, cle
donar-hl Inés tard una estabilitzacia
definitiva, és el nomenatnent d'una

canvi de

régim, i palesada de faisó incontes
table la concordancia d'esperit
entre
els esportius aplegats en les
diver
sas entitats que
signen i els ideals

senta

requereix

que

que repre

nou

régim

deis vencedors. El
lloc on
són més imparcials, pel els jut
que hem
vist ara, és a casa
nostra 1 sense tan
tes pretensions
i postins coro usen els
ca

ges

estrangers."
Aquí van parar,
Bernal i Navarro.
Tots dos a la
vegada. Talment com si
fossin maquines que
sels hagués
acabat la corda.
Ja en teníem
prou, per?). La cara
de satisfets era
completa
1 nosaltres
més satisfets que
ells cerque
ve:cm
que la natació
va
engrandint conside
rablement la seva xarxa,
lenta per?)
segura i que al
fons d'ella hi troba
rem la
veritable categoria intereacio
nal que de día
en dia va
assolint l'es
port aquatic a

Catalunya.

L. G. ABRIL

Esportiu,
bon catalá has
de votar l'Estatut.
com

a

persona

a la qual
la Generalitat re
conegui el carácter de conseller o

agregas esportiu, que serveixi de
nexe entre els esportius catalana i
Ilurs representants populars, que pa
gui dur la veu d'aquests en els llocs
i actes que convingui^ i que pugui
orientar el sentit que han de tenir

les manifestacions esportives sota el
punt d'albir Inés adequat a les con
veniéncies de Catalunya, que per
darnunt de tot constitueix el suprem
ideal deis esportius del
tre poble.
Es merce per la qual us sabran
grat les nostres representadons i
els nostres afiliats, en nom deis
a

quals,
Us

desitgem,

Excm. Sr.,

una

llar

ga vida per assolir plenatnent l'alt
ideal de la Patria."
Signen aquest document: Planta

da, pel Futbol; Joan Boix, pel Rug
by; Joan García, per Esports de
nen; J. Clols, per Boxa amateur;
S. Sánchez, per Esgrima; Losantos.
de la Secció d'Esports del C. A. D,
C. I.; Manuel Baster, per Natació;
5. Coll; per Atletisme; M. Massip.
per Hockey; Agustí Peris, per Base
i Rodríguez, per Basket-ball.

En els problemes vitals
com en els de treball, no
hem oblidat tampoc de ga
rantir en les lleis generals,
reservant-nos el dret de le
gislar sempre que el Go
ven central no ho faci.
FRANCESC

MACLA

«ski
P,t

