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LA RAMBLA DE CATALUNYA
de celebrar a Barcelona, en un gran
local i amb la possible urgencia, un
festival Pro-Presos.
La nostra idea, doncs, va prenent
de la collabo
joro. Si, a més
sació de la Premsa peri6diça, poden/
aconseguir l'ajut de la Premsa catala
l'éxit del festival está as
na diaria,

segurat.
Tanrnateix, hem de seguir insistínt.
Falten noms, i alguns d'importincia,

especialment
rista, que

la

per

es

deuen

iguals,

de ntalament les

anar

si

con

coses

res

fracás sorellós, incontrovertible, deis uns i deis altres, no
canvien —perqué no es pot— ni es homes ni llurs procediments
del

de Govern!

han respost a la nos
de fer-los present
tra el-ida, per tal
la conveniencia de no retardar la
qual no sabríem
seva aportació-,de la
pas clubtar—al festival que la Prem
gairebé el deure d'or
sa catalana té
ganitzar a profit d'aquesta munió d'ho
mes que necessiten, ara més que mai,
l'ajut de tots, material i moral.

El 110Stre

optintisme

res

no

el pot destruir. Tenint

una

-fe

in

la imntediata i segura reacció del poble. Es el con
tacte amb la realitat el que CaS fa estar tan esperaneats. 4hir lita,controlable

teix,

en

mes. lluny, ens. fou possible de recollir
terials amb els quals poder aferntar encara més aquesta
en un esdevenidor praxim.
sense

anar

nous -m,a

confictnea

Gentilment invitats per uns amics d'Agrantunt, vam parear
hores inoblidables d'agradable conviancia antb les democrd
tiques i catálaníssimes joventuts de les comarques lleiclatanes, i vana
unes

poder

c',11&S nostres lector s deuetr sa
1 er rtr la Prensa, diaria, és a la pre
s6 de rigueresi des de dijous passat
raga'a, Ventura Gaszoti En pasear
a
la frontera, camí de Catalunya, fou

haurel

•

sigui

que torna

que actuava fora
de la Ilei—després de set anys
Cal que procuretn que aquesta
llargufssima exclusió de la nostra vida
civil cessi d'una vegada. Cal que la
veu del poble, serena i enkrgica, sen..
Se necetsitat d'acataments ni besa
mana, es faci sentir en demanda de la
llittertat de Ventura Gaseo],

nosaltres mateixos que el di
vida ciutadana és

una

que

es

vol restablir la

demostració més de l'incorre
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El coneurs 11-

terarbespor
tiu de la F. C.
de F.
Ha estat tanrada l'adtrissió de tre
balls per al concurs '.iteririo-esportiu
que ha organitzat I
Federaci6 Cata
lana de Futbo".
Dintre de igcs dies es podrá donar
a la
publicil.Ala cohstitució definiti
va del
Tribunal. Avuí poden/ avenear,
nçrnés, que el presidirá tnestre Fabra.
El nombre de treballs rebuts volta

-cgoiisentls—la

Senyor

pre
sident de

1•

damunt,

com

una

bomba,

EN GUARDIOLA SHA CA
SAT
El nostre amic i company Enrie
Guardiola i Cardellach fa uns quants
dies que ha ingressat en el greini dels
casats. El casament ha tingut lloc, per
poders, ami la senyoreta -Varia León

la nova de la cessió

Montjuic —el malaurat Estadi-empresa particutar per tal que pugui cele
deu sessions de Dirt-track, a canvi d'una

—

—

qué

fou sot
més pel director de l'esta
bliment i pels funcionaris
a les seves ordres. El Tri
bunal de l'Audiencia, se
gons l'interessat, es féu
tractaments

a

arree (?) de les seves de
núncies.
Fins ara, per?, (i fa prop
de dos anys), Jaume Comte
no ha obtingut la més mí
nima satisfacció. ?No es

podría

coneixer,

una

subuenció ridícula de 25.000 pessetes —2.500 pes

Jaume Comte ha afirmat
des de les
nostres mateixes columnes
que, durant la seva es
tada a la Presó de Barce
lona, havia formulat dues
greus denúncies sobre els

públicament

senyor

President de l'Audiencia,
el curs que seguiren aques
tes denúncie-s I les conclu
sions i qué s'arribi? Car,
hem de creure que la Jus
tícia está molt per damunt
d'un director de presons

qualsevol...

1,,entura Gassol
,

gible humorisme espanyol de l'actual Govern."

'04

t

brar-hi

canvi, la sobirana voluntat del poble.

"...entenem que ha arribat l'hora que acordin fer
vacances definitives aquells que per haver cregut un
dia de bona fe en la conveniéncia d'ajudar la tornada a
la normalitat, avui deuen estar tan convençuts com

al

au

ssammarmimisammew

-

Bar

le l'Estadi de

J. SUNYOL 1 GARRIGA.

Cataluftya—d'on

a

el bandeik un salar

en

la

Eres& de Barcelona,.
1 bé: caique no-abandonern aquest

borne,

enfortit,

tras
a

la mascie

gUe els caletas fets pels professionals de la. pOlítica fallaran.
Encara- que no vulguin, han estat estérils. El fracassat expe
riment els-costard molt car. Efaurcl afeblit el que ja estava anémic

ge d'avui.

fladat, qualseVol dia,-de Figueres

quin goig—

çuts,

detingut a Port-Bou i traslladat a la
capital de l'Empordá. El nostre com
pany Josep M. Massip en parla, arnb
l'extensió que cal, en el seu reportat

.

constatar —no-cal dir amb

indignació
d'aquell jovent, verge de maniobres polítiques en explicar-nos les
recents facécies deis cacics de sempre. Nomenaments de jutges;
canvis de secretaris d'Ajuntaments, prometences, amenaces_ I tot
per preparar el- triomf 'impopular d'uns candidats que el poble no
vol; tot per fer. que les prbximes eleccions, que havien d'ésser
"brutalmente sinceras", esdevinguin rabiosament fictícies. Amb els
punys doses, •ls nostres antics de les comarques lleidatanes ene
dejen fins on estaven disposats a arribar per a ter feo note.
I és aixi, recordant aquestei converses i constatan les nobles
vibracions joVenívoles, com estera conveneuts, fermarnent conven

Ventura
Gas sol

--

no

quan

de

nsisténcia,

a

cont

Preu: 15 céntima

Aquestes clarreres settnanes s'ha clemanat, amb
que un deis palaus de la finida Expoeic;ió fos cedit als esportius catalana. I quan encara
s'havia extingit el ressd d'aquella petició, ene

a

Els mateixos hontes a Madrid; els -mateixos
formar Govern: els mateixos candidata per a anar al
Parlament; els mateixos procediments perqué hi puguin arribar;
noms

Telefon 19603

celona...

vol que agiten període tris
primera dictadura serveixi

immediata de l'adveniment de l'avui difunt
'salvador de Espana". Mancats d'un sentit de la
realitat, es pretén ara que la llieó rebuda—llieó
llarga i dolorosíssima— no hagi estat profitosa
per al poble.

malgrat

encara no

Es probable que-Gassol

Ajuntament

a

hagués passat.
!Imagineu-vos

gui desentendre's de l'organització
de l'esmentat festival.
Novament, dones, ens hem d'adre
ear als collegues obreristes i als altres
que

es

els mateixos cacics als districtes rurals... Tot

la Premsa obre
poclem pensar que vul

entre

no

vete,

11 i 13

--

ESPORT

fer reeixir, com a sistema de ga
vera'', aqueas procedintentS a la' antidua usanza,
eta çjvais —ho asseguren almenys— foren la cate

'agrair

tusiastne la iniciativa llançada

Impremta: Barbará

prontosa

famós de

únicament per

d'ahir—i hem

Teléfon 21808

CIUTADANIA

1

Per un gran
festival pro.'

—

ilibertaill

Noticies de darrera hora, i de pro
cedanoia particular, ens assabenten
que avut tnateix ha estat posat en
Ilibertat provisional— segons ha dit
el governador civil ale periodistes
el poeta Ventura Gassol, detingtt a
•

setes per sessió,-- i sense tenir en compte, absoluta
atent, el greuge que aquesta concessió significa per
als tepe,š de Catalunya.
demanat, amb insistIncia, la cessió d'un pa/au, i de cap
volta, en lloc de venir aquella cessió, atiS trobem que ens prenen el
que teninv. L'Ixit ha estat innegable. S'iza rfrrescindit, no tan sola
mettt del poble, sinó que s'ba prescindit, també, deis cornpanys del
Comité Esportiu, cedint aquella canstrucció que costa els sens mi
lians a la ciutat, a una empresa particular per a celebrar-/ti, antb
fins d'especulació, un espectacle que pot ésser evidentment tnolt
interessant, pera que reporta la destrucció d'unes pistes que els nos
tres atletes estimen i que constitueix,en un, orgull de la ciutat.

Ortega (azmi

$
:\

poble.

temps de la dictadura de Primo de Rivera, aquesed cessió
polsaguera formidable. De tots els indrets de la nostra
terra s'alearen irades protestes. No hi hagué res a fer, pera. Tra
vessavem un període durant el quol la veu del poble era un zero
a l'esquerra i hont arriba a fer-se'n carrec. Ara, pera, no és la gent
d'aquella dictadura, la que s'ha, posat la voluntat del poble per
En

aixecd

una

LA r .52
MAJOR DE
GUALBA
Els dies i, 16 i 7 d'agost ce
lebra la sea festa major la simpáti
ca població de Gualba.
El programa de festes organitzades
amb aquest motítt 4 remarcable. Es
portivament és d'intcres assenyalar el
parta de finbol que tindra lloc el dia
55, entre el primer equip del Gualba,
reforcat ami' elements del Barcelona
del Sans, contra el reserva de !'Bu..
topa, disputint-se una famosa copa
donada per aquell magnific Ajunta
ment. El día 57 :migaran el Gualba i
el Sant Celani, disputant-se una altra
copa.
Atsitgent al Gualba S. C unltan
"

"montera",

com diuen els classics, sin6 un Ajwatantent que no vol
ésser dictatorial.
La 'riostra protesta, en aquesta ocasió, ha d'ésser tnés enérgica,
més vibrant, més justificada, que en aquella a/tra ocasió, qua n els
que administraven la citad estaven totalment divorciats del poble.
D'aquella gent poolíent esperar-ne alld i m,és encara. De la d'ara, no.
Vosaltres, no teniu el dret d'obrar cona aquella gent; vosaltres, fent
el mateix que feien ells, feu pitjor, puix que ens enganyeu, ignomie
niosament. Vosaltres manqueu als vostres deures de ciutadanss, fent

el que

feu.

Hora diu que la cessió és

un

fet. Nosaltres

ciutadans

tu

portius— no podent resignar-nos-hi. Hem d'apellar a Oh els mit
Mts per evitar la consumació d'aquest fe&
Dimecres, a les set de la tarda. els esportius han de ter acta de
preslncia —exteriorització de' llur protesta— a la Pina de Sant
Jaunte. Cal que el Consistor• es fi cdrrec de l'atzagaiada que
s'ka comls. Cal que aquesta atzagaiada sigui rectificada a temps
i no diem que cal que ens expliquin concretament, clarament, per
quins maitu ha estat feta la concess-ió, perqua seria demanar mess
sa, potser.
Barcelona esportiva, eatalunya esportiva
ciutaclans de Tar
ragona en són una prova----' protesta d'aquesta befa que
s'ha fet deis
espertius. En protesta.amb iota l'energia possible reclama que es
compleixi al peu de la lletra alla que aquella tarda memorable es
digné per mitja de tots els altaveus de l'Exposició:
—Feble de Catalunya, el Comité Esportiu de l'Exposició i l'Ajuntament de Barcelona et lliura l'Estadi. Es teu, fes-ne un bota
(ts, hottora'l.
El poble de Catalunya, exigeix que es
compleixi a paraula.

-

hat.

•

LA CLAC' D'UN 'EX1T
et parta eelebrat entre l'Harta
i el Manresa, d'aZire diumenge. hi
veiérem d'espeoladors molts jugador:
notables.
En marcar-se el segon gol de rHor
la, per mitja d'En Graells, un nota.
ble jugador del Sant Andreu excla
má
—Antb un extrent esquerra com
aquest s'entra al cel pet !era del

—

L. AYMAMI 1 BAUDINA.

pany.

Figueres.
Donern la noticia—que no hern
pogut confirmar a l'hora de tancar
a tftol informatiu.

111:01RIT

—

DE

JOAN

re

f.4„.

La sttbvenció acordada —2.500 pessetes per sessió-- és riacula.
Encara que aquesta subvenció fos superior, pera; encara que esti
gués proporcionada ale milions que l'Estadi ENS COSTA, la
cessió de les pistes construides per als atletes. :onstituiria un tort
al

Guardiola),

senyora

sident a Méxic i hila del conegut pe
riodista d'aquella capital En Manuel
León Sánchez. El company Guardiola
fou representat en !'arte de la ceri.
mdnia pel germa de la ntízia, En Ma.
nuel León.
En donar l'enhorabona a l'antic, de.
sijant-li felicitat eterna, hent de de.
sitjar-li, també, que pugui ben aviat
ajuntar-se per sempre atrib, la seva
escollida.

Llegiu

L'acudit fou eelebrat i En Graells
fou ovaciona: perqul fou la clan de
de la tarda, ep ingressat:

i propagueu

la a/ grup B.

LA RAMBLA DE CATALUNYA

GANIPER

El F. Club Barcelona 1 l'esport catalit han perdut el més
afortunat propulsor de les nostres activitats esportives

LA

"PENYA

CARO,TES'

H0,01 cns assabenta de la constitu.
ció d'aquesta "penya"- integrada per
elements que fins fa poc.havien,figu
rat en diversos equips de primera ca
•

Catalunya

ha de recordar sempre la profitosa tasca
que estima. tant la nostra terra

d'aquell

tegoria.

home

.

En

raetualitat l'esmentada penya
compta ja amb das equis, el: quals
defensaran els'colors clir la U. S. de
San:, i s'oferei.ren per a celebrar par.
tits antb tots.ell équits de promoció i
:regona

Dirigir-se

¦ril

carretera de

Rir,

I

"fijó Es;portiva,
30549.

quilEena.

QfT. PARLEM DEL
SAN,S

Senyalem,

l'actuació de la
de

Din que la U. E. de Sans ha clecidit
de cleivar el camp del carrer de Ce
hiel,: 1 que s'insta•lará més endins de
la barriada de San:, en un terresy de
gran: elimensions, en hi haurá !loe
sobrer per a practicar-hi altres es
Ports, Cen. !hockey, tennis, etc.
Cont que. aquest eanvi entra, scgons

gustosament,
nova

Junta

l'Ateneu Barcelonés.
Marcellí Domingo hi ha
donat una conferencia; ha
cursat un telegrama de

protesta pels fets de la
Presó; ha gestionat la 11j

bertat

de Joaquim Maurin

•i Jordi Arquer.

,

5.
II.

--

--

Un

aspecte

de la gran manifestació de dol que va constituir el seu enterrarnent.
la da7rera vega da que va vestir l'uniforme de jugador, en un partit entre amics al camp del

joan Gamper,

carrer

de la Indtístria.

sembia, en cl pla de reorganització
í revitentens del popular club, cele
brent la navetat i esperem que sigui
nou camp escenari d'agnells nte.
moiables partits que h.,ir vise al CC IkP
fiN\I ara oesiat.

•

-
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la rambla de Catalunva
D'una quanti diez enel ve res
rambient general de
en
la cidtat un gres descourent envers
'I'Ajontament de Barcelona. non' es
pregunta si «tuesta política d'har

pirant-e

!Contra

que ve seguint-se no c3 ja
excessiva i si Iluny d'afavorir es
'interesaos que han d'administrar en
wirtut d'un Retal Decaes no cls és
inonia

en

jardins de l'Exposició
sén del poble i

no pas deis
alts funcionaria de la post

Exposlció
.

_

:

E; primer mota* de disgust és la
teoría implantada, ab una mesqui
nssa d'espera que
no té parió, de
qué per a atendre les mcltes des
peses, tal fer pagar als ciutadans
de Barcelona, l'entrada ala jardins
de Itontjuic.
Quan tots a hores d'ara ros pre
guntein com anua a arreglar-nos per
a
pagar els 200 milions de pessetes
que en 'cifre, Monas haurá costas
la disbanza de l'Exposició; quan
«!tiesta usussumts tots hem de
Pagar contribuelons i arbitris ex
traordinaris, que només són pre
en

deis ~Os altres que ens
hauran d'imposar, «te trobem que
cursora

nosaltrts, ciutadans de Barcelona,
podem gaudir del que entenem

no

és
Pera

que

una

propietat

nostra.

senyors. El*
són de fet un

no

Montjuic

jardins de
"vedat",

que per s tenir cura d'aquest
vedas cal mente,* una colla de
«sus Unportantfesims i tota una ex
tensa llanta de personal, els cluta
dans de Barcelona, hersi de pagar
clnquanta céntima si volem linar
trillent la !lengua per les pujad«, i
bebeedes de la nostra 'armaba mun
tanyi. 5i iluiguna un t'al o dia.
neraene d'un cotice, hm de pagar
com

itn

suplement.

?Es

jardín, de
Montjuit conetittosizen un atroche
que realment

els

de euriositat mundial i

ella de per
el, atrauen alguna mulera de turis
tes? En aquest cas podria discutir
se igualment si és telele el fer pa
gar entrada, ;mes, potasr seria aten
dible.
La práttlea, pera, he demostrat
que ala M'In, de Montjuic els
única que han de donar-los vida
cla ciutadane de faarcelona. 1,
raturalment, retraientose aquests la
recontada ée Inhiban*.
Ja saberte que la nove !Metedura
tractará de falsejar les 'cifre; com
tracta de falsejar tantee coses per
a
burlar els «retes e h censura
nablica, perb el cert és que si ha
fa primera setmana del nou rágirn
deis dos ralets i aprofitant alguna
artes que se celebraren aflj(boa,
la recaptaci6 passi del promedi diari
de dues mil pulsees, avui a penes
El he pesase de "mil macees"

graneé

encara a la cpncur
récela que ih ha anat per (elidir
dels jocs de llum i d'aigua.
Es a dir que pee un ingrés de

mil Pessetes,

es

priva

els ciutadans

d'usufnietaar del que és ben seu.
~esta worupolositat administra
tiva, en canvi, ?per qué no es té
amb l'alt persona/ que avui encara
gaudeix de sous considerables en la
post-Exposició?
Després d'un devessall de bona
administrado que se'ns ha demos
trat ao el darrer periode de t'Ex
;maleta "Deenular" (des. mil m'aseste
al cae de ball duna companyia ita
liana que 4i Tívoli en cobreva aoo
amb motiu d'una festa al Palau
Nacional a honor deis Reis, n'és un
•umple), venir ara que cal retoe
ear inermes prenent els eiutadens
de ilarceiona, el qua ella paguen,
ea tnéa que una burla: és una lo

dignitat.
Cal parlar ciar? Doncs partem
dar. El que passa és que en la post
Exposició, de fet regeix t,n verita
ble régirn dictatorial. Els mestizos
gairebé ele mateixos nersonatges
cue inspiraven el Foronda i el Vi
ver. avui dicten
a Maynés 1 a
Pich.

L'arrendament de l'Estadi
per a

dirt-track

Eis diaria s'han ocupas extensa
ment sueste dies d'aguces atropen
que s'intenta fer als elenients es
portilla No es tracta aquf de si el
41.141411110111411

4411~11

EXCURSIONISTES
Recull de petítes
excursions
Preu: 2 pessetes
Guíai-tinerarí de les Valls
d'Andorra. Preu: 2 Ptes.
De venda

a

totes lee Ilibreriee

Post-Exposició

vist

bo na té

l'interé

que

s

en

Teniu

deure, senyors
Cali
tarnia
dre de

el

nn iapcerrinida
arnedit
la

g

TREURE L'ESTADI

io,
los

que

i heu de
és just

no

signifiss„
burlar-se de:

--

nase haurern de recaptar la nostra
Ilibertat d'acció per a exercir una
tritica severa sobre tots aquella ac
tea atemptatoris a la dignitat deis

*

Dictadura

de

HAN ESTAT PRESOS ELS JARDINS DE MONTJUIC AL POBLE I ARA ES PRETEN DE
CONSTITUIRIA UNA VER
A LA JOVENTUT CATALANA.
UN CONTRACTE QUE, SI P ROSPERAVA,
EMPRESA
GONYA PER A L'AC TUAL MUNICIPI, CAR NOMES ES FET- A MB MIRES A AFAVORIR UNA
TINENTS D'AL
PRIVADA.
EL QUE ES DE LA CIUTAT ES DELS ClUTADANS.
UNA DEMANDA ALS
CALDE REPUBLICANS SENYORS MASSOT, ROCHA, COLL I RODES I SANTAMARIA

perjudicial.
Es possible que entre tinents
'alcalde cregtin que aquesta har
monja no s'ha d'interrompre, pesó
és evident que fins els qui estem
afiliats en partits polítics discipli

ciutadans i sis mateixos interessos
que queden indefensos.
El que ve pasiant amb la post
Txposició. és un cas prou consi
derable de demostrado del deseo
cert que ve privant en els elements
directora, 1 Ea trist de reconéixer
que, administrant com fau d'esque
na
al poble, *que« no sap veure
hi cap diferenciació amb la Dictadura del marqués de Foronda
del
baró de Viven
entrem de pie en matéria per
•eé Id ha tebeos !larga.

régim

el
la

d'agost de 1980

—

--

per

Dirt-track agrada o ro agrada. Ca
dascú en (Metió de gustos opina
a la seva manera i és evident que
el naés decidit centrad de Dirt-track
cona a espectacle, no formulara cap
objecció el die que una empresa fa
ti pel seu compte una pista "ad
hoc" i no vulgui quedar-se amb la
deis atletes
la deis ciutadans de
Barcelona —per al seu negoci par
—

ticular.

Perla

tornen., a l'arrendatnent de
l'Estadi, per a Dirt-track, que si es
porta a tenme, constituirá una de les
vergonyes mes graos.
A l'Exposició hi havia un Comité
Esportiu, presidit per un tinent
d'alcalde, el senyor Maynés. Al
mea» a jutjar pel que dejen, el

Comité Esportiu havia portat a ten
me una tasca !loable. N'hi ha prou
amb din que pot presentar sense una
pérdua económica, !a celebrad()
dictes esportius dina del recinte.
Aquest Comité, sap prou bé 1 de
sobres que el dia ts ha acabat !a
*leva tasca, pera> queden encara al
guna patita aten s pendente i. de més
a més,
té l'encárrec de formular
una memória
o bases que
hagin de
regir en l'eedevenidor lea instaHrt
cions esportives de Montjeic.
Certatnent la cosa no corre pres
ea. Tant és així, que tres deis seus
mimbres d'absenttn de Barcelona.
A la tornada del. dos que tenien
cura de la part de secretaria o des
pata, es troben amb cornunicacions
0
26 de juliol, del
Comité Directiu de la poet-Exposi
ció, traelladant-los a informe alguna
*ter: relacionati amb l'Estadi,..
Alza vol din que encara se'ls
considera actuant... pecó niega no
els diu una paraula respecte a un

amb data del 24

aeord eres el dia 13 o ao, sobre l'ato
rendament de l'Estadl per a Dirt

track.

sigui per misia d'un so.
beitern que se n'aesabentin.
Hora entra en el despatx d'eso
alt funcionan que ben segur es
tar& aesabentat de la cenes& elel len
--Sr la noticia éti exacta i ahir
(la conversa era el dia se de julio!)
SS
degué signar el contracte. Un
que

arrendament per del sessions
de asao pessetes cada una.

a

re?,

Demostracions d'estranyesa per
Pare del membre del Comité d'U.

port.,

ja vena*, l'Ajuntiment
vi« amb ideó un guany de
23.000 pessetes..,
Es inútil allargar la conversa, i
encara més
romandre un mi
nut més en el Doc. Des d'aquell mo
ment el Comité Esportut hauria
consideras una indignItat entaular
cap %oreó.
El Comité d'Esports no era gent
pagada perqué s'hagués d'ajupir a la
Dictadura que mana en la post
ha

Exposieió.

?Per qué l'arrendament
s'ha volgut fer d'una ma
nera

sabrepticia

El que aquí primer salta a la vista
és que l'arrendament de l'Estadi per
a
Dirt-track s'ha volgut passar per
scrai esa. S'ha volgut escamotcjar
tos !'informe dele técnica.
S'ho volgut ter pasear bou per
Iséstia grossa amb el contracte.
L'empresa del Dirt-track, sabia
Que l'element espartiu ás contrari a
l'arrendament per la ínccimpatibili
tat deis dos esporte que utilitzen la

pista.
Portant la qüestió a informe del
Comité Esportiu, sap que aquest
abaas que tot hauria desenterrat el
contracto antic, en el qual és evi.
dent I es &mostea repetid*. acepa
do*. cona hi hagué incompliment, ja
que la puta de Pincela está enter
rada I tornar.la a posar en tondi.
cions costa da 25.0oo a james pes
setes, cosa que ignoren el* qui ea.
Presten a ter el jets deis empreearis
del Dirt-track.
Diuen que l'empresa garanteix
deixar lee pistes en bono condi
ciono. Peró, quince pistes, senyors?
Les date? Per6 si les que veden
oblígate a tornar a deixar en con
dicione era les pistes de sota, en
virtut de l'anide iB del primer con
tracte que diu clarament: "Los con
cesionario, quedan obligados a de
jar las instalaciones y pibta en la
forma originaria en que les hubie
ran sido entregadas además de
°bife
gasee a avisar con is días de an
ticipación para cualquier renuncia
de su parte,
?Ho ha fet abro l'empresa del
Dirt-track? No. ?I per que no ho ha
jet? Per l'excessiu cost que li hau
ria resultat.
?Per qué s'ha permés aquesta in
forrnalitat o incompliment de con

tracte? Ah,

l'Estadi,

en aquest pura les apre
de l'empresa del
Dirt
track i les del Comité de l'Exposi

ciar ions

Internacional,

ció

aconseguien
mai posar-se d'acord respecte de qui
era el que havia fet l'ineompliment.
no

Económicament,

el con
tracte de l'arrendament
é,s lesiu per als interessos

municipals
El preu de 2.500 pessetes per ses
A més de ridícul,
acusable de mala administrado en
perjudici deis interessos ciutadans.
Han volgut ésser massa vius
aquesta vegada ele defensors deis
interesaos de l'empresa del Din
track, perqué es creguessin que els
cita...dan§ ens mamávem el dls.
Aquí, senyors, podem ter els ulls
grossos, peró no badem. Que no es

sió, és ridícul.

lacín!Ilusione.
Un deis entusiastes defensora de
l'empresa del Dirt-track «lela un dia
ingénuament: "Tota la campanya
contra el Dirt-track, és perqué te
men
que inati els alises importe.•
Deixon de banda la insubstan
danta, de la frase, ca r l'atletisme
que í
l'Onie que está decidida
ment ve pugna amb el Dirt-track a
l'Estada ha de viure de les cantata
que ti fa el futbol; pera equest ar
gument recolze encara més el fet
que ainb aquest contracta s'ha ín
tentat afavorir cscandelosament una
empresa privada a l'esquena del pa
trimoni dele ciutadans Ce Barce
lona.
Suposem per un momcnt que el
Dirt-traek apassiona les
macees
(cosa que no hí tindriem res a
dir). Vol dír que a l'Estadi es fe
rien no menys de eent mil peesetes
en
una
sessió, de taquilla.
?Quan ti hauria concipost pa
gar a !'empresa per arrendament,
segons el primer contrecte? Dones
el 50 Per $00, o sigui, CINQUAN
TA MIL YESSETES.
No siguem tan optimistes i su
posen que de recaptació nomée es
Mi 40,000 pessetes. ?Quan hauria
hagut de pagar en vales del pri
mer eontracte? El 42 per roo, o ti
gui, SETZE MIL VUIT CENTES

PESSETES.
En periudiei del Dirt.track

re

baten,* encara la xifra de rocapta
cio i posean que per terrne mig fa
cmn ao.000 acentos de recaptació
(que é; la nitre que cal suansar Vo
gicament). ?Qua*, huta., de saos
ter en %/m'u del primer COlaraCte?
El 34 per /00, o sigui. DEI) tlL
DUE.S CEN t'ES PESSFTraa
1 posen

ara

con,

a

ciada per al Din-track, que la re
cateado en una tarda sigui de
t5.000 pessetes. sQuan hataia na
gut de pagar en virtut del primer
contracta? El iS per roo, o sigui,
DUES MIL SET-CENTES PES
SETES.
Ara, en canvi. en virtut del con
tracte actual, per duce mil cinc
censes

track

pessetes

l'empresa

queda Riere.

son

Coto els eiutsdans ene de%
nar
a
aquestes hoces.

d'una

que

dema.

ciutadana
qüestió de ton-nail.

tadania és de

per bé que

no

elegit pel noble, tingué la pruija

de

significar-se

com

un

reu

repre

legítim. Ene digue que ell
leía Iliurament de l'Exposició al
noble i el noble s'hi confié, (Hui
eentant

mulant

primera

i detectes que amb la
Dictadura no l'avía pas

error»

perdonan
La magnanimitat

ciutats italianes per tot el que és
el foment de l'esport atletie entre
la joventut i s'ademaran que aquí
encara vivim ala llana i que no ?ha
fet res de res.
L'eenectacle que ofeteix cada
diumenge l'Estadi on havíem acon

Per dignitat esportiva i
per dignitat catalana, els
esportius aniran, dimecres
a les set de la tarda, a la
piala de Sant Jaume.
seguit

aplegata

veure

en

provee

d'entrenament fina prop de 200 at
letes de totee les categorics, en qué
venteo ele joyas de Mataró, de Saba
dell, dc I3adalana, de Molina de Rei,
a
Murar-se ala seus enttenaments
pesqué desgracisdatnent les pistes
de l'Estadi i el material de l'Esta
di, és l'Une de qué disposem per a
descmparat aguo« esport de joves,
qué consideren que ni a. pretext de
25.000 pessetes s'hagi de deixar

desamparat

aquest esport de joves,
peró que és el pl?nter duna rala

més perfecta i més torta.
Constituiria una informalitat el
mancarnent de la prometenna !eta al
poble que l'Exposició era seva si
ara
al noble se ti treu la facultas
de gaudir dele jardins i de les ins
taliacions esportives
Constituiria —ja
ho
hem
dit
clar
un arte de mal govern arren
dar l'Estadi percha* una empresa
privada se'n lucra i un acte de mala
administració
arrendar-lo en
les
condiciona que els ciefsnsors de
l'empresa del Dirt-track, han inten
tat aconsegulr-ho.

Rocha

a

representante

del

sector

,

tal per part del Municipi i que en
locada gota e! punt "dé %flete de ciu

dignitat.
L'Ajuntsment actual,

dediquen alguna municipis alemanys,
francesos, escandinaus i fina les

1 democritic de la ciutat
—indubtablement el més important
segons podrá demostrar-se en les
vinents eleccions en el Comité de
la post-Exposició ene hem d'odre
ear a vosaltres dos perqué una ve
gada assabentats del que ve ocor
rent oposeu el voetre vet,
perb du
la
manera
decidida i enérgica, a
l'intent d'arrendar l'Estadi a una
empresa privada í a qué continui
la gavella deis dos rals sobre
l'en
trada ala jardins de Montjuie.
Bé está que en les nits que hom
lland el joc d'aigiies es pagui en
trada, pecó rto es just que es privi
als ciutadans d'anar a passcjar a
Bus voluntat pele jardín* que elle
han fet.
L'Estittll ha enet "bastit per als
alteres, no pie pesqué augitin ser
vi? de lucre a una empresa
per ah
tra mena d'espectacles, en
oposicio
ale intereeece dele ciutadans espor
tima Si aquesta oposiciá no existís,
si ala *fletes les carrei'ex de Dirt
track no els perjudiquessin, elle no
dirien paraula. Voten viure en pau
amb un arroneament d'espatllei
que seis respectin Dura drets.
Senyors Rocha i Massoti No
n'hi ha prou en votar en contra o
amb
un
arronsarnent
d'espatIlee
resignado,. Cal atendre i defensas
ele interese°, dele ciutadans, si
no
voleu posar en evidéncia !a vostra
significació liberal i democrática.
U6 deveu al poble, no pes a lee

pel Municipi 1 de dignitat
una

ele actuals tienta d'alcalde
orientin la vista envers l'atenció que

Con

Una qüestió de formalitat

Es debat

Que

ces

estan

en

del poble.
Recordeu-vos, si més

—millor dit
la cleméncia popular ha tiugut mas.
sea ocasiona de significar-se en el
darrer període de l'Exponció (Ilu
minarles de la Placa de Catalunya,
focs artificials de l'Expo.ició, etc.),
perqué no ea veiée una manifesta
bona voluntat i una desigs de com
penetrar-se. Pub a horca d'ara,
ens trobem amb repetides ocasione
d'incompliment a la paremia donada.
S'allunya el poble des seus jan
dina amb un gravamen. Es lloga
l'Estad; sense cap considerad() per
als centenars de joves que cada
eetmana
troben- allí el set camp
adequat d'entrenament. Avui és
—

no,

plantejar

del que

d4

al

-

actual.
Els qui

Un altre triomf

Jos.ep
el

francés

timaran), ex-cam
pió de plomes de

la venta nació.
Poutrain és un bo
xaaa, iatai .astd, i que cobea bé
els
'dos punys en crochet. Indubtablement
és un dele hornee millurs que ha tin
•

-

gut el nostre campió per
adyersari, Per
ró amb tot el domini que exereí dmunt
d'ell el postre Gironés no eleixa lloc
a cap mena de dubte pel que fa a
la

superioritat del grec:enc., Del, ettal es
fa cada día més difícil, vista la seva
magnífica forma, trobar un heme ca
pa/ de donar-li la réplica arnb pro

babilitats

El

cornhat tan
siperat pels ante
41e's

as
entre
Youna
;tribling i el caro
'id horanntal Phil

Scott es va ace
itar más aviar del
que

els

optimistes

ersi e n. L'anglés
Long Phil va quedar ,estirat damunt
la lana per triés del camine, a la se
gona represa. Cal dir que ja a
la
primera havia maten tres la d., de
nou

segons cada

un,

i que el gong el

salvar en un d'ella del k. o.
prés d'equest combat, és de
que
els anglesos s'hauran ben
va

enganyat del

Des

O

,

nostra protesta ha

treces Que si
senten pruija

per

daiadefoitugiarlrae

a

les set de la tarda,

•

plaga de Sant Jaime.

a

la

conras-

a

podríem
per

Ilur

demanar-los

comportament envers el

poble defraudat.

set

anal

ni

Referent
rUzetidun, s'han conles noticies
me' &Mar= d'ell

srmat

•ettnana putada, El combet am
(infliges esté ubegurat pel 15 dagoet. Veurem si el

perar'

la puntuació del seu rival va
ésser aegut, cona bern dit, per manca

d'efectivitat,

11I

'

Plinio
Cernera
seg,ueix ale Es
tats

Unas,

on

ha

jet darrerament

un

altre

Pereitegj ecausarr cmbat
moésbruae
lar
contra'aap
qYaue el bc
tre
mePeró:

‘Is,
P

a

bit

Tenle tibien
comhat
o va

carrera

(Csrieduros,de

performance, ben

mentones.

Ell és el primer borne que
aconsesui
batee Per Partida dObla a Pauhno
Uzeuclun, per punta, quan el base es
teva
l'apogeu de les «aves faeul
tata. Aquest Primo
Cernera, que liem
reputava tan dolent, ha den haver
aprés queleom de boxa, ja.
Potser si
que el día etés imperial
ele que espi
ren al títol que
detenta
Schmeling set trobaran actualment
clavaitt,"
amb dificultats per
apartar-lo...
-

després
Euros,

a

éputar.ell cn eiCeitbiarleuLet tItel 4ldril

Ros. a les Are
vá boxar amb
franela Roux.
'1 combas va du
o. el* deu
rounds,
quan fou donada
!a decisió
favorable al gracienc, es
Van Sentir molts

40ra
41

.

par

54 a

sip

/4121 Schmeling,
Berlln, en teterevenja.del de l'any Me«. No se
coneretament
l'alemeny paste
d
l base, el sea titol

ri: eznp;015, dairinitA.
d

J.

,8o,Bofill.)

PA DE VIENA
ESTEVE RIERA
RIERA
•9
RITRA

des

el'aqUest
dia-

que

contbat.
El
adversarl d'a
-a
ha estat l'au
traba
Geor ges
Cook, el qual ha
quedat fosa de combas en dues
repre
ses.
Aqueas triorrif al récord de l'ha
IiI hi fará foro. goig.
Per bé que
Coek no é; en l'actualitet cap heme
de classe, ha acomplert en la seva
set*

4

Itilb

'A

ItiEP

s,

'

Xiuiets. Nosaltres

tánibé creiem,

coro
els jusges, que el
triomf era del nos
tre campió. Pera
la gent es va dei
/lar
impresionar per la poca eta
tia deis cope de Ros i
per la aova

Ele panas que

no

portin gra

-

vada aguas te marca

inferior,

no

eón

la

a

de

la

Dan
casa

Estéve Riera

44140114010040#‘.

combata- de
olla. 1,:un
itn
eirrec de Carlee sPree4'siés tense tenir en compth ,qtie el.
Irléferie va perdre moho
Flix i del campi6
sana en ele
dos primera
de la Martinica.,
rounds.
sedi reprodutt une degut a haver
Kid Jones, va ser
ferida que ea va
obrir al cap. tot
vir per demostrar
entrenant-se, i aques
SI Sang éSel
superioritat martifesta del gracienc,
(uee' va
ciene i fou causa del debilitar el gra
el qual domina a satisfaceió
el seu
mal combat que
va len
rival, i féu una bella exhibicili
()use jrt ell púgile
d'efl
abandono el rina, l'speaker havien
eácia, do precialó, de ciéncia i de
com
va
clir
bativitat. El negro Jones 'té una bona, qu el propi Ros sol-licitan
une re
venta,
al lima dele
defensiva i es mou bé, pero li manca
metiera Si s'ar
riba a fer 1 no
cop i l'estórnac el té fluía.
sueeceeix res d'anor
L'altre mal, el
eombat de Ralla, magriffic, an5 a eár
triomf de Ros creiem que
será
rec de Vilanova i
Magliazai. cosa.
és molt Poeue1a
de més a més
encaixa molt poc.

5.
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deoisittaElofrancés

DE For

Nl

eSportiva

dignitat catalana, els

a

xais. La
d'ésser serios & i

dictatorial voleo de.
clarar-se'n he facin a la Ilam del
dia
i demostrin que testen
pros! mascalinitat per a ésser-ne. Perb
que no
e e rquin
per

BAVIERA
Per dignitat

decidas

per

aquests senyors que

'r

Quant a Striblino, tet j que
Scott no ha estat cap dificultat
a
ell. s'ha collocat al tercer lloc -par
deis
pesos forts de tot el món,
després.del
CamPi6 Schmelina 1- de Sharkey.

Pesos

pi

enérgica alhora.
Fiero de demostrar que no
Gentil!' Dictadures
covardes i

creure

Arenes,
dijou; Itice) havee

estem

no

prenguin

ene

veure, Vilanova v
con
trar-lo inolt bé, i si np aeonsegui su

Cós.

dos

qué

a

pes fort, i que en
buscaran un altre, n'entre Phil $cott
será retirat al secó dels mala
endre

les

mostrar que

Fou faltat nul perqué Vilanovamo té
punche L'exbibicio que ferien ele dos
bornes fou magnífica, i si bé !atabe
porta sempre l'efensiva ainb una raa
pídela i fía osito
p•

ourato

qu

X

•eu

A

els qui anss el

os:e cadascun de
nosaltres
sentint més viva que mai la porten,
el:gnitat
de ciutarlans. Hem
d'evitar
prosperi la burla i la nostra que
sió en reunir-nos dimecres decia la
Placa de Sant Jaume és per
de-

us

Panorámica
a.

com

e

solvéncia (entre elles el baró

B

e

que

eom das

diguin que són riva
Wats d'esportiuo repliquen-los aim
plement que tot ju$S fa un mes,
foi Iliurat a l'alcalde-prcsident de
l'Exposició de Barcelona, 1930, un
escrit signat pel Comité ()limpie
Espanyol, integrat per persones de
tota

tetntps eslis,ns
ue

el

decidi r les eles-

serien portats a la
seus acords
Comissio Municipal Perrnanent.
1 vosaltres dos, senyors Coll i
Rodés i Santatnaria, que pel vostre
carácter marcadament liberal i de
mocrátic sabeu també fer-vos in
terpreta dels sentiments populars,
no
voldreu que contieui l'equívoc

comunal:.

flittar

a

a infanta
e.
Aquests
infants d'ahir, som
a

els

'

Dijous a les Are
«ea aeonseguí
do

ril

daons°.

post-Exposició,
la
Comissió de
pesó si mal no recordem, en éster
aprw.ades últimament pel pie Con
sistorial les noves modalitati d'a
quell organistne, s'expressava que

tan eloqüent, que
Municipi parisenc prohibí la uti
lització de les pistes de Colombes
per a Dirt-track. "Les pistes són
per ala atletes. L'empresa que se'.
construebd una", seis ieplicá.
Aquest fou el gest deis adminis
tradors de París, conscients de Ruso
deures envera la joventut atlética
de casa seva i vetllant pels inte

1.

cor.

Pecr:

lafer

El precedent que hom
seatasia
seria funest i cal que els
esperthis
n
Ha
l
d

No ignorem pas que vosaltres
dos no interveniu en el si de la

el

resaos

e

prou

termes

en

també per als senyors
Coll Rodés i Santamaria

d'aquí que ha quedat soterrada
grácies al régim de favoritisme mas'
impera quan l'época 1 oronda-Vis
ver). En plantejar-se la eelebració
del Dirt-track, els técnics esportiva

ticular.
El resultas fou

qüestió

posen.

'lització) de l'Estadi de Colombeta
on
també gaudeixen duna brillarle.
pista atlética de eendra (no com la

de Colombes no deixaren que la
prova que havia de deiXar "intacta*
la pista de cendra es fes a casa
seva, peró anaren a veure el seu
resultat en la pista d'un club par

la

enérgics per tal d'evitar que pros
peri l'aszagaiada que alguna es pro

Municipi de París
quan es plantejá el problema del
Dirt-track a la capital de Franca.
El Municipi parisenc té intervencif
(gairebé es tracta d'ttna municipa
ocorregué

piala

de Sant
j'alune, com a protesta de
•que sena vol jet a tots l'atropen
plegats en
Esperem que vosaltres dos en el treure'ns l'Estadi
per a
cedir-lo a
al de la Comissió de la post-Expo
una empresa
privada, ni a títol
sabrett
traealeló i de la Permanent,

si aquestes completes
pugna amb la voluntat

—

els
em

cal tenir en consideració
que les installacions esportives res
ponen a una finalitat altament hu
mana
com
la que es persegueix
arnb el rnillorament físic de la jo
ventut, per mitjá de l'esport.

republicá

de cendra que ha costat a
la ciutat més de cinquanta mil du
rus; disputa de tot l'Estedi con* e
mestressa i envara.

d'aquests

mesqui,

i

[s'ata

Negocie

més pot sortir de llavis de merca
der. A part que ni el cost de les
pistes que van a ésser destruides de
nou i
la construeció de l'Estadi ha
de donar un interés economic tan

complaenees

Per ah senyors Massot

del Dirt

Dispuse

pretés refore a les arques mu
nicipale de 25.000 pessetes és argu
ment
tant menyspreable que no
El

—

desgra

cosa

dernis faran que la piscina
només sigui per ala fills deis po
tentats funcionaria de la post-Ex
posició 1 així s'anirá traient el ve
ritable
carácter que
retnieixen
aquelles construccions.

,

la

a

de Sant Jaume
dimeeres, dia 6 d'agost,

anar

que

dimecres

a

El

dimecres a manifestar-se a la plaga de Sant Jaurne, amb motiu de celebrar sessió l'Ajuntament, per tal d'evítar
prosperi l'atropen que es vol cometre amb l'arrendarnent de l'Estadi, i que continui l'abús de privar els ciutadans
de la lliure entrada ala jardins de Montjuk

Cal

Cal

La reunió dels
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rarrnmr. AL O. IV, SABADELL
El Club de Natació Sabadell
per al primer dia de
la Peste Major sabadellenca un
escaiant festival de natació, el
qual es velé foraa concorregut.
Els organitzadors s'apunta
ren un bon axil., ja que en tois

organitza,

%Imantes reriairen.
L'órdre del programa fou el
de water-pola
i
Sabadell
l'AtIMei,
acaba amb ha vicl(aria
badell, per tres gols a
109 metres, social:

entre el
el qual
del Sa
dos.

t-5;

X. X.

Josep Alubi
Joan Fiáreguea

cap.

Primer, Filtré., 1 m. 35
ttegl,n, Serra, 1 m. 35
8-10; tercer, Ay/Z.1'kb, 1

T

Jaume Colomer
J. C.
Miguel Paloma

Humbert Galicia
Frederic Rotilant
F. Cadenas
F. Puig
Dama Font
Rosa Valls
Isidre Riera
Antoni Alegre
F. 011er
Joan Caba
Tomás Sabater
Joan Cases
Miguel Sellerés
Emili Bartomeus
Salvador Reig
Josep Bue

-

Aque$t Pneontre ron arbitral
POI Sertyor Sierra.
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Joan Pujol
Agustí Comerma
Josep Soler
Frederich Sagués

C. N. BARCELONA C.---Rives,
Llorea. nrotoe, Aebon, Torés,
Ma rtiriee.
Ttom'
Rivas,
BÁRCELONETA B.
Garefa„Torge, Reinés, Layron,
Llanas, Vitavaile.
Un partit
bistbrin en el
Oral ele baresionisisa triomfit.
ren
rosultat bomba de dou
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2-5.
100 n'ultras Mores, interclub:
Primer, Prtrés, C. N. B., 1 m.
!o e. 8.10; segon, Sabata, C. N.
Barcelona, 1 m. SO t., 8-10; ter
cer. Bernal, C. N. A„ t ata. 14 e.
5-10.
Exhibició a citrree de les
eamplores del O. N. B., senyo
ratee Sc:riano. Vigo I Aumnee
1100, les (mala foren melt aplau
39

s.

dirles..
100 rnetres

espatlla,

inter-

club
Primer, Nadal, O. N. B., 1 ro.
35 s. 7-10; segon, Bernal, Club
N. Atlétic, 1 m. 35 s. 8-10; ter
cer,
Montllor, C. N. S., 1 m.
39 e. 3-5,
200 metres braga de pit, in
terclub:

Primerr, Serra, C. N. A., 3 m.
20 a. 9-10;
segon, Toepfer,
C, N. B., 3 m. 21 s. 4-10; ter
cer, León, O. N. Et, 3 ro. 26 s.
3-10.
El aampld Ramon Sapés, 'del
C. N. 1, intenta batre el récord
d'Espanya, braiça de pit, que
detenta ell mateix, i no ho acon
seguí pel rnínim de 2-10 de sP
gC11.
50 metres handicap, feme
nins:

Orp~•~••

Palma, 3.
De molt tumbe SON
que la nostra primera societat gapoy
tiva fa gestiona amb el famós entre
-

atador anglds jack Greenwall, que futs
ara ha preparas el C. D.
Barcelona, gestiona que

.

Oliveree

Josep Currelló
Rafe! Talles
Salvador Mose
Joan Almirall
Dolor* Casada
Josep Munill
Eulália Vilarubias
Antoni Flotats
Palmita Carbone)!

tal persona mott agatibenenda de ras
surepte, quo divendres Greensve1l. sig
raiallsta,
ni el contracta amb
que el mate* dla sorti cap a Urce
fi d'arranjar diversos as
trina amb
almetes i tornar definitivament amb
la seva familia per tal d'astablir-se a
Palma.

Segarla
a

equips.
Tal com dliern, la noticia ha estat
rabuda amb gran entusiasme, ja que
els "istes" veuen novarnent el
seta
equip favorit a l'altura tteniea de quan
el gran entrenador txec Zaubek tenía
cura de la seva preparaeló, la la molt
de temps.
Felicitem, dones. els esportittes. 1
d'una manera especial la neutra vete
rana
Societat, que, fent un nota esfora
deis molts que porta !a fets en pro
del nostre esport, ha aconseguit el que

primera categería per
Slgui també
benvingut el gran entrenador, 1 lean
vots parqué els seas coneixementa ser
vaixin per a col1ncar el nostve futhol
qué tots dealtgem seta
a l'alaária a
re').
Corresponsal.
molla
a ells

equips

de

haurien desítjat.

-

I Banys de Sant
1 Miguel, S. A.

1

I

L'establiment predilecta de
les famílies, amb extensa
platja Iliure
Els senycrs propietaria de
cotxe sdn advertets que hl
ha guardiá per a ilur vigi
lancia

Magí Figueres
Francesca Sagalar

tea.
as1'

S. Bautista
F. Folch

a

A
al

quari

un

NUEVO MUNDO
SANS,
LARA,

o'so

jacte

assabentata,

catana

la riostra ciutat ansia grana
amistats entre !a nombrosa colhnia an
clesa, i entre elles es nerml trestablir
un mazne; que reeentara Greereelat la
<mal cosa no li impirFra que pugui de-'
la
nrenaraale de
dicen-se ele nle a
Tequír, canaria de Baleara. al anal
peina Tw),•ir
forma gepl?ruljeta neto
1.4 a la te”-nn-nla vineet ogti eran
parar-se amb els millnrs de la Penín
sula, ja que ele per haear-10 Vil, ac
en
diversas ocasions, cren que
tuar
hi ha bous jugadors. rey& tnaneats de
técnica, par a oposar-se ido grans
compta

Vancells
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0'30
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de
arribave:n

preparador.
Diiouz Passat contened a ebrrer la
menda amb insisténéla 1 d'indnbtehlt
veracitat que Jaclt es trohave a Palma,
ttoffala ice era cementada arrea, ja
ene le* gestiona tetes per l'Al.folts
eren ja rabuda* amb exceptícisme ael
temps transeerosgut; ele olitant, avui
podern afirmar, según% ers ha maulle--

0'20
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Esasanyol,
no

grurnollar per l'interas despertat en
diversos agujas peninsuiars que ea dia
putaven la possessió de tan coleaba
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Carlos 1 Magferrer.
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més rendiment, pel resultat de
set
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32, AvInguda del Portal de

Mates, Reinis..idensa, Nagual.
Litio, Mayor.,
Guanyaren ola primera per
l'esoore de set a un, despréa
d'un complot domini. Fou un
partit facilíesim per a la tasca
ido Firrbiltre, que va 4aset
impar Zaragoza.
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Arbitrb l'encontre el senyor
Mach, 1 e resultat fou de tr.elt
a zoro favorable al Sabadell.

2'..-.•

partit:

un

4.44.44444.4~0•~

Laynaa, Zaragoza.

2"---

"

Joan Marguez

Francesa Bach

JOsep

3'

o'so
o'so
V

.

-...4

Antoni Ruiz
Antoni Vician&

Ele equipe

juge
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de water-polo entre el C N. B.
i una selecció Atlittle-Sabadell,
el qual fou guanyat pel C. N. B.
per. eínc gol,* a Cap.
JORDI REI%

C. N. SABADELL,
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0'20

Prederic Mutgay

0'50

eaasep Quadra.t
Josep Estregués

3 '-.4*

.

.

ii'....
o'so
e'SO

O'eat

ara

....

Joasp Centellea

Miguel Mastres
Jama* art0115

..................

V-

.

0150

..

.........

Joan Colom
Enríe Vana
Reman Rxtbinat
Jaume Pulgttnau
Francesa Esquiareis'

V1114

Allert Boxea

Benaventurs Cantp
Pera Martínez
Pan Aleiriany
Joan Canoneny
Vicents Eizarekt
Josep Vera

0•33

Almirall

o'se
0'55
o'se

Miguel Piquer
Josep Soler
Jaume nonatas
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ya,

.

'

Joan Soldevila
Baptista Quena'

*4~
39.4.•

3*.e•

„

e-

E. Cataleny
Alelx Sancho
Jaume Granvia
Antón! Farreras
Enric Foch
Pau Castilla

»a

Pujol

Josefa Puig

0'40

.

it•••••

tea,
2'-

•.

Josep

Josap Clape
Jame Saue
Antenas Busquet*
Jeaqultu Mulles

Lloren Padrds
Andreu
N. N.

3'••••¦•

.•

1- Burrull

.

josep Vela
Francesa LOpea
J osep !lima
Josep Torres

o'so

......

Ignast Terradellea

••

Andreu Beaecsmte
Joaets Pantanal*
Francesa %mis
Isldre Martini»
Jotep Caluatto

&lo

Eleuteri Pérez

Miami

5. Ibarte
Josefa Xuclar
J. Cuelas
Jalma Kiwi

....,....

Reman Te..
R*0100 BlOstta
Joan Sabater
Antoni Sanaxo
Leonor Carrero*

1'V-

Jaurne Corerninee

0'40

•••4040•••••

Manuel Navarro
Alelar Alcrizea
Criatador Cana
Burle Aliaras

•IS

Pera Mauri
Joan Isard
h. Aleolera
J. Salardlies

Isidre

fe
11.~

Eririale trunco,*

020

a,

Finalment

COMENTAR, erieu
La jornada d'abir fou doctadiva per a donar gairebe segur
8 del
el Campional a A'equi
G. N, B.
La desfeta soferta peal C. N,
Atlitlo a mane del Sabadell,
allunya el $ atinics pefr a la
conquesta d'un bon lloq, i pos.
eiblement el primer.
'd'O',
Un aitre resultat
ser tingut en compte és la
tbria del Barceloneta sobre el
Matarool, 1 en la que! Proa fou
el roda fertn puntal d'e.suest
assenyalat triomf.

°eso
11121

e
••• •

Baptista Borras

0'30

Franca« blep
Reman Real..
Jalare Noguera
Llorena Claris

o'50

N. N.

0'30

Carlea Ermengol
Jordi !renta
•••
Jato Prunde
Miguel Palau
4«
g.
Miguel Sinebui
Maten Arcatller .a4."1.1•••44
Amadeu Id. Gran
Rala, Vital:lana
Nardo Casained*

&al
o'31

o'as

-

3'-

Miguel Ballet
1 B. Palau
J. Sarrarro

0'50
o'so
0'40
II

..s......

1
F,.LS CAMPIONATS 1>t GATA
LUNYA DE WATERI-POLO

0'20

Josefa Campa
joaep Cueurella
Joan Susana
Josep Carantelia
Juan Estatuí
Jaral.' Mauricio ...rata
Ignasi Prunere

Alberto

Pau R.
J. Roca

Urgí Paliara
MsrceiH Brugh
Joto Pillar.,....

LI. Santanet
Pero Maah

Raya Boig
Rigau
Igual Suana
Las Anaf
Joan Valldeperea
Anton Peinar
josep Pruners
Martí Enter
Jaume Pruners
Cuatodi Castro
Antoni 'Jura
Ma•ea.„1 Roig
Andreu Álcali
Josep Palana
J. Mota
Franteac Sastre
Anicet Pujolá
Ismael Maten
Antelad Gibert
Ende- Ruiz

joan

Joan Roig

0'20

o'sa

•

11

T. S.

0'50
0'50
0'30

Folip Pttig

...

J. R.

1'30

Joaa Idanya

Triadu
Rianon Valls
Pera Ferran
:dique!, Anua
Josep Pastor
Rafe! Sanyena
Ranton Matarrodona
eatraeor Volta
Francesa Xiroi
Francesc Vidal

Muden

Josep Saura
Isabel Ayate
E. (Urda

.

jcan

D'es>

Vallad Carbonen

V0'20
a'Ciiio

•

R. Julio
R. P.
Agustí Valle
Pera Oriol,
Gema Artigues
Martí Colom«

o'so
o'sat

Mugir» Altiaaut

Ramon Alfehao

0'25
o'es
0'45
0'25
0.55

Joan Canyamerea

0'40

0'40

Jamo Grayells

1'

joaquItn Parraron.
Antorn Riera
Entiba -Muxal
Miquel Granar
Leopold López
Pau Gonailea
Juan Riera
jaume Jover
Rairaiin Calder00
joscp Culis
l'ere Alegre

2'

itaillOn Ámela
jgum. Vallduriosie
Joacp Gumi

ro...
1'011.

.

I

Francesa Martínez
Feliu liará

iNAIACIO

s'-

Cristina Lozano
Isidro Galí
Pece Surrellés
Rosa Guimerá
Martí Margarit

I

Arnadeu Cristófol

Veo
o'so
c'se

•••¦¦••••41.1 .......••

o'so

Antoni Martínez
I

Antoni Canale
Antoni Noguera
Emili Martínez

Manuel Vara

Isidre Cámpderrba
Magdalena Miguel

Puig

Jogep

•

1

I'wat

Tort

Josep Casanova,'
Agutí Serra
Josefa Triadu
Andreu Divalau
Petra Frat

ae.a.

Joan

Maria Palet
Saft,
Benigna Gricia
Entiba Pebre.
Jaurne Pite

E. P.

V-

1*-

Miquel Noguera

u_.

Roes Granar
Enríe Broa
Per* Colomer
Jeutne Tema
Joto (lironda
Jame >fan;
Fallir Torres
Jaume Ceramista*
Llula Comes

&'-

E. Samaranch
JoSep Pomers

1'
a'
1'
1'

Ton Maten
Roes Parcha

..

Josep Magia;

juegos de la Frat•nsitat
Republicana de Imana:

Amadeu

!tau,*

1'

han Cerner

Vs'o'oo

Mark Julli
Mares' PabrIla
Encarnada Sastre

ter-.
Obrar da Canet de Mar
futhol
Producto del partit de
celebras entre el Nutras
381'15
i l'Olet, a 0Iot

josen Riera
Liuda Re ca

VV-

Emili Carreras
Princesa Gil
Jame %matra
imbera
Ll. Julia

e

l'Atetteu

per

O'30

...

O•40

Ramon Maten
Joan Llach
Jos, Matera
Criatófol López
Marian Cucurella
Teresa Bonastre
Emília Morral
Fénix Miralles
Teresa Caldas
Pilar Sáez
Antoni Novarro
Esteva Comes

0'30

Vicente Baltrau
Andreu Planes
A. Costa
Miguel Garante!:
Antoni Morera
Manuel Andro
Atttoni Ponaa

VVV.-

Gil

RAMBLA

LA

de

fou

o'so
Cho

J. Busquet&
Jeta» Pera
B. Mestres

17.2W43

Josep Cardona
Joaquint Closa

e'-

Primores ex-equo: senyore
tes Soriano i Vigo; segona, se
nyoreta Aumacelles: tercera,
senyoreta Nadal.
5 X 50 Metres loterclub:
Primer, C. N. B.; segon, Club
N. Atlétic; tercer, C. N. S.
A continuaclé s'efectuaren
diferente salta de palanca i
trampolí, ele quilla agradaren
força, a cárrec de Blanea i Na
varrc, del C. N. S.; Mestres, del
C. N. A., 1 Albert, del C. N. B.

MIAU

postor'

intereasanta
humilles
eamplo
a
CataKnya, contra
negra CURU
saenerae im
possetea.

de Madrid,
i el
contra NABIR.
compresos,
2'50

„

2'

5'

BOXA:

Vegeu

animal

NUEVO

MUNDO

o'so
r
II

Joan Armengol
Antoni Abat

BOXA:

Dlmeores, 8

BOXA:

D1rreores,

combates. N.

el

negra

MUNDO

CURWISAU

---------

Suma que

segueix

.

BOXL:

Dimeores, $ms.Lara, de Illadr!d

•
••

•

-
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Que

si no los els "mala ratos"
que li fa passar En Montfort del
Club Femení, avui feira l'home niés
feliç del món.
•

s

Que

sembla que el nomenament
abans esmentat, fara enternir el senyor de les bones costuras, davant
d'un nas femenf a la funerala.
SSS

Que si

ro

s'enterneix, ha jurat al

Club Fernení aballissar, esportivament, les nenes de l'Europa, tot i
que els manca un elerrent al seu

equip.
Que

han

desaparegut

les calareles xamoses

vetllaven per
de l'Ebro S. C.

que

esportistes

•

Que

•

que les

veus

corren

neneš.

del basket sarriazienc les han fet
desaparéixer, per convertir-les en
mascotes

del

'Que

En Graells, de l'Horta, esta
orrençut de fer poo temps en el
non

grup.

mera

impressió,

xar, encara

promés

entrin

que

aflui

no

*

*

Que d aconsegueist exéixer un
parell de pams, dubtara entre les
proposicions del Barça i de rps

stanyoL

pro

Que ben al contra" En López,
del Sant Andreu, ha pcsat cara fer
traya per no haver entrat a la pri
Mera categoria.

Que hom
anaiosament,

*

fa pas &airea dles, amb
rexcusa de donar un os e un Zbetip
va fer badar tina colla d'infans.
*

Que alzó no va pu passar a un
lloc apartat, i sf davant d'un luxós
cinema.
Que chi Vidal I i Vida] II,

no

arriben a posar-se d'acord per a ex
terforitzar davant deis socia del Jú
piter el se uentusiume.

tournée.

sera

*

no

ea

preocupa,

nar

i de

wir-sgbi

l'espaiosa piscina,

varen

prop d'un miler

de

aple-

perso-

El programa es descabdellá tal com
s'havia anunciat, comencant per diverses proves de natació a cárrec de notablee nedadodrs del C. N. Barcelona,
entre els quals havia Toepher, Albert,
Serra, etc. Ele esmentats nedadors
efectuaren una exhibició de :alta bumorística que varen fer les delícies
deis espectadora.
Seguidament fou presentada la familia Moixernó de Castanyer, socis
del Cordelles-Club, la presentac:5 de
la qual aná a cárrec del nostre company Castanys i constituí la nota cómica del programa.

que tothom seguía amb inte
fou.
rés. La nota cim del programa
i
fantasía
la superba exhibició de
equilibri que efectua el campió de
Catalunya d'skating, senyor Langtau,

patins

de tennis distingits tenniates locals efectuaren diversos
matchs, mentre a la pista de patinar
ten;a lloc un partit de hockey sobre
A les

pistes

L'excursió de Viatges
Blaus

mas
Uta.

el

szu

vos

Que

val més
iii

dos

a

•

no

noma

en

•

encaparres-e'hi.

•

preferible

Que
en emplead temps
refrescar-se arnb lea célehree
ta
r o n ja d es del KIOSC de CANALETES.
és

Que
frira

alienes, votad' !o
desengany.

per

un

causes

"-••••¦•••

_I pJ&.rRACK

mara..

*
bona espera que
e

4,1yir

Que
l'arribada
deis simpatices graciencs sigui causa
d'un Serió% disgust per Berenguer.
•

*

*

Que la Penya Xuta-Fort fina té
entrenador anglés.

un

• *

Que ala jugadora no se saben
avenir que el set: entrenador s'ano

radn.

Tesznentat Portlancl.

*

•

exer

sort
cursionistes que tingueren
encisats
i
moit
restessin
d'anar-hi
poc menys que eompromesos ja per a
propera eacursió que je ha estat

la

anunciada.

F

1

com

pels

que

ho coneixien.

L'EUROPA

victóries

aoves

liol i primer d'agost —ha
jugat dos
partits a Kowno (Lituánia), i
tots
dos han estat
guanyats per

catalá,

Brasserie

-

a

2,

uvra.

arrengle.

Escritss,
L a io1 a

Ga

,

.

Miró,

i Manolín. El segon, va tenir
lloc
contra una selecció local, i
l'equip
gracienc, vencedor per 4 sois a 3,

l'integraren

Gilorjn
rcois:, E

Jaumandreu,

Solig6,

Cros,

l

fi

l:,ioMiró Giaradi:

asEl

nolín.
una

e.

segon partit va jugar-se
sota
pluja torrencial.

Dorée

Maíson
-

4 gols

mis,

—

Café

requiP

qual porta celehrats
un
total d'onze partits, amb
sis
tdries, tres empate i duce
desfetes.
D'aquests dos partits
darrers, el
primer contra el "K
el
el

A

L'Europa, en la seva excursió
pela paisos nórdics, segueix aconse
guint remarcables éxits.
Darrerament
els dice 31 de ju

Restaurant

-

Saló de Te
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molt celebrada tant pels que ho veien

primera vegada

TBOL

U

L'equip gracienc s'ha apuntat duce

no volgueren moure's
Formentor, la direcci6 del seu es
pléndid hotel organitzá una festa de
danses típiques mallorquines, que fou

per

assistir-in sortiren encisats i
de les'
atencions que ele germans
Alfonso,
ánima del Cordelles-CIub,
tinguerea
per tots ele presente.

guanyar per

LA TOURNEE DE

Per als que

•

seguit d'arriscats

a

malmaime
wommomomme

4

SS.

Que la dita copa la regalaran per
próxima volta al Poble Nou.

la

•

•

Un

Tot aixo junt amb el continuat ball
tnotonau
que hl hagué a bord de la
viatge
durant
el
Jaime"
"Infante don
de tornada féu que els cinc-rents ex

de

Que

efectuá

cicis i de complicades figures.
La festa va acabar amb un anima
áissim ball i enlairament de globos
els que varen
per a la platuda. Tots

plar.

•

raeni Mister Portland.

•

Mallorca

Si molts éxits s'ha apuntat la direc
ció de "Viatges Blaus" en el trans
curs de les leves diverses excursions
marítimes, indubtablement cap a as
solit el que aconseguí el passat din
rnenge amb elde fer possible l'anar a
Mallorca en un sol dia, comencant alai
la serie que organitza per fer conéi
xer a tothom les meras-elles de la lila
daurada.
Tocá el toro visitar Formentor,
sortint de Barcelona a la naatinada,
a les nou del matí hom pogué ja pas
sejar per la seva meravellosa platja
i organitzar des d'allí rnateix, a gust
de cadascú, diferents excursions, al
guna de les quals s'allargá fina a
Palma de Mallorca, sense comptar
poc menys que obligada al port de
Pollensa, des don la vista s'estén per
tota la formidble badia una de les més
belles que ens está donat el contem

-

la seva arribada a M'amo,
catire la dictadura crEu Volde
e

a

que

la

Que hom no cap corn podran arreglar-se aquella clubs que han pro
•

*

a

ahir van celebrar junta ge
neral els elements de la Pienya Xuta
Fort, per a estudiar la cotització de

•

Que

En Martí I del Manresa,
veure's la desfeta al camp de
l'Horta, se li va arrufar el nas niés
de tres pama.

Que ahir van celebrar !unta ge
neral els elements de la Penya Xuta
Fort, per a estucFar la cotització de

SSS

regada paseada la !ni

TOT REFORMAT

SSS

Que el senyor de les bones
l'Europa acaba d ésser
git president de la Federació

turne de

xibe

HOTEL SANT AGUSTI

resmentat Portland.

en

una

federatiu.

Que aquest solament ts treballa
la delegació del Sant Bol.

*

Que de inoment sentida Cine van
acordar celebrar la permanéncia en
la primera categoria, regalant-ne una
copa oran cap, des que el rn6n és

Que

cor-

•

quan arribaren a Helsingorda
esclatu la revolució.

va

una

•es

Que rúnic que
Ea En Llopart.

Que
Que

no

•

•

•

ocorreguts durant la

•

El diumenge dia 28 de juliol tingué Iloc la inauguració d'aquest club
creat per a la práctica deis esports i
deis exercicis a l'aire lliure.
iota del magnífic ombreig i al voltant de les pistes de tennis i de pati-

1•~111•1•1•11•1•Mil•

SS.

SSS

d'aspirants

a

la Rambla

a

hagut

Que eón per elle acanarades les
blanquea margarides del el, no, El
no, flor predilecta dela ilusos.

arribada

seva

Que aquesta esperanga esta jus
tificada pela casos extraordinaria

va

de "Cordelles-Club"

SS.

espera la

•

rotllo amb les criaturea.

•

rua

•

•

•

Que rirbftre Camorera vol eclip
lar En Zamora en allA da fer-se

a

Que aquesta dite,
de les Flora, hi ha

tornaran

per si es produeixen
esdevenlments importantissinas.

s

*

Que dintre breus dies,
els jugadora del Guinardó.

s

* *

la

a

•

Que altres asseguren, i abra és el
més probable, que lea calaverea han
fet marxa atlética, avergonyidee per
la competancia que els volien fer
aquelles bestioletes de la dutxa.

moció.
•

Que

ha

eqaip.

seu
•

Per Canaletes druen...

Inauguració

nes.
• • •

res

A SARDANYOLA

Habitacions totes amb aigua
corrent
:: Saló per a banquete
Coberts des de 5 pessetes.
Teléfon 20628
Plaga Igualtat 1 carrer Hospital

cos

—Era fa l'electa que aquesta
--Per qué ho diu?

ele

de

basket.

regada sera molt

eraocionant.

—Perqua sea ciirt-track arab cbstables.

Repar actos garantides
8 (Aribau

-

Els acumuladora de més
fama :: Recanvis de totes
menas per a la part eléc
trica deis autos

Autotracció Eléctrica, S. A
Diagonal)

S'

Teléfon núm. 77420

r.
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bol cun
-te> conrearqwb.

Itten.,..

s'ha negat rodona
Que Padrón
renovar
la seva inscripció.
roent a

A SABADELL
El Sabadell verte el Júpiter per

•

Que ell

vol ésser menys que
"Real" ofe

no

Hilarlo, al qual el Club
pessetes.
rai guineo mil
*

*

Que el lee donaven a Hilarlo sin,
ee colaban les hi poden donar a
'en, que saben cona ho pela.
•

e

Que un altre que fa el rebec per
airar, te Vantolra.
el

•

•

él nueleorn més

Que guinea,

ondean
•

Que

*

diana per sat(efet amb den
"efectivo medico".

es

lo »metes

*

*

Qua aquest any a la festa :mejor
da Grada es trabará a mancar l'en
lodaste ex-europeu senyor Vea.
*

*

*

) lees a Badalona, en canvi, creuen
*ye tnat no n'hauran fet cep de tan
*
,

*

Que el flatnant president del club
de la costa ha premies subleestaa ta
tea lee toles 1 guanyar totp ele can
!airees de "nada".
*

Que

Malredg

a

bebed

*

fan in cap de

nou.
•

*

*

Que ele de Riudome han agafat
,pretenelons perqua han calloyat el
segon equiP del FU*.
5

*

*

•Que, serene *la targarlue, el

par

e.

PF,stadi amb el Figueres ha
Tia d'ése« solament per a Illurar.
les ele Premie

'tlt

a

.

•

•

Que a T'irroga no veden (Usen*
equip del tau o del
'quin ?e el
Víveres. Tote dog, quan velen, de.
:postren el que poden ter.
si
'

Que

Tarrega pot començar a
Cercar ralrcentre, PUix que aviat
Pont II no podrá jugar.
el

* *

Que Novoll ha estat la revelaci6
que el continua le
del Tarrega,
vera aviat el puntal da

mama,

ova

l'equip.
•

Que

*

Tarrega

tensen que, cas
d'haver ponut celebrar el festival
pro-preeoe injuetament santa, pot
a

haurien tingut, tannaateix,

ser

un

altre entrehanc: la

enanca d'orador.
Ele emite de Tarrega ignoren que
un nostre company esteva disposat
a pujar fine a darrera hora, davant
la imposeibilitat material d'anar-hi
Jaume Aiguacler 1 adne5 i jos•p 8u

nyol.

*

Que

el nostre
rega penaa que

ell, parqué

*

corresponsal
carem

a Tár
enfadats amb

Ji publiquen,
no és
perque ni nosaltres no estem
dan; ni el volem fer enfadar
Pon trinó tot el centran
no

:menea Pera aixa

no

e

Que

*

algu
cert,
enfa
tam

*

dele arbitres rnés eficients
de les comarques Ileidatanes ée Cen
dres, que en una eetmana ha arbi
trat cinc partita
pera no ama
teur*,
un

—

*

*

Que el Pelamos
ries

a

ten

una

Bla
exhibició de futbol í
va

anar

a

boza
*

par

Que

poden
preguntar-ho al célebre arbitre (?)
que va dirigir aquell encontre de
feota majen.
estar-ne ceras,

*

*

Que la Secció Atletica de Figue
res !ara, a no trigar, la seva pri
mera presentad& lluitant contra la
de Girona.
*

Que

el

Girona,

*

ingres
sera al carapionat "provincial" gi
rord. No vol ésser tnés professio
riel; ja ere hora.
aquest any

90Is

a

gap

No era cap seeret per a ningú que
01 Sabadell tenia una gran despro
pierde) entre eis «sus dementa atacants
els 4çf. Merttre
aqueets es'
mantenien com un ferm puntal de l'e
quip, eli sitie» desentonaven clara
meta.

Amb el reingréa de Sangaesa, el
Sabadell arrenelera una davaiatera bon
xic modificada que dona un rendiment
ben per damunt del que era corrent.
La inclusió de SangKesa fou d'uns
resultats positius taje, que batirá re
salt positivament bona part del pro
blema que ra pel Sabadell la cono
sició de la seva devantera. Sangüesa
no es limitaa fer iQO personal, sinó
que lliga tota la davantera i la fati
odevenir aitament perillosa, con, de
temps no ho havia Wat.
L'exterior Mata, en tenlr Sangüe
sa

al costat, destac& també

en

gran

*

*

vincials".

5 *

reté& ba,

•

Que

ele bisbalencs estan prepa
rant un equip que fara
tronar i plou
ae; creuen que enguany podran gua
nYar el Palam6s, ai
Madriles no s'hi
esposa.
SSS

Que el dia de festa mejor

Pobla,

de

Baleara,

a

El Júpiter resta, desconcertat davant
l'ofensiva. sabadellenca, i Ilevat d'al
guns ataca gairebé aempre porteo per
les ales, no féu altre cosa que defert
aar-o. En descarrec seu cal fer coas
tu que no presenta l'equip complet,
entera que els que subtitulen ele ti
tulara bregaren de valent. Tal vega
di el que aparenti fer inertes fou el
porten, per?) cal convenir que tal com
ani el partit de paca cosa se'l pot

culpar.
Al cap de pocs minuta de joc, San
güesa inaugura el marcador atnb un

gol de marca, i gairebé a continuado
el match( jugador entra el segon, teme
bé de bona factura. Poc abans del mig
terno, l'apure llanca un free-kicic di
recto que nigua el tercer gol anteado
llene.
Al aegon ternps Sangüesa aconse
gui un altre gol i dos carreta, que en
aquesta part es mostrá més perillés
que a la primera.
El públic fou mas nombras que en
aixl correspon
els d-arrers partits,
gué a la invitació que havia fet la
Junta, per tractar-se de la diada del
Club.
S'enearregi de dirigir la Iluita el
eollegiat Mane% el qua/ compli dis
eretament.

Els equipa

presentaren

es

com

se

gueix:
Sabadell: Massip, Morral, Roure,
Salanguera. Gracia, Codina, Mata,
Sangüesa, Bertran, Garrota i Pérez.
Júpiter: Francas, Julian, Oro, Bata
Rosalenc, Altas, Pueyo, L'oyera, Lo
sada, Feíta i Guix.
P. F.
L'Atibtlo ás batut Per una se

lecoló de PIC•242101 per tres
gola a cap
L'Atlatic, acostumat a lluitar amb

equips

d'un técnica cosa ara la seva,
traba desorientat
davan t l'equip
que ji presenta. l'Espanyol. No és que
aquest fos imbatible ja que no era
mée que un reserva i encara incorn
plet, pera corn que jugava millot
es

atorrollar-se els atlétics no hi
veieren res a fer.
Es trabaren dues metieres ben dis
tintes de jugar; l'Atlatic confiant-ho
tot a la- fogositat i raltre a ractua
ció reposada i no mancada de tacni
ca. I, és dar, arnb dos equipa d'aves
ta tnanera sempre té moltes més pro
babilitats de sortir vencedor el segon
que el primer.
L'Atlétic tingué dues línies que no
ji donaren el rendiment que n'espe
raya, i foren la de migs i davanters.
Tal vegada la que sobtá més fou la
sense

sortien cap
la

a

Palma guardats per

forga pública.
*

5

*

Que el successor de la difunta
Unió Esportiva de Girona s'anorne
na
Girona F. C.
*

*

Que ele seus componente catan
animats deis minore desigs, 1 que
la junta és de pes.

sernblava una cabila del Rif,
durant el partit que
jugaren el titu
lar i el La Selle.
*5*

Que l'arbitre, a Jorge d'orsaie i
Penalty: imaginads, fu guanyar ele

nobletansi,

per
*

e

*

al La Salte.
*

la

*

Que, d'haver jugat corn cal, aquest
a z
s'hauria convertit en un 3 a

favorable

*

*

Que, després

de tantea injusticies,
que es disputaven
mane del Rapid, nien'

Magnífica copa
va
passar

*

Que,

com

un

*

a

te-e !Me pls
estudiante lasallistee"

*

sempre, el senyor Oliva

lloc.
5

*

Que potser el Betis de Sevilla
ra un deis equipe que entran

se

rona.
*

Que el ciclisme gironl continua
sense novetat en la seva important
salut.
*

5

*

Que és tan inuninent, a Girona,
la publicaci6
Clarinet", que
gairebé ja se sent el soroll.

La

el camp del

ocasions els migs,
la dúantera hauria estat millor, en
cara que cal air que en eituacions ad
mirables davant de porta tampoc no
es porta com calla,
La composició deis equips era:
Atlétic: Gil, Griera, Visita, Do
manee, Centellen Estrada, Pastor, Cae
net, }hierva, Mota 1 Raimundo.

Espanyol: Aznar, Moliner, 'López,
Beesoli, Darte, Larrosa, Prat, Quinti
lla, Petera, Xifreu i Jover.
D'arbitre actué l'amateur López, i
!so féu bé.
El primer

marcar fu

en

*

5

*

Que el Retes Esportiu

no

pot pre

sehtar ele comptes del partit a be
nefici del malhurat Gimeno, perqua
una altra
entitat local es negra a
avalar-los arnb la seva signatura.
5

Que

per

*

*

assumpte
cursat correspondéncia certificada
entre ele dos cerdee futbolística lo
aqueet

calo.
•

Que la premsa

*

demeria
la dimissió del directlu de la :meció
de futbol i de l'Ag-rupació ciclista
Remo Esportiu, senyor Brunet, per
qué el conaidera responsable de la
feta de la correguda de brama I del
* de colon; qui en té la culpa?
reusenca

l'empat aconsegult reflecteix bel
justament el descabdelbunent del par
tit.
La primera part fou de joc favora
ble a l'Atiétic, el qual sabe aprofi
tar-ee'n 1 entra dos gola per cap al
eeu contrincant.
Al segon tenme les
i

variaren,

1 bu el Granollere el

que féu funcionar el
bé per aues vegadee.

marcador,

tam

L'Atletic practica cosa sempre el
joc rapid 1 d'empenta, Perb etutnt
a
combinació no féu res dinne d'es
ment; ji manca molt entrenamem per
fer un han paper en el praxim cant
Plotter, en el transeurs del qual tin
dril, contrincante de Inés talla que no
pas fina ara.
Técnicament, el remoliera ho fea:
millor, cense, per& que fea res de l'al
tre món. Les darreres victaries acon
seguídes ens el feien creure més equip
del que demostra en el terreny de
aeu

l'Atlétic.
Composició dls equips:
Atlétic: Jo, Griera, Vilalta, Domé
nec, Centellee, Estrada, Pastor, Can
net, Julia, Mota i Raitnundo.
Granollers: Gallofré, Lied6, López,
Faig, Sala, Moret, Arriban Munoz,
Pei, Martí i Antic.
P. F.
A INCA
Manasor

-

Constancia

Dimecres passat

se

celebrit

aquest important partit, un deis
números rada atractívols de les
tires' 1 festes que anualment se
celebren en aquesta població.
L'Ajuntament, donant proves
del seu depertivisme i varita
bles desigs de contribuir en pro
del futbol, concedí una valuosa
copa perquá fos disputada en
tre els equipe més directament
rivals deis pobles de l'illa.
Ocupada la llotja presiden
cial per les primeras autoritats
de la illa, salten al oamp els
jugadors, que eón rebuts en mig
d'una xardorosa cvació, que es
repeteix en apareixer el senyor
Picó, arbitre de l'encontre.
Tan ball punt coMeneat el
parta, tots dos equipa inicien
boniques arrancadas. Gomila
aprofita una fallada d'Arrolle
i nronsegueix el primer
gol per
al Manacor. Al cap de poca mi
nuts, Fullana, en rematar un
córner, ebtó un nou gol a favor
del Manacor. El partit es des
cabdella molt mogut. Els daa
ventera del Constancia es mos
tren molt perillosos i amenacen
repetidament la porta blau
grana, fins que Ordines marca
el primer gol per al Constán
ria. Arnb aquest riasultat s'arri
ba al final del primer temps
dseprés d'una labor enorme del
porter del Manacor, que ho para
tot.

Comerme,

tempa ata
cant el Manacor en repetidas
cant el Manacormarcab
nafé. Aloy avanaadriblant di
el ,segon

contraris i el trobar-se
davant la perta cedelx a Pastel
rieh, el qual d'una capcinada
aconseguelx l'empat.
Continua atacant el Cor stan
cia, que domina intens.tment.
Barbar aconsegueix el desem
pat a favor seu; hí ha ur a pe
Uta
entre l'arbitre i
dievrsos jugadora del Manacor,
i es retiren aquests, pern des.prés tornen; dominen intenIa
me,nt els d'Inca i obteneo dos
gels mas. obra d'Ordines i Xim.
versos

L'esposa

del

capita

,ge peral

Iluira la copa a requip vence
dor, en mig duna gran cvacid
1 eta hierres.
El resultas del partit demos-.
tra d'una manera clara que el
Constancia té dret í forces su
ficients per continuar a la pri

categoría

i que la n)stra
han de
ter lote els possibles per tal
d'accnseguir de la Nacional
que aumenti el nombre, oosa
que veuria arnb gran satisfae
'00 tala rállelo de leí Baleara..
mera

Olct F. C., 4.
F, C. •antjoanenc, a
Un combinat de l'Olot F. C. es
desatina a la propera vila de Sant
Joan les Fonts, per tal de contendre
partit a mistó, i de festa majen
an:b aquests.
El partit iota jugat amb molt d'in
-

•

plagué al nombrós públic.
Els guanyadors s'adjudicaren una

terés,

i

pilota obsequi

d'un aficionat d'aque
lía, vil*.
Els gola foren muceta per Lluma,
Boj; Rodríguez 1 Verdaguer, per
l'Olot, 1 Colomer (de penalty) i un
defensa de l'Olot mateix en una ju

l'Espa

nyol, el qua' s'apunta ele dos primera
gole, 1 al cap de poca estona ele locals
entraren el seu, únie. Amb aqucet re
Isultat acaba la primera pare
La segona fou menys interessant, i

coses

A OLOT

gada desgraciada

centre.

ter

*

fe •

fallat eu malteo
rendimeut de

L'Atlétic 1 el Oranollers empa
ten a dos gol.
Al earim de l'Atlatic de Sabadell tin
gué lloc ehir aqueat encontre, que no
oferí cap cosa ele particular. Cap
deis dos equipa no tingua un bon dia,

*

Que els escalence no mouen gaire
soroll, i potser a l'hora de les trom
pedes seran ele qui en sortiran

haguessio

durant ella únicarnent es marcá un
gol favorable al carde espanyolista.

des formaren una ala
excellent. També es lluí l'alter inte
rior, Garrete, encara que crelem que
la davantera batirla guanyat en aaPi
dese el bagués oeupat el lloe de davan

hi té

*

que si ne

manera, i tots

.

5

Que ele palamosins, amb tanta de
Jugador, com tenen, •voten emolir
aquest any el tito' de campions "pro

davantera, puia; que hom la consigera
rápida i oportuna, i en canvi en aquest
encontre d'oportunitat en tingué ben
poca. De totes 'parieres és indubtable

'ederació i ele Clubs

Els

equipa

Santjoanenc.

els

eren:

Olot F. C.: Sala, Ponle, Pan II,
Caubet, Paré', Cintilen Bola, Ro
dríguez, Lima, Oliven í Verdaguer.
F. C. Santjoanenc: Vilallonge, Es
tebanell, Subirana, Vilanova, Batxe
111, Forran, Rúbie, Colom«, Sala,
Serra i Forra

L'arbitratge,

caree de J. Sauc,

a

imparcial.

'ousiodlues

'3 'O

S. II. "Floresta" de Sane, 6
Pocs moteents després d'haver co
meneat l'encontre ja ea nota la su
perioritat de l'equip local. Eta visi
tanta prou posaren tot l'entusiasme,
perú no bou proa per contrarestar
l'embranzida que portaren el C. E.
Santpolenc, que si bé emanya per la
mínima dif,erancia, havia d'haver ob
tingut un resultat bastant diferent.
Acaba la primera part amb el resui
tat d'un a un. Es tiraren tres carners
contra el Floresta.
Amb més dalit es torna a la lluita,
1, al minut esas el Floresta incorre
en faut prop de aldea de penalty, i és
castigat amb un free-kick. S'encarte
ga de tirar-lo Vila. Els contraria pro.
tenen ;multar el xunoformant barrera,
pera els burleta resulten ella, ja que
Vilá, preparat 1 d'un bonic tret, intro
clueix'la pilota a gol; el primer i el
darrer de la tarda. S'han tirat ja
dos córneo mas contra el Floresta,
qua:, Surroca :ntervé arnb una juga
da, estant en offside, 1 instantinia
ment l'arbitre sluta offside 1 Ia pilota
santrodueix a gol, 1 fa natural, el de
clara anullat. Continua el loc. A l'ex
trem dreta, un jugador de cada bándol
s'escometen a cops 4e putty. No ha
tingut exit, segurament per ésser es
pectaele fora de programa. El C. E.
Santpolenc cedeix córner, rtinie de la
lada, 1 s'acaba el partit amb el re
sultat d'un- a cap, guara repetitti-'bo,
bavis d'ésser un reeultat basUnt eru
cta: a. favor deis locals.
A part de la poca seguretat de la
davantera, cal felicitar el joc dels ju
gadc-s Lleuger, VIII isSurroca. -pele
particularment el porter Biosca,
dels vísitants, un deis factors que han
inflait a salvar la derrota.
Els jugadora Is'arrengferaren de la
manera seeüent:
C. E. Santpo/ene: Serra ; Estol,

Lleuger; Bacs, Vila Vives; Retire,

'Vergés, Surroea, Tarrides
dez.
S. E. Floresta:

i Fernán

Biosca; Sanjuan,
Pérez; Acedes, Vidal, Ferrer: Ramot,
Cabedo, Cases, Trigo i Vives.
II. E. de

A

FLIX

Flix

2,

-

S.

E,

Després d'un encontre ernocionant,
qual loo pretaiggg en bones juga
doe, ouayaren ele equipiers locals

ní.
el

cap.
tantea el kik-off, en mig d'una
emoció indescriptible, el jove Vicents
lau:ggras, fin del president honorarl
del Club, Salvador Puiggrós.
Per cinc

a

A FIGUERE3
La Unió Opertiva

Aquesta entina organitza per a la
temporada vinent un equip que donará
malta feina; aetualment ja corneta
amb la signatura deis jugadora se-

güentrste
Po

r
Bru, Mas i Canyelles.
Santarnaria, Noguer, Prats,
ienset:
Carbone!' i Rizo /. Majos: Medina,
Bosch, Modern, Rizo II, Carreres,
Sancho i Patricio II,
Davanters: Jordi 1, Mas, Felip,
Vernet, Jordi /I, Pinadell, Baró. JorCar"res (VI Prats

di

SANT POL PE MAR
1.

brosos espectador* que presenciaren
l'encontre.
Tot sentat se celebra uo partit de
futbol entre una eclecció de la U. E.
Arenys i l'equip fenal G. E. Matero

Com pet veure's, ir, aquesta 11ista
hi figuren tota ets components de
requip que asada la temporada pas
sada, els títols de eampions de la
"provincia" de Girona 1 de Catalunya
de la Lliga Amateur.
A més, alaban del cert que -?ares
eletnents de vitlua ingressaran a

reouip figuerenc.
Convé que els dIrectius figuerencs
jugadora unionistes tinguin cura a
conservar el que han conquerit amb
tot entusiasme.
Es més difícil que
airar-ho a conquistar.
Esperern que la temporada que s'a
propa faran un paper brillant, tal com
mereix la noatra chttat 1 la riostra
Unió Esportiva.
A OALDES DE
U. 0. Caldeas

-

de Guixols.
Seta la direcció de l'arbitre Ribot,
ala equipe s'alinearen així: per la Pe
nal G. A. A. V.: Torrennt, Capet,
Llandric, Giiell, Pelaba leart, Giro
na II, Rossell, Girona
I, Sánchez i
Prujá; per la U. E. Caldes: Prats,
Estrany, Soler I, Bessoll, Soler II,
Rosal, Mercader, Falgueres, Diumen
16, Terradelles i Torrelles.
A dos quarts de sis a punt va co
mermar el partit. Domina de bon prin
capi la Penya, dgut al fort vent que
llajudava; pera tot 1 aix6 ele nostres
Jugadora es defensaren nobIernent
Ala vuit minuta de joc PaIahí marca
el primer gol de la Penya d'un 'test
colloeadíosina sense que li aalgués
res la
gran estirada del nostre por
ter. No havien passat encara dos mi
nuts del gol anterior qsan Trarrelles,
d'una manera meravellosa, assolí l'era
pat ?'un xut magnífic, i arta) aquest
resultar finí la primera part.
Comeneada la segona, ele caldenes

I

S. A.

i al

palie

El día za de. mes passat -angué
/loc aquest partas de futbol entre es
una

i

Esport

A PALAMOS
Palamás 3. C., 4-U. E. Glrona, 1
Al canm pelamos
feo disputat

entren encontre arelet6s.
L'árbitre Valls arrenglera ele ealliPa
abrí:
Girarla: Florenga; Teixidor,
Os, Cortad!, Poc, Plana, Vidal, Fer
nández, Girona, Escuder i Ferrer.
Palamós: Barti, Ribera, Tubert,
Garcia, Rosalenc, Barbeta Pagas, Na
poleón Goiri, Vlu 1 Ribo.
Al primer temps el relaméis ha
mareat dos punta per mediació de
Vio. El joe ha estat torea mogut per

Un quart abans de finir l'encontre,
Ribes, del Palamós, ha ruarcat el
quart.
S'Itan distingit peis locals Napelean,
que. migras no jugar al ami lloc, ens
ha admirat amb les jugadas; Rosarenc,
Viu i Ribes. Els altres, encertats. I
de l'en* visitant, a causa de no estar
gaire asoblats, no han fet loe de con
juat, yerga han deetacat alguno bedi
vidualitats.

contracor.

•••

4.

-4

NOVA JUNTA DEL

fABADELI,
DesPrés de la votazid efectuada re
lentmost, la nona Justa directivo del
Sabadell ha quedat constituida eom
segnele: PYesident, An4ewsi rasgo&
:erre:art.,
rini; vice-president, Riord Fiarme;

vice=secretari,
Feliz& Fa%
JoseP
Gersoul;
frene«,
l'ere Ferrer;
campado?, loan $olvd; vocal:, Da

niel Cases, Josell Catald, Funge:se
Ferrer, ,efelsset Pros, Joass Baloda,
Varienti Goldre; i Miguel Erensesek.

PER 1'41,4310S MUY...
Que Rosaleac 1 Goiri ja s'izan fet
retratar.

Que a Colomer l'ha retratat el
la rugell.
tatue Napoleón no vol signan

pa

BLANES

Atletismo
Diumenge passat, a la tarda, tin
gué 'loe l'anunciat festival a cirrec
del G. E. i E. G. de Csirona.
La fasta transcorregué animadís
sima, i fou del grat de la selecta
per bé que no nombrosa concur
rancia.
Els resultatif ofíciale (oren:

REDACCIO OPINA
l'autor de la noto publicada ad ma
tei.c, fa dues setmants, sobre cortes
censures adrecades pcl Matí al Foment
de la Sardana de Gironella, ens prega

Javelinz;

novament

una eeva

rkpliea

a.

'

--

—

-

-

_

1

catalunya46

:

Setmanari catalit
Se

número.

......

.

pis

—

Cinc persones reunides
establiment públic no
poden ésser acusádes, i de
tingudes, per reunió clan
destina.
Si és aixf, totes les pe.
nyes deis cafés han d'ésser
considerades com a "re
unión clandestina".
en un

Desitja fer el pagament per (2)'
de
(e)
(2)

Non, de la ciutat

Trimestres,
Preus

molt

cafre netament catalanesc fou rolases
sió constant deis bornes de la dicta
dura. els auals la feren objecte de
les seves arbitrario persecucions:
ara, malgrat d'haver transcorregut sin
anys 'de la seva clausura, recomience
de ball non, ande més entusiasme si
cal, el camí tragat, atiple per la inree
de tot el jovent arenyec que sent el
veritable esport.
El día de Sant Jaume i amb assis
tancia d'una nornbrosa cencurréncia,
tingué 11« la seva reobertura. S'efec
O:a en primer lloc un encontre de
bal..-sol entre dues selecciona de re
iquip local Preliminar, .E1-joc madi
'cat 'fou molt belj i complagué eIs nom

a

rona.

correr

Armora, Guiri, Al
gueró. Riba, Mana Soler, Joven, Mur,
Larrosa, Catala i Racha.

Després de sis anys de paréntesi ha
reprOs la seva tasca rentitat local
Unió Esportiva Arenys.
Aquesta popular entitat, per la seva
preponderancia i principalment pel seu

cle !ugar

subscripció

1 clutadania

i

A ARENYS DE MAR

ora

des bándors. A la segona part,
Ribes ha marcat novament, 1 després
de rápida reaeció girentna s'han apun
tat el gol de l'honor per mitjá de Gi

subscriu al setmanari LA RAMBLA DE CATALUNYA., que
ji haurcl d'ésser tram1s a (1).

Vives.
J. E. de Flix

Crist,

essastantment.

el xicot :'explica i diu que
per an tau de bacall no val lo pena
I

teta

En

dora de Fan.
El partit foil molt interessant, car
les torees eren iguals.
Va dominar
Inés el Flix, perla ola gola del Cros
van ésser de penalty.
Els equips s'alinearen així:
S. E. S. A. Cros: Fernández, Sa
lorn,. Almirall, Moya, Sugranyét, Loai

Millan, Paya, Francés, López

ve»

Diumenj6;

aftweeemainunitinwinimitinliiltilionsumPnlIIIIIIMIRSIMISMOMMilintlizinnominummnolimucill2

després d'haver-la gua
nyada magníficament la J. E. de Flix,
es va regalar a la S. E. S. A.
Cros;
pca tal acto foren aplaudits els juga

Va arbitrar el senyor
per al Cros.

Terradelles

11~ de dotenter-earsetre contra el
Sant Andreu, i Rours, que no hi ve
atea«, ho va for tan malament, que
els mateixos sabadellencs IfbfeMCCI

i pela vermuts Llandrie, Pelaba Pruji
i ala germano Girona.

"la rambla de

La copa,

parcial

CONTRACOR
defensa del Sabadell, Roure, fou
designat per a l'Esportiu per tel d'ac

o

de
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Maiestic Hotel
RESTAURANT
1

anys.

subscripcid:

Trimestre, 2*50;

4'50;

semestre,

any, 9 pessetes

Coberts

a

preu flx 1

a

fa carta.

Orquestra. Salons especials.
Bodes, banquets I restes

Im.ma

re1eslasmeaselen~.~1

Vestíts

a

tern-linís,

LA CASA

sense

fiador

QUE DONA MES

FACILITATS DE PAGAMENT
TELEFON

40,

a

Caselles: 46'50 metres.
la resposta que aquest col-lega u féu.
Carretes: 32'90 ídem.
2.
Sense pretendre negar la raó que pot
3. Ponlo: 29'75 ídem.
unir el nostre amable comunicant,
Persa;
creiem que no s'M val a encaparrar-se
r.
Ballesteros. 2'85 metreá.
per discrepáncies en el fons Pueril:.
DesPrés de tot, si el Fomcnt de la Sar
2.
Carretes: 2'5o ídem.
3. Pera: 2'30 ídem,
dana organitsá altres bolis, estava en
1 el seu perfecte dret, mentre no negli
in. tanques
gis la seva missió pristina. I si el
r.
Ballesteros,
Metí
o, millar, un seu correspon
a
Bota.
sal
opin' a en contra, també está en
3. Pol.
dret de dir-ho. I tot Plegat no té
3.000 su. Ilitsoe
cap importáncia..
s.
Esteve, 9 21. 49
1-$ s. (ré
Cal reaccionar contra
d'amor
cord batut, ande récord ro'S 4-5).
al tipisme, al folklorisme
2.
Ricard (del F. C. Badalona).
Bella cosa és escoltar, tocar, bailar
3. Bonet.
sardanes. Bella cosa estimar les tono
Diese
des beles de rávia. Pera considerar
T.
Caselles: 30'30 m.
incompatibles aquests esplais nobilis
2.
Carretes: 29'68 ídem.
sims amb, per eremple, capir rencis
3. Bota: 27'$5 Mera.
d'alguna musiqueta frívola i noucentis
ta, en: sembla exces.siu.
També ens sembla excessiu
diem sense cap intenció de molestar
Placa Catalunya, 4-Barcelona
el to adopta, en la r?plica del nostre
Recomana a la seva distin
rosot collega. Sovint aquestes qüestio
notes lacals s'eseriuen sense
causa,
en general, la insuperable
perá el deure deis que eseriuen per al
..., PI« °meció de la casa
públic és d'evitar aPassionaments Per
sonallstes.
Per la »ostra banda, dones, Col de
manant perdó al nostre amable comu
nicant i l nostre rosat calega, dontsts
Per elos aquest afee.

Butiletí de

mag

nífica copa l'aigent, donatiu de la se
nyora del director de l'Electroquími
ca
de Flix, N. Clara Benedix de

sa,

estones

VOL JUGAR

SOPA DELS PESCADORSP

Oros, 1

equips susdita, disputant-se

a

NO

El

Caldean, 1 den: minuta trié* tard Mer
cader dóna la pilota a Diumenjó, i
aquest en una jugada rápida aconse
gil; el tercer gol. A.mb el resultat de
tres gola a un favorable ala ealdencs,
va
acabar el partit.
Pela vencedero jugaren molt bé la
linia miela, Soler 1 i Prats, que tot
essent curt de talla és un bon porter,
I

QUE

UN

Catalunya

Restaurant
gida clientela

.41111

eón els que dominen, ajudats per So
ler II, que jugá molr bé. Als deu mi
nuts Torrelles marca el 5w:in gol pel

MALAVELLA

Penya O. A. V., 1
it
El diumenge dia
de juliol el
acetre primer 02Ze juga un partit amb
la Penya G. A. A. Y. de Sean Feliu

isto,

VIA

1

2

4 4 6
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40
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