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recta per part d'ell és presentar la
dimissió, i de no é.sser així, l'Aero
Club de Sabadell, del qual ell és el
delegat, ha de substituir-lo.
Fóra molt llarg de relatar tot el
que el senyor Balcells ens ha dit
referent a la reunió de la Federad()
Aeronáutica Espanyola, peró crelem
interessant que eh doni una confe
rencia sobre aquesta qüestió per tal
d'asaleentar-ne els elements bite

1

IAVI
periódic

mensual
M. M." és
publicat per l'Institut de la Metal
lúrgia 1 de la Mecánica. Es tecnic
extraordináriament interessant.
1 és
L'Institut de la Metallúrgia i de la
Mecánica és un organisme oficial
que dedica les seves activitats al
perfeccionament de la nostra me
tallúrgia i al foment de les cons
truccions meeániques d'interés na
cional. Aquesta entitat está domici
liada a la Universitat.
El Comité tecnic de redacció de
"I. M. M." a-; el següent:
Director Joan Castells Ruiz, pro
(Metallo
fessor de metallografia.
grana 1 informacions). Josep Ser
rat i Bonastre, enginyer industrial.
(Editor en cap 1 maquines de vapor).
F. R. Morral, enginyer. (Administra
un

AUTOMÓBILS

de detalls sobre aquest motor,
tenim la seguretat que será favo
rablement acalla per la nostra gent
de l'aire.

Antoni Puig Gairalt,

ha

mort
Antoni Puig
Gairalt morí el dia 17 d'aquest mes.
Tota la premsa catalana ha parlat
d'ell en aquesta t'asta ocasió. Ell fou
l'arquitecte d'aquell projecte d'aeri
port aprovat per l'Ajuntament po
pular. Ell era l'home de Catalunya
més ben documentat en materia
d'aeriports. L'aeronáutica catalana
el dia 17 perdé un element insubs
tituible.
Horne enérgic i suau a la vegada,
les línies atrevi
era l'arquitecte de
des i modernes, que vela gran sense
negligir detalls i que possela una
tecnic.a sólida; era un home de gran
cultura ensems que un gran artista.

L'arquitecte catalá

Aquella reunió

—

dor, i metallúrgia física). Emili Ji
meno Gil, doctor en Ciéncies. Me
tallúrgia i ínvestigació). M. Schmit
ter, enginyer mecánic. (Construcció

Lluch
mecánica i aviació). Emili
(Cons
Oribe, enginyer industrial.
trueció mecánica 1 motorisme). Cy
rano Tama Paz doctor en Ciéncies.
(Metallúrgia i patents). Lluís Creus
Vidal, enginyer industrial. (Estadis
tica i economia).
Tots aquests noms són a basta
ment coneguts en el ram del motor
1 són una garantia del valor técnic
de la publicaeió de l'In.stitut de la
Metallúrgia i de la Mecánica, la la
bor del qual és molt beneficiosa per
a la nostra aeronáutica, que entra
en el període de les possibilitats in
dustrlals.

pata

motor d'aviació

'Un excellent mecánic del ram del
motor, un taller perfectament uta
llat i el consell técnic d'alguns ele
ments deis més destacats de l'Ins
titut de la Metallúrgica i de la Me
cánica, feren possiale la realització
d'un Petit motor d'aviació de 35 ca
valls quatre cilindres ínvertit, de
construcció catalana.
Més end.avant podrem donar tota

El cotxe

—

1.9111
petit

cament

no

que técni
ha estat

ROMACOSA
i

Cia., S. en C.
Valéncia, 295

blemes practicament, i que els ta
llers de construcció i reparació pu
guiri treballar amb la bona ma Co
bra que exigeix avui la moderna
mecánica, permet l'especialització de
les diverses branques metallúrgiques.
La Junta directiva de la Societat
cultural Institut del Motor funda
les ensenyances monográfiques so
bre el motorisme, i la seva finalitat
va ésser la d'ornplir el buit que exis
tia. Crea eta estudis espeeials en
veure
la manca de
coneixernents
teórico-práctics deis mecánics que
dediquen llurs activitats en ram tan

important.

Córsega, 302-304

Milers de motors funcionen 1 són
milers de persones que es guanyen
la vida en aquesta industria. Els ta
llers dedicats a aquesta mecánica
personal adequadament
demanen
preparat i no poden obtenir-lo per
manca de centres que es dediquin a

•

la F. A. E. les coses aniran sempre
pels mateixos viaranys, no hi cap
dubte que es trobará remei al mal.

Un altre cop els para

caigudes
avió duna esquadreta de
Dijó se li cala foc i el seu- pilot
es pogué salvar grácies al paracai
gudes. ?Quan tindrem aquí una es
cola de paracaigudistes?
un

Palet i Barba

pels

aires

El senyor Palet i Barba, geóleg
catalá i diputar, per l'Esquerra, és
un home que viatja molt amb els
avions de les línies regulars i que
s'anota les hoces de vol en un car
net.
?Saben guantes hores ha estat
en
l'aire el senyor Palet i Barba?
Nou-centes vint-i-set!

L'Institut del Motor, amb aules
i materials d'ensenyances, format
per donatius particulars i de les més
importants cases i talas del ram,
muntat amb moaerna orientad&
permet donar aquella coneixements
que serveixen peikaSt",.ifer valer elS
cárrecs propis del berrIonal instrult.
Infinitas són les especialitats que
podrien emsenyar-se i també diver
ses
les societats culturaLs que es
po-drien dedicar, segures d'un éxit
creixent, sempre qúe el professorat
tingués la competencia de resp2cia
litat, i més encara si les autoritats
competents ajudessin tals conectiva
tata, formadas per homes que veuen
necessitats professionals deis
les

metallúrgics

en

creixent desenvolupament de
avia,ció, marina 1

l'automobilisme,

general.

L'Institut del Motor, que tal con
capte té de les ensenyances, prepara
els mecánica i té la Matrícula oberta
fins al cita 25 del edrrent, de vuit
a
nou
del vespre,- tots els dies fei
ners,
al seu estatge social, carrer
d'Enna, 157.

CAMISERIA

La formació de mecánics es
pecialistes en motors d'ex
plosió i Diesel
El

—

-

CORBATERIA de

FERRER

BATLLES

Boqueria, 38 Telefon 16351
Especialitat en camisas a mida
36

-

Marqués I,
100 m. lliure, social.
1 m. 23 s. 4-10; Yuste, 1 ni. 24 s.
6-10; Taltavull, 1 m. 24 s. 8-10; Car
mona, Marqués II, Ruiz, Guillot, San
agustín i Vilalta.
100 m. lliure.
Clemente (M. N.)
1 m. 17 s. Subirats (F.), 1 m. 19 s.
6-10; Pujol (F.,), 1 ni. 20 s, 3-10, i
Pujol (M. N.)
Mo
50 m. lliure, infantil, social.
les, 38 s. 2-10; Mengual, 42 s. 2-10;
Ferreres, 43 s.; Garcia, López, Es
cardó i López.
5 x 50, llame.
F. A. E. E. I., 2 m.
58 s. 8-10; Mare Nostrum, 3 m. 9 s.
5-10.
Salas.
Cervera (M. N.), Ferrer
(F.), Garcés (F.)
—

—

—

—

FERRAN SALVO

(Foto Arxiu)
tusiasta nedador la continuació en
el cami emprés en bé de la natació
catalana. El festival bu un matx en
tre la F. A. E. E. I. i el C. N. Mare
nostrum, en el qual es posava en li
tigi el Trofeu Lluís Méndez", del
qual sortí vencedor la F. A. E. E. I.

preparar-lo.
Esperarem que el senyor Balc,ells
hagi parlat ala elements aeronáu
tica catalana i quan tots estiguin
conveneuts que en les reunions de

A

Resultats
Yuste (F.),
50 m. lliure infantil.
34 s.; Moles (F.) 38 s.; Ferreres (F.),
41 s. 5-10; MengUal (F.), Solans (M.
N.), Carreres (M. N.), Pujol (M. N.)
i Girona II (M. N.)
3 x 50 estils, individual, exhibició.—
Ferran Salvo, 2 in. 15 s. 8-10.
100 m. braça.
Blanes (F.), 1 in.
27 s. 8-10; Sabates (F.), 1 m. 33 s.
9-10; Manzano (M. N.). 1 m. 42 s.
6-10; Cervera (M. N.)
400 m. lliure.
Clemente (M. N.).
6 m. 4 s. 2-10; Albardaner (F.), 6 m.
11 s. 9-10; Marqués II (F.), 6 m. 42 s.
2-10, i Pujol (M. N.)
100 m. dors.
Salvo (F.), 1 m. 30 s.
4-10; Bosch (F.), 1 ni, 33 s. 8-10; Su
birats (F.).

menta de primera fila amb
quals hom comptava especiment.
Tot amb tot, un cop pasan.
primer moment de contrarieta
estem segurs que a cap deis ele
menta que han assistlt a aquest
del F. C. Barcelona,
encontre
s'entén
els sabrá greu l'ha
ver-lo jugat. Es una 1110 opon.
tunament donada en vistes al
camplonat que s'acosta. NoméS
cal saber-la aprofitar.
-

—

—

•

*

*

Els encontres amistosos d'ahir:
Horitzó, 0.
U. E. Santboiana, 5
Hos
B. Universitari Club, 30
pitalet 3.
-

-

—

agricultura; la necessitat de posseir
personal especialitzat que amb els
resolguin els pro
seus coneixements

o. K. W.

"

Es distingiren Clemente, pel Mare
Nostrum, i Blanes, Salvo i Yuste, per
la F. A. E. E. I.

—

igualat
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de la

En el darrer número de LA RAM
BLA DE CATALUNYA déiem ben
clarament que estávem poc esperan
eats sobre els beneficis que pogues
sin resultar per a la riostra aeronáu
tica deis acords presos en la dar
Aero
rera reunió de la Federació
náutica Espanyola.
Anaren a Saragossa, per tal d'as
sistir a aquesta reunió: Balcells, se
cretari de l'Aero Club de Catalunya
i pilot aviador deis que volen; Cons
tantino, de l'Aero Popular i ex-pilot;
Campmajor, que és un senyor que
que
no té cap valor aeronáutic, peró
per una série de casualitats o ne
gligencies, o ma,quinacions. és presi
dent de la Federació Aeronáutica
Catalana.
Hem trobat el senyor BakelLs, que
ha tornat de Saragossa tot indig
nat.
—El president de la F. A. E. ha
presentat un article improvisat que
vol introduir ala Estatuas de la
F. A. E., amb el qual queden diSsol
tes totes les Federacions regionala
Al meu entendre, per a presentar
un article d'aquesta transcendencia
calia abans enviar-ne el text a les
entitats intf r essades perqué l'exami
nessin, el discutissin i opinessin.
Donas, res!, el president de la
F. A. E. el va posar a votació, 1 el
senyor Campmajor es va votar. és a
dir, que va votar un article que dis
solia la Corporació de la qual a tort
o amb raó
ell ostenta la presiden
continua
cia! Ern cal fer constar
dient
el
senyor
Bakells
que
aquest senyor Campmajor es, presa
dent de la F. A. E. sense tenir cap
activitat aeronáutica; que se li ha
estat reclainant durant tot l'any que
reunís la Federació 1 no ho ha fet;
per tant, aquesta no podia treballar.
La Federació Aeronáutica Catalana
no ha estat reunida ni abans d'anar
a la reunió de la F. A. E. Ha estat
tan
nulla
senyor
l'actuació del
Campmajor que l'anica cosa cor

Ahir al mata a la piscina de la
Universitat Industrial, la F. A. E.
E. 1. va homenatjar Ferran Salvo,
el destacat nedador de fons, campió
de Catalunya de 2.000 metres mar,
vencedor de la major part de proves
similars de Catalunya, i que aconse
guí llocs altament honorífica en els
darrers Campionats d'Espanya. Des
prés de la brillant tasca portada a
teme en la temporada que acaba, no
ens podriern estar de desitjar a l'en

—
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F. A. E.

Córsega, 302-304

pEI

—

els que no han pogut jugar a
Clermont-Ferrand figuren Blan
guet, Miret, Ruiz, Ducrós, etc.
Com pot veure's, tots ells (

Ferran Saivo

a

Naturalrnent, a la reunió de la
F. A. E. es parlá de la fusió d'enti
tata sense que es pogués arribar a

mena

no

Festival d'homenatge

un

I.M.M.

dele seus més destacats elementa
han pogut efectuar el despla
çament, co que ha afeblit, talar
materialment com moralment, la,
potencialitat del quinze. Entre

Natació

ressats.

acord.
ens
L'Aero Club de Catalunya
ha dit encara el senyor Balcells
no pot acceptar de carregar amb el
deute de 8.500 pessetes que declara
tenir l'Aero Popular, peró 11 cedeix
abatas de fusionar-se sis me,sos d'es
tatge social gratuit amb el fi de fer
li possible eixugar aquest deute amb
l'ingrés que li produeixin les quotes.
Tot plegat, per una vegada, po
dria resultar una conversa interes
sant; peró tornem amb alló que ja
hem dit tantes vegades: s'ha de fer
quekom de nou, trencant motlles
antics i prescindint en absolut d'a
questes corporacions que ens envien
cada any un ajut econamic més mi
grat 1 del tot insuficient per a arri
bar a ter alguna cosa que valgui la
pena.

9

—

Water-polo.

—

Blanes, Figuerola,

Prades, Bonacasa, Marqués II, Su
birats i Sanagustin: 3 gola.
Sabater, Romans, Taltavull, Albe
reda, Bosch, Salvo 1 Marqués I: 2

gols.

Un non equip sorgl ahir a la
palestra. El novell quinze Ho
ritzó.
Format aquest conjunt per un
grup de veterana entusiastes del
rugby, no pot paz dir-se que vagi
a la lluita sense cap experiencia.
Entre els veterans hi ha, natu
ralment, força elements novells,
peró amb el mestratge d'aquells
és segur que aviat donaran tots
els fruits que en aquest primer
encontre han fet albirar. La pri
mera materia hi és. Només man
ca saber aprofitar-la.
Els santboians presentaren allir
un quinze de circumstáncies, cre
guts que l'encontre no presenta
ría cap dificultat per a ella. El
resultat diu prou ciar, pero, que
hom no pot mai refiar-se massa
ni davant deis equips que tot

just

comencen.
•

L'Hospitalet,

*

altre equip que
ha debutat aquest,a temporada,
sofrí ahir una ensopegada en en
frontar-se amb el quinze deis es
tudíants.. No cal pas desanimar
se, pero. Al cap i a la fi els es
tudiants són ja veterans en rug
by, 1, pesi a la irregularitat de les
seves
actuacions, és completa
ment normal que ensopegant un
bon dia assoleixin resultats no
tables, no ja davant de l'Hospi
talet, sinó davant de qualsevol
nitre deis nostres quinzes, per poc
que aquests es distreguin.
Tot plegat, dones, fa augurar
per aquesta temporada un cam
del torneig "Ives du Manoir", un
pionat disputat com mal. Tan
deis que desperten més interés
debo que a mig torneig no ha
entre els ruggers francesos, es
guem de lamentar-nos com tan
sent
eliminat
pel formidable
tes altres vegades.
equip de la U. S. Perpignanaise.
MART
Si a aixó hl afegim el fet de ju
En la nostra edició de la set
gar en el propi camp de tan te
mana passada aparegué incom
mible conjunt, hem de reconél
pleta í inintelligible la informa
xer que les possibilitats del Bar
ció de rugby corresponent al par
celona eren ben poques.
tit internacional celebrat a Sant
De totes maneres, en concertar
Bol per causes alienes en abso
aquest encontre hom tenia fun
lut a la voluntat del nostre re
dades esperances de fer un bon
dactor.
paper, degut al conjunt que els
Consti aix1 per a satisfacció
blau-grana pensaven arrengle
deis nostres lectors 1 del nostre
rar A darrera hora, pero, alguns
propi company.
un

Es encontres internacionals

SportIng Moniferrandoixsenç
copiosament el F. C. Bbrce ona

La A.

per 44 a 6
CLEMOND FERRAND, 20.—L'equip de rugby del F. C. Barcelo
na

ha estat batut per l'A. S. d'a

questa localitat per 44 a 6. El
punt més flan de l'equip ha es
tat l'actuació defensiva, que ha
resultat inefical.
Fins aquí les res,senyes telegrá
flques. Qué ha passat, dones?
Hom sabia, certament, per en
davant que el contrincant que
s'havia buscat el cercle blau
grana era deis més temibles de
la veMa República. Classificat en
la primera divisió, en la tempo
rada passada arriba a finalista

"Adam Regalan" (patentada)

áscluet

PREUS BARATISSIMS

Camions i Omnibus
x4(5,

•

En l'Assembiea que se celebrá ahir
s'acordá començar el Camp onat
de Catalunya el 17 de novembre
Ahir tingué lloc l'asseiriblea ordi
naria de la Federació Catalana que
tractá del calendari esportiu per al
1935-36.
Resolts

dificultats els
l'ordre del dia, es
procedí a la formació del calendar
basquetbolístic d'enguany, el qual
quedá format després del sorteig cor
sense massa

punta indicats

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

responent,

com

en

segueix:

PRIMERA CATEGORIA
1.a data:
Euro- Laieta.
Intendencia- X.
Patrie- Espanyol
Y.-Barcelona.
2.1 data:
Y.-X.

SEGONA CATEGORIA
Primer grup
1.a data:
Z.- Aeronáutica.
Juventus-Calella.
Atlétic
-

Segon grup
Ripollet-Cornella
C. d'E. i E -Atles.
C. Católic -Escletxes.
2.a data:
Primer grup
Calella-Z.
Aeronáutica Olimpic.
Juventus-Atlétic.
Segon grup
-

Cornellá C. Católic.
C. d'E. i E.- Escletxes.
la data:
Primer grup
Z. -Juventus.
Aeronáutica- Atletk.

Iluro-Espanyol.
Intendencia -Patrie.
Barcelona Laieta.
3.a data:
-

Olímpic-Calella.
Segon grup
Ripollet- C. d'E. i E.

Y. Patrie.
Iluro Intendencia.
X. Barcelona.
4.a data:
X.- Patrie.
-

Cornellá-Escletxes.
C. Católic -Atles.
4.6 data:
Primer grup
Olimpic- Z.
Juventus Aeronáutica.

-

Laietá Intendencia.
-

Y.-Iluro.
Barcelona Espanyol.
5.a data:

-

-

Calella-Atletic.
Segon grup
C. Católic Ripollet.

Espanyol- Intendencia.

X.- Euro.
Laieta- Y.
Patrie -Barcelona.
6.a data:

1 RESTAURANT
Coberts a 10'50 ptes. 1 a la carta
Plats regionals
ExceHent cuina
Servei perfecte
Salons per a
-

-

ildiligiS, I BOUS Feles
Orquestra

Preus moderats

-

ESPORTS DE

C. d'E. i E. Cornellá.
Atles- Escletxes.
5.a data:
-

Patrie-Iluro.

Primer grup
Atlétic-Z.
Aeronáutica- Calella.
°limpie -Juventus.

Espanyol- Y.
X. -Laietá.

Barcelona-Intendencia.
7.&

K.

-

-

BEDFORD

Es nomená una comissió constitui
da pels senyors Dupré, Losantos, Pe
llisa i Canal, la qual tindrá cura de
projectar una reforma total deis es
tatuas i reglamenta de ;a Federació
Catalana d'acord arnb les exigénties
actuals. Es procedí també al nome
nament del nou Comité de Comp:ti
ció i sense altres afers importants
es
clogué l'assemblea a dos quarts
de dues de la tarda. Els delegats as
sistents a l'assemblea foren 22.

Atles-Ripollet.

Laieta-EspanyoL

G. M. C.
BLITZ

U. E. de Rubí.
C. C. Prat de la Riba.
Associació Condal.
A. C. Mollet.
Esbart Magda
C. C. P. Ferran Aguilló.
Joventut de Cornella.
Grup E. i E. Gironl.
A. E. de Mataró.
El calendari corresponent a aques
ta categoria el formará el C de
Competició de la F. C. dintre de
breus dies i d'acord amb el que as
senyalen els vigents reglaments.

data:

Intendencia,- Y.
Patrie-Laieta.

Segon grup
Escletxes Ripollet.
Cornellá Atles.
C. Católic C. d'E. 1 E.
Amb quinze dies de descans tam
bé es començará la segona volta.
La Z representa el club que que
dará a la segona categoria després
del torneig de promoció.
La tercera categoria la compon
dran ala següents clubs:
F. C. Martinenc.
Ateneu B. C.
-

-

Espanyol- X.

-

Iluro- Barcelona.
Amb quinze dies de descans do
mira. començ la segona volta. La X
i la Y són per a indicar els dos clubs
que resten classificar-se a la arimera
categoria després del torneig de pro
moció que comencara el diumenge
vinent entre la Unió Manresana, U.
C. de Joves 1 A. B. Juniors.

Curset de

NEU

gimnástica amb
esquis

L'Esbart d'Esport,s de Neu de l'A
teneu Enciclopedic Popular ha orga
nitzat l'acostumat curset anyal de
gimnástica amb esquís. Les clases es
donaran a la Sala de Gininas de l'A,
E. P.. tots els dimarts i divendres, de
9 a 10 del vespre, comeneant pel pro.
per dia 22 de l'actual.
La inscripció es lliura per tothom.
Per a més detalLs, a l'estatge social
de la entitat organitzadora, earrer
del Carme. 30. pral., yualsevol dia
ner de 8 a 9 del vespre.

"n111111111~11.¦

Joan F,dais

TAmAPIT,

95

Teléfons 3150(-1

97
3298h

NEUMATICS

Barcelona

BUGIES
CASA

~El

CAUNER,

4111.111•111~•~1111~PIENI¦

W

r
Passeig de Grácia, 93
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BARCELONA

21 octubre de 1935

la rambla de Catalunya
tadella, 40 voltea; total 60 quilo
metres. Sortida en Unía. Etapa,
diguem-ne de pista.
A mes, els vencedora de cada
prova tindran bonificadons de

0V

dos minuta.
Tot plegat, com es pot veure,
és força complicat, 1 gairebé ens
velem amb cor d'assegurar que
Campio
el vencedor d'aquest
nat (?) no tindrá res a veure amb
els anteriors campionats de Ca

talunya.

I si hom es pregunta a qué ve
innovació semblant, de mo
ment no atinará a trobar una
resposta adequada, pero per poc

ulia Berrendero vencedor de la
Volta a Gallea :-: La última !or
nada la guanyá Fermí Trueba
VIGO 21.- El madrileny 13er
rendar° ha aconseguit acabar la
seva destacada actuado a la vol
ts a Galicia conservant el primer
lloc de la classificació general.
Fou ahir superat en la darrera
etapa per Fermi Trueba, pero
únicament en l'sprint final es
deixa batre; el seu lloc de líder
aconsegui mantenir-lo 1 aixi ad
judicar-se un triomf just i me
rescut en aquesta segona volta a
Galicia, en la qual ha estat el
corredor més destacat.
Al rnigdia sortíren de Ponteve
dra els catorze corredors que que
daven en condiciona d'acabar la
cursa.

El primer escamot el formaren
Domenico, seguit d'Escuriet 1 Da
llo. Aix1 passaren per Moafia. Més
tard, el valencia Escuriet passá
en primer lloc, que en passar per
Gondomar havia ja perdut per a
cedir-lo a Trueba.
H1 hagué una aferrissada lluita
en els darrers quilómetres entre
el santanderí 1 Berrendero, 1 junts
feren llur entrada a Balaidos.
Un públic molt nombrós aspe
raya els ciclistas, els quals foren
aplaudits a l'sprint final, ple de
gran emoció. Darrera d'ella arri
ba Escuriet, i després un escamot
de quatre corredora.
Tant el vencedor com el gallee
Dallo Rodríguez foren obsequiats
amb magnífica ramells de flora
per les capitanes deis equipa fe
1
menina de jocquel Atlántida
Club de Campo.

una

que hl presti atenció s'adonará
que tot plegat tendeix a celebrar
una altra reunió
al circult del
Parc de la Clutadella.
No tindriem res a dir si aguas
ta fórmula no portés un titol com
el de campió de Catalunya, que
ens dol que no sigui pres tan se
riosament com caldria.
PERE ABELLA-MASDEU

22 s.
Escuriet. 49 h. 16
Hevia, 49 h. 26 m. 10 s.
Domenico, 50 h. 34 m. 59 s.
Ruiz Trillo, 50 h. 37 m. 24 s.
Delio Rodríguez, 50 h. 43 m.

4.
5.
6.
'7.
8.
1 segon.
9. Arias, 51 h. 15 m. 12 s.
10. Sánchez, 51 h. 29 m. 22 s.
11. Pousas, 53 h. 59 m. 53 s.
12. Soto, 55 h. 38 m. 45 s.
13. Zueiga, 55 h. 45 ni. O s.
14. Santos, 56 h. 1 m. 31.
En finalitzar la cursa es dispu
ta una prova de 3,000 rnetres a la
pista de Balaidos entre els qua
tre primera classificats de la ge
neral 1 els dos primers de la re
gional. Va guanyar Berrendero,
seguit de Dallo Rodríguez.
m.

Campionat de
Catalunya en tres etapes

El XVIII

de Catalunya,
darrera gran oroya de la
temporada, a disputar en tres
etapes, dues amb sortida en linia
1 una altra contra rellotge, es
presenta sota una magnífica pers
La llista actual d'inscrita és la

segfient:
1. Mallan Canardo, de Bar
celona.
2. Joan Gimeno, de Barcelona
3. Antoni Andrés Sancho, de
Barcelona.
4. Mariano Gascón, d'Esplu
gues de Francolí.
5. Antoni Escuriet, de Vilano
va de Castelló.

BERRENDERO

(Foto Arxiu)
Classificació de la
de

la

segona

etapa
Galicia,

novena

volta

a

Pontevedra-Vigo, 132500
kms.
1. Fermi Trueba, 5 h. O m. 11 s.
2. Berrendero, mateix temps.
3. Escuriet, 5 h. 7 m. 9 s.
4. Arias, 5 h. 7 m. 58 s.
5. Domenico, mateix temps.
6. Hevia, mateix temps.
7. Dallo Rodríguez, íd. íd.
8. Gascón, 5 h. 9 m. 27 s.
9. M. Ruiz Trillo, 5 h. 15 m.
48 segons.
10.
11.
12.
13.
14.
1.

Sánchez, 5 h. 20 ni. 47 s.
Pousas, 5 h. 27 m. 47 s.
Soto, mateix temps.
Santos, mateix temps.
Zufiiga, mateix temps.
Classificació general
J. Barrendero, 48 h. 36 m.

11 segons.
2. F. Trueba, 48 h. 51 ni. 24
3. Gascon, 49 h. 2 ni. 2 s.

s.

Els elements de l'Esport Ciclis
ta Vilafranqui que curen de l'or
ganització del final d'etapa de
Vilafranca posen de la seva part
tot l'entusiame 1 activitat per a
procurar un éxit rotund en tot
el que afecta a la rebuda 1 arri
bada deis corredors al velódrom
de Vilafranca. Una prova de l'a
animació que existeix es pot ben
apreciar en les primeras coope
raciona rebudas, les quals son:
de Josep Martí, concessionari deis
Automobils Chevrolet, 25 pese
tas; Joleria d'En Josep Vaques,
15; Sr. Josep M. Fábregues, en
ganyer agrónom, 15; Casal La
Principal, 30; L. B., 25; Hotel
Rambla, 25; Fonda del Centro,
15; Fonda La Para, 10; Cicles Sa
marini. 10; Cicles Alabreda, 10;
Forn de Sant Joan, 10; Sr. Josep
Roig de les Cabanes. 10; Forn
Olivella. de les Cabanes, 10; Xam
pany Baques, de Guardiola de
Fontrubl, 10.
El Sr. Pere Baques ha tingut la
finesa d'invitar els delegats de
l'Esport Ciclista Vilafranqui, in
vitació que desitja fer extensiva
el vinent dissabte ala organitza
dora de la U. E. Santa 1 Premsa.

rada anterior, quan fou procla
mat campió de la Lliga. El tercet
defensiu va estar formidable, 1
sobre els tres es destaca Urquia
ga, que tingué algunas interven
cions exceHents.
Del Sevilla es destacaren Eiza
guirre 1 el mig-centre. Falla per
complet la defensa, 1 la davante
ocasiona a la segona
ra tingué
part per a aconseguir almenys,
Igualar. Veritat és que quan la
davantera aconseguía avançar,

SARAGOSSA: Lerin; Gómez,
Alonso; Pelayo, Municha, Ortu
zar; Ruiz, Amestoy, Alivares, To
más 1 Primo.

MADRID: Alberty; Mardones,
Quincoces; Regueiro, Bonet. Sou
to: Kellemen, Regueiro, Safludio,
Hilarlo 1 Diz.

-

key Mouse

TEATR ES

A BILBAO

La Secció Ciclista de la U. E.
Sants organitza com a darrera
prova de la temporada 1935 el
XVIII Campionat de Catalunya
per carretera, a celebrar els dies
26 1 27 vinents.
Só nprou conegudes les activi
tata del elements del Santa, grá
cies als quals es manté viva l'a
fició a l'esport ciclista a la nostra
ciutat. Paró de vegades l'afany de
fer coses, i sobretot "d'inventar",
és tan exagerat que sobrepassa
els limita normals 1 entra de pie
en el terreny de les coses incom
prensibles 1 netament estranyes.
I en aquest cas es troba l'orga
nització del vinent Campionat de
Catalunya, el qual té una fórmula
"novíssima". Es disputara en tres
etapes, dues amb sortida en linia
i una contra rellotge.
Hem de convenir que en aquest
aspecte d'informadora serem els
primera de fer córrer un Campio
nat d'una manera tan original,
parqué ni a Franea., ni a Bélgica
ni a Italia (nabos tan avançats
ciclisticament) no se'ls ha acudit
encara, no han descobert una
fórmula semblant, tan complica
da 1 inversemblant.
El detall de la prova és aquest:
Primera etapa.-Sortida en U
nía:
Barcelona-Vilafranca, 154
Etapa, doncs,
de
quilómetres.
carretera.

etapa.-Parc de

-

-

-

Baracaldo, 1
BILBAO, 21.

-

-

Csasuna, O
L'interesrsa.nt

encontre de Lasesarre es va de
cidir a favor deis biscaIns per un
gol a zero. La inclemencia del
temps no va dur al ca.mp de Ba
racaldo la quantitat d'especta
dors que l'interfis del partit exi

Osas una

Z arra onaindi a-Mu
guire, Recarte-Garizurieta, Ara
naz, Urdirez
Avizcurri, Sán
:

-

chez Pascual, Vergara, Iturralde
y Catachus.

Joc de millor classe deis bis
cains en el primer temps i en ehl
també l'únic gol de la tarda.
Fou un xut de Félix Pérez que
Cachelo va recollir, ya que fou
retornat pel porter 1 pogué re
matar el gol. Al cap de poc es
va castigar amb penalty a l'Osa
suna per mans de Muguire; pero
Pablito, per volar afinar massa
la puntería, va tirar a Lora.
Hl hagué un moment de do
mini navarrfis tot seguit, pero
sen.se conseqüencies efectivas per
falta de decisió en els seus ju
gadora. Foren moltes les ocasiona
que sala presentaren, peró uní
cament Vergara es va mostrar
actiu 1 amb el seu sol esforl res

(TEATRE

CATALA)

N

Avui, dilluns, nit, a un quart
d'onze.
GRAN ÉXIT
La comedia en tres actes i un
epileg de Michel Duran, traducció
de Doménec de Bellmunt i Josep
Bertrans

protestes.
al

cap de dotze minuta marca el pri
Paquirri,
mer gol, per mitjá de
que aprofitá una mala jugada
d'Elzaguirre, 1 al cap de 33 minuta
aconsegui el gol de la victoria en
una encertada capcinada de Re

Llibertat
Es

provisional

intriga

una

d'amor

que

aplaudirá tot Barcelona.
Demá. tarda 1 nit, i tots els dies

jon.
A més, el Batís aconsegui un
altre gol de Rejon,. que Lou anul
lat per offsside.
SEVILLA: Eizaguirre; Euskal
duna, Deva; Alcázar, Epelde, Fe

Llibertat

provisional

CINf- MES

de; López, Torrontegul, Campa
nal, Tache 1 Bracero.
BETIS: Urquiaga;
Capesto,
Aedo; Peral, Gómez, Larrinoa;
Rejon, Adolfo, Paquirri, Caballero
1 Saro.

no

es

va

poder conseguir.

deis distinguits s'ha
d'assenyalar els baracaldesos Pa
blito, Chisa 1 Cachelo. Deis fo
rasters hem parlat ja de Ver
gara 1 aquest fou l'únic que per
la seva tasca es féu digne de figu
rar en aquest distingit lloc.
L'arbitratge de González, bo.
Els equipa:
Al

la Ciu

grup

ValIncia, 1

a

Saragossa,

2

-

jugadora.
Malgrat

la

superioritat

les 10:

Una noche de

amor

per Grace Moore, del Metropoli
tan Opera House, de New York.
Nota.
Donat el carácter ex
cepcional de VERIDICA SUPER
PRODUCCIO CINEMATOGRA
FICA, els preus deis dies labora
bles seran els següents: l'arda
nit, 330. A les 720, 250.
-

a

Avui, nit,

a

les 10

CLIVE BROOK
la interessant
iistbrica

en

pellícula

SARAGOSSA 21.-Per primera
vegada en aquesta temporada el
Madrid ha estat batut. El seu ven

Una

cedor ha estat el Saragossa per
dos gols a cap.
El senyor Ostale féu un bou ar

1110

El consejero
del Rey

de civisme i humanitat

Cima CAI ALlit YA
Llar del cinema
nacional

fistioinaonn

bitratge.
El Saragossa juga una prime
ra part admirablement. Tot l'e
quip respongué com un sol home.
A la segona part descabdellá una
tasca defensiva, en la qual esti
gué també molt afortunat.
El Madrid, que fou dominat du
rant la primera part, que es jugá
a fort tren, fou el dominador a
la segona. En aquest temp la da
vantera madrilenya es mostrá in

Gran empresa Sagarra
Avui, nit, a les 10:
El triomf més gran del genial
animador

RENE

Avui, sessió continua de 4 a
1230; éxit definitiu de la super
producció nacional "Cifesa"

Nobleza baturra
per Imperio Argentina, Miguel Li
gero, Joan de Orduna, Calme de
Lucio, etc. Horca de projecció:
4, 6'20. 8'25 i 11.

Sanatorio musical

CLAIR

Sketch

DIBUIXOS
Nota.
grama,

Ultima volta del pro

-

a

les 10.

CINEMA PARIS
Avui, nit, a les 9'50:
Grandiós programa
TURANDOT

La lela de arda

El segon es marca al cap de 37
minuts per mitjá de Primo.
A la segona part es lesiona Pe
layo, que ocupa un extrem.
El públic esbroncá el Madrid a
la seva sortida al camp, pero va
estar correcta durant el partit.

Creació de la parella de moda
WILLIAM POWELL
MYRNA LOY
amb Cora Sue Colina i Una Mer
kel.

(Katte Von Nagy)
La sombra de la duda

(Ricardo Cortez)
LA NOVIA ALEGRE

(Carole Lombard)

numé

rica, el Valencia fou incapae de
contrarrestar la furia deis mi
n,yons del Port. El Llevant els va
fer anar per allá on volgué 1 els
va
batre amb absoluta facilitat.
Es marcaren dos gola a la pri
mera part. El primer al cap d'un
quart d'haver començat el joc

capcinada d'Aparicio.
una
Després d'anular-se al mateix ju
en

gador

un altre
gol per of falda,
assolir el segon al vol.
En el segon temps Vilanova va
marcar per al Valencia en una
va

'

ka

,

13".

*

4‘.. .x

--‘.

,%,......-

..

ja. de Ruano.
Es difícil de fer destacar cap
jugador per bo al Llevant 1, a la
Inversa, per dolent en el Valen
cia.

TAPACiOTERES
CINIENTS

INIPERMEABILITZANTS
Eviten tota

mena

1E CONDEN

ARCA

Escartin amb els seus falla va
procurar afavorir al Valencia per
tal d'aminorar el resultat 1 evi
ta• la catástrofe a un club his
torie.
Heus acl els equipa:
Valencia: Bermúdez, Torrega
ray, Moreno, Goiburu, Iturraspe,
Conde, Aria, Costa, Vilanova, Le
le, Stor.
Llevant: Vidal, Hereter, Calpe,
Doll, Guillen, Porreres, Ruano,
Artigues, Blais, Puig, Aparicio.

LLET

EL

lleugera reacció d'aquest equip.
Després es va imposar netament
el Llevant, que va marcar al cap
de 14, 29, 31 1 43 minuta per mit

4".

,«0-1

:ONDENSADA

or.Ý,

MARCA

A

"EL,

NINO"

La Llet Condensado marca "El NiFio" per lo
constancia de la seva alto calitot seguei, me
reixent lo més absoluto confianço dels seus
nombrosos consumidors. Demani avui mateix
e SOCIEDAD
LECHERA MONTANESA A E.
Viq Laietana, 46 A. l'interessont folletds

d'humitats

L'UNIC PREMIAT en l'Exposició I nternacional de Barcelona de 1929 amb
MEDALLA D'OR

•

Sevilla,

F"

ESQUERDO
Provença,

247

-

Tellfon 71962

-

GRAU

BARCELONA

1

-

"Utilitats culinaries de lo
Llet Condensado marco
"El Niiio" que li será
f r a m és gratuitoment "

Betis, 2

SEVILLA 21.-A la fi el Batís
n'ha sortit amb la seva. Diumen
8e, després d'una actuació fran
cament bona, va vencer l'equiP
campió d'Espanya. Sevilla F. C.,
per dos gola a un, resultat amb
el qual ha tallat la seva carrera
en el Campionat.
Jugaren molt bé els bétics.

triomfal

En

alguna inoments hom recordava
les sayas actuacions de la tempo

:

les 10.

Mercaderes
de la mu rte

Madrid, O

gol.

VALENCIA, 21-E1 resultat en
si de la victoria rotunda del Lle
vant sobre el Valencia per seis
gola a un ja diu suficientment
del fracs de l'equip de Mesta
lla. No obstant, fou més absolut
del que creuen els nostres lecl
ton, ja que per lesionar-se el
llevanti Artigues el seu equip va
jugar quasi tot l'equip amb den

a

Notician i France Actualités
Instantáneas de Hollywood

un

Llevant, 6

-

Avuit, Mi.,

Ejercicios escolares (Dibuixos)

1 l'estrena del film Paramount

Al cap de dos minuta de joc,
xut de Ruiz, rematat per Oli
vares amb el cap, bu el primer

A VALENCIA

1

Coliseum

Alberty no tingué la culpa deis
gola que 11 marcaren.

._1182/512:il

41111#

Companyia Nicolau-Martori

canal, 1 únicament els interiors
Regueíro 1 Hilarlo !oren els que
feren una actuada, acceptable.
Destaca Bonet en els mitjos
Quincoces a la defensa.

gia.

Segona etapa.-Vilafranca-Bar
celona, 49 quilómetres. Sortides
individuals contra el rellotge.
Tercera

Baracaldo: Antolin
Pablito,
Rey
Ortuzar, Julián Ramón,
Larrazabal
Félix Pérez, Chisu,
Cachelo, Zárraga, Eguia.

tot color

".:'

NOVETATS

TEATRE

Revista Paramaunt

GASCON
(Foto Arxiu)

a

Couctio de la Ibuld

A la primera part no es mar
caren gols. Inicialment domina el
Sevilla, pero a poc a poc va anar
entrant en joc el Batís fina que es
féu l'amo de la situado. En
aquesta part Eizaguirre va detu
rar tres pilotes molt perilloses.
A la segona part, poc abans de
començar, en un batibull el Sevi
lla aconsegui marcar un gol dub
tós per Campanal, que ocasiona

DIBUIXOS

El Betis derrota al Sevil'a
El Llevant vencedor del Va
El Saragossa venç
iéncia
el Madrid
Baracado bat
El Racing batut
l'Osasuna
per l'Ath étic de Madrid

MUNDIALS, Es.
PAIS

NOTICIA

Partíts deis abres c,qmpionats regionals

¦740;:

CURIOSITATS

RIS D'ACTUALITAT MUNDIAL,
EL CONFLICTE ITALO mus,
SINI. Presentació del primer 'me,

la fedensa contraria tenia cura
de tallar-U l'aval-11.
L'arbitratge del senyor Medi
na fou encertat.

Després s'imposá el Batís;

PUBLI-CINEMA
Paazeig de Gracia, 57. Tel. 79681
Avui sessió continua de 3
tarda
a 1 matinada. Seient, 1
pesseta.
COLA DE CAMPIONS, AL
DEL FES I DEL VEL,

Avui, nit,

lunya

4!-

a

pectiva.

La fórmula inexplicable del
vinent campionat de Cata

<111L,

campionat

El

com

6. Emilla Alvarez, de Pau.
7. Cyprien Ella, de Carcaçona.
8. Alexandre Fombellida, de
Baiona.
9. Louis Arangoitz, francns.
Els nous inscrita tots ells són
possibles ca.ndidats al triomf, es
sent innecessari que ens exten
guem en consideracions per a fer
ressaltar la importancia de la
seva inscripció. Ea sol anunci deis
seus noms ha d'incrementar l'in
terés que desdel primer dia ve
despertant la disputa d'aquest
ca.mpionat de Catalunya.

Compr1 tlet Condensado
etiquetes, jo

"El NiRo" I rnirl al darrero de les
n met6I'lie

que moltes porten prernis

21

11

la rambla‘deCatalunya

octubre de 1935

ILI

1114112-1,-A-[[fr4OflÂRltLf

-P

Lor"area-ryfit

er

será moit difícil que es desprenguin
marquen per cínquena 1 sisena ve
gades, 1 Guiu, del Tárrega, té cura 1 de la cua.
1 Aja' es que no ens queda mes rede marcar l'ante gol d'aquest equip.
esperar la primera jornada
El temps, car ha plogut durant , mer que
segona volts, que a aquestes
trenta minuts de la primera part, 1 de la
horas ja s'haurá Jugat, 1 que en par
ha deslluit l'encontre; per la resta,
laré en el proper número.
el Mollet ha jugat una bella parti
Billar
da, si bé després del sisé gol ja no
s'han esforçat a millorar el resul
ci
Billar
1
tat. L'árbltre discret.

De Girona

El programa esportiu de
«Fu-es í

!es

Festes» d'enguany

DE GIRONA
Girona prepara el programa de Íes
tes per a les "Fires 1 Pestes de la Ciu
tat" que començaran el vinent die 28
finalitzaran el 4 de novembre.
Com cada any, els esdeveniments
esportius omplen bona part del pro
grama. Enmig deis saraus, deis actes
culturas 1 de les manifestacions ca
talanesques, el culte a l'esport és con
reat amb entusiasme, 1 els esportius
troben en aquesta diada un mitjá de
gran importancia per a propagar l'es
port entre els milers de ciutadans que
de totes les contrades de Catalunya
fan cap a Girona.
ulleda al programa,
Donem
una
encara no finalitz,at 1 veurem el que
es prepara:
FUTBOL
Els aficionats a futbol gaudiran de
tres partits força interessant. El día
encara que és el dia abans de
27
començar les Fires
ens visitará el
reserva de l'Espanyol en partit de
Campionat super-regional. El dia 3,
Girona el Sabadell,
es desplaçará a
una
en partit final del Campionat, 1
data que encara no s'ha assenyalat
com
un equip del Barcelona vindre a
plir el compromís adquirit amb motiu
del traspás de Balmanya.
Reserva de l'Espanyol, Barcelona,
Sabadell, eus ací els tres equips de
primera categoria que tindrem el goig
d'admirar per les Fires.
BOXA
Organitzada pel G. E. 1 E. Gíroní,
s'está preparant una reunió a la Pis
cina. En aquesta reunió probable
ment fará la seva reaparició Ric,
l'ex-campió d'Europa amateur que ac
tualment s'está entrenant amb gran
entusiasme i sembla que es posará en
forma.
De moment encara no estan asse
nyalats ala boxadors que hi prendran
part, peró, per ara, no és probable
que surte Alcalá, degut a les seves
enlairades pretensions económiques.
Malgrat tot, peró, sembla que es
combinará una bona reunió que del
xara complaguts eLs entusiastes ama
dors del mes viril i noble esport.
CICLISME
El dia 30, a dos quarts de tres de
la tarda, tindre. lloc el VII Circuit
de la Devesa en un total de 64 quiló
metres. obert a totes les categories. La
inscripció eal formalitzas-la al local
social del G. E. i E. G., Abeuradors,
6, fins el cija abans de la prova. Hl ha
molts premis, essent el primer general
de 200 pessetes. També és fa una clas
sificació de premis per als ciclistes
del Crup.
Actualment hi ha moltes inscrip
cions 1 promet &ser un éxit.
El dia 1, a les onze del matí, a la
Devesa. III Criterium dele joves
quartes i neófits—. També hi ha una
riodrida ínscripció.
Els Atletes Units també organitzen
encara
una cursa, la data de la qual
no s'ha assenyalat, reservada per ter
ceres i quartes categories.
PILOTA BASCA
Dintre el programa de Pares se ce
lebrará la quarta i cinquena jornada
del Campionat de Pilota a Pala per
parelles. Els partits del dia 27 són:
Pujades-Portell contra Magaldi-Grau,
Bóta-Segura contra Batile-Hora, Veí

Corresponsal

Perla contra Colomer-Paltré, Pol-Gau
x1a contra Ibáéfiez Cabarroques, Ben
gareche-V1nyes contra Agusti-Garri
ga 1 Camps-Castelló contra Colomer
Munoz.
ELs partas del dia 3 de novembre
són &meses: Agustí-Garriga contra

—

-

carnpionat,

Peltre contra Pol-Gauxia, Batne
Hors contra VeaPeris, Mayaldi-Grau
contra Bóta-Segura i Vila-Masó con
tra Pujades-PortelL
Els partas se celebren al mate al
Frontó d la Ronda de Ferran Puig.
ATLETISME
El dia 27, a dos guares de deu del
mate al camp de les Pedreres, orga
nitzat pel Crup, se celebrará un festi
val d'atletisme. Encara no está de
signat l'equip que ens visitará, pere
és de creure que no desdirá deis po
tents equipe que aquesta temporada
han actuat a la nostra capital.
El dia 3 al matí, la Volta a Girona
continuará la tradició d'aquesta orga
nització, que tant d'interés desvetlla.
AVIACIO
No s'ha fet públic el programa, pe
ró ens diuen que hí haurá festa d'a
viació amb una exhibició del paracaí
gudista Pérez Mur.
NATACIO
A la Piscina, el día 1, a les onze
del mate hl haurá un festival. I no
e nsabem res mes.
HIPICA
Per als dies 1 I 3 está anunciada
L'Ajuntament la
una festa hípica.
subvenciona amb cinc ml pessetes. Els
felicítem 1 suposem que l'any vinent
tornaran.
B.

—

TARRAGONA
Gimnástic, 3 Poble Non, O
La partida jugada aquesta tarda
pel cercle local, partida de la qual
eixi vencedor el Gimnástic, ha vin
gut a corroborar una vegada més el
que aquesta temporada hem vingut
dient de l'equip tarragoní, aleó és:
que hi veiem el futur guanyador del
respectiu grup de la preferent.
La victória assolida diumenge
avui contra el Poble Nou l'han col
locat de capdavanter en la classifi
cació general.
La partida jugada avui al camp
de l'Avinguda de Catalunya ha es
tat un xic entretinguda. Els vermells
no s'han emprat a fons, per tal de
conservar llurs facultats per a la par
tida que ha de jugar diumenge al
camp del Grecia.
La primera pert ha transcorregut
un xic ensopida, puix que el joc ha
estat d'un piloteig c,onstant i seguit
a b porta del Poble Nou; de resul
tes, per, d'aquest domini, els locals
han aconseguit marcar dos gols per
majá de Corta i Ciutat.
El segon temps ha esttat de mi
flor joc. Tant per un equip com per
l'altre s'han vist jugades dignesde
tot elogi. En aquest temps el Gironástic ha aconseguit un tercer i úl
tim gol per mitjá de l'extrem es
guerra Palou.
Arbitrant Rovira, els equips es for
me
de la següent manera: Puig
verd, Gausachs, Garcia, Puig, Julia,
Rifen Tortosa, Garcia, Comes, Mun
ner 1 Castro, pel Poble Nou, i pel
Gimnestic: Cenzano, Dispes, Rece
sens, Atela, Sala, Llopis, López, Sa
Valls.
raá, Ciutat, Cortes i Palau.
-

.

—

Pilota

-

-

-

-

-

-

-

Bota

-

Porten
segura
Gateria
-

Pol
Ag-cistl
Garriga
Batlle
Horta
Vel Peric
Vila
Macee
Colomer Munoz
Colomer Peltre
Ibe.fiez Cabarroques
Magaldi Grau
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bergareche inyes
Campa Castelló
-

-

3
3
a

135

3

lla

3
2
2
3
3
2
1
1
1

101
90
90
87
74
59
45
45
45

123

123

Durant la present setmana es ju
garan partas endarrerits, 1 diumen
ge se celebrará la quarta jornada.
Els partas propers assenyalate són
eh següents: Pujades
Porten con
Segura
tra Magaldí
Grau; Bota
contra Batlie Horts; Veí Perk con
tra Colomer
Peltre; Pol Gauxia
contra Ibáfiez
Cabarroques; Ber
gareche Vinyes contra Agustí Gar
rige, i Camps
Castelló contra Co
lomer
Munoz.
-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

el dóna, tot i estar ben col
locat per veure perfectament la ju
gada, la qual cosa prova que no va
entrar. Nova arrancada del Reus és
aprofitada per Domingo per fer el
primer gol en una fallada de la de
fensa que deixa el poner Agustí
desemparat sense que pogués ter
res per evitar. La davantera
local
juga força bé, 1 totes les pilotes que
surten de Barbará són un peral
constant per l'equip de Sant Bol;
extrem esquerra
amb tot, el seu
aprofita una fallada de Weneeslao
per ter gol. Avanea novament de
ferro la davantera del Reus, 1 des
prés d'unes bones combinaclons Do
mingo marca el segon gol, i el mar
cador és novament igualat a dos des
prés d'una Jugada falsa que troba
011er distret. Unes mans prop de
l'área són aprofitades pel davanter
centre del Reus per marcar eúltim
gol de la tarda.
A la segona part el vent ha jugat
contra l'equip local en tot, tret deis
prímers minuts que el Sant Boi te
nia acorralat l'equip local; aquests
s'han refet 1 han 1gualat el joc, aca
bant el partit amb el resultat
de
3 a 2. El millor home deis vint-i
dos ha estat Barbará, per la qual
cosa recordem als seas
companys
d'equip que 11 facin lliurament de
mes pilotes, Ja que no en perd ni
una. 011er avui no ens ha agradat.
De l'equip visitant, el millor
trem esquerra.-0
A MOLLET
Mollet, 6 Tárrega, 1
Al camp de Mollet ha tingut lloc
aquest encontre. Sota l'arbitratge
de Santuré els equipe s'han arren
bitre

no

-

glerat així:
Tarrega: Massot, Piracés, Ginesta, Gorri 1, Gorr1 II, Ferrer, Gula
Melé, Marimon, Hortet 1 Manone

DE REUS
Sant Bod, 2
Reus Esportea, 3
Sota les ordres del collegiat senyor
Baonza, que per cert ho ha fet for
ea bé, ja que de bon principi ha sa
but tallar amb energia 1 imparciali
tat tota jugada que fregués o sobre
els equips
passés del Reglarnent,
-

lles.
Mollet: Montferrer, Rafe,

Moreno,
Sane, Jiménez, Salanguera, Pérez.
Gonzalbo, Samiy, Bagó i Ba.sses.
Al cap de quinze minuts, amb do
mini del Mollea l'extrem Pérezmarxut, fruit del
ca el primer d'un bou
maleta dom1n1 a les mans del de
fensa Ginesta díntre de l'área que
són castIgades anee penalty que Sa
languera tradueix en gol. Abans de
finalitzar aquesta primera part Sa
nuy marca el tercer i el quart gola,
l'un de passada de Gonzalbo 1 l'al
tre en rematar d'un fort xut una
borrica combinació de tota la davan

s'arrengleraren

com segueix:
Reus Esportiu: 011er, Wenceslao,
Sants, Magrinye, Jiménez, Parés,
Barbará, Domingo, Rubio, Manresa 1
Clarient.
Sant Bol: Agente Lajal, Lebrin,
López, Ribés, Pagés, Vileu, Alejo,
Casta, Figueres 1 Llobera.
Comença el partit amb lleuger
domini dels locals, en una de les ar

r-e-ndes de la davantera el porter
(1
_eat Bol para un xut que part
aer públk reclama gol; pesó l'ice

basca

La tercera tanda del Campionat
de pilota a pala per parelles, celebra
da diumenge, al metí, sota l'orga
nització del G. E. i E. Girola he do
nat els següents resultats.
Bergareche Vínyes guanya Colo
mer
Mufioz, per 45-23. Ag,ustí Gar
rige, Pol Gauxia, per45-39. Bota
Segura a Colomer Peltre, per 45-20.
Pujades porte! a Batlle Hors, per
45-20.
Partits Punta

Pujades

•

tera.
A la aegona

El dissabte fou inaugurat
el Kennel de Sarriá

part Bagó 1

Busca

indubtablement

no

va

complaure force..

També és de remarcar que el Ca
talunya va posar más interés a la
lluita, 1 ádhuc un joc violent, que
protestat pel
en moltes ocasions fou

públic.
Quant al C. E. Vilanova, solament
podem dir que féu un péssirn encon
aldarull
A
davant del mara de Farrea el Cata
lunya s'apunta el seu primer gol per
majá d'Hernan. Al cap de deu mi
nuta,. un altre gol favorable al Cata
lunya, obra de Venús, d'una capci
nada. I en acabar-se aquest temps
fou ca,st1gat el Catalunya amb pe
nalty, que valgué l'únic gol al Vila
la primera part,

en

Catalunya Vllanova, O
conformitat,
fou
disputat
aquest encontre (limaras passat, dia
da de tires, pel qual motiu done
iloc eme al nostre Estadl es veles un
nombrós piThIle freturós de presen
ciar un gran encontre. No van equi
De

nova.

A la segona para un fort tret de
Carbonell II entra a dins del marc,
acose donar temps al portar Ferret
per a deturar la bala.
Sotala direcció de l'Arbitre senyor
Gallardo, la formació deis equipa fou
la següent:
F. C. Catalunya: Bald1r1s, Callao,
Guilla/non, Baiges, Domingo, Carbo
nell I, Venías, Carbonen In Reman,
Espinazo 1 Torres.
C. E. Vilanova: Ferret, Peralta, Gi
ménez, Samá, Del Valle, Frias, Reos,
Vidal, Alcalá, Bertran i Sanduga.
S. Morera
A OLOT
Figueres F. C., 2
Olot F. C., O
la
Atrae aquest partet ha finit
primera volta del campionat, en la
qual el Figueres queda 1mbatut i en
primer lloc amb una diferencia de
4 punta sobre l'Olot 1 el Manlleu,
empatats al segon. 1 el Banyoles i
el Ripoll han quedat empatats al
darrer.
En el partit que ens ocupa, l'O
lot ha perdut una bona ocasió per
minorar la puntació, degut a la ma
la son t que ha tingut clavant la por
ea de ,Bru, pida .que, ultra ale 'bous
treta que ha deturat el porter fi
guerenc, en quatre oca,ons magni
fiques de Gakeran, 1 totes a un
metro de la poeta, (luan ja Bru es
teva batut, ha tirat incomprensi
blement la bala a fora els pals.
Aquestes fallades han portat un
nervtiosisme ala locals que s'ha con
vertit en moral per ala visitants, que
al cap de vint-i-cinc minuta del se
gon temps han afermat la vectória
zunb el segon gol, fent InÚtdI ja a
l'Olot per superar-lo.
El Figueres cris ha ret uha bo
na
irnpressió, i s'ha mostrat més
comrplet que l'Olot *en el coneunt.
anarabe ha. tingut unes bones oca
siona per ter créixer mes el Marca
dor, encara que no tan clares coro
el seu contrincant.
Amb un gol al seu favor al final
del primer tempe, aconseguit per
Colomer quan mancava ring minut
sabut resistir l'em
per finir ha
peuta que de sorbida
del
segon
tem.ps h n donat el locals, 1 s'han
assegurat la partida, per aneja de
Vila amb un gol magnífic, que ha
deemel al1tza el contrincant.
un errepat
Nosaltres creían que
hauria indicat arnb certesa el que
ha estat el partit.
Ha tingut cura
de
aarbitrabge
Costabellra„ sonsa greus errars.
Els equipa eren:
-

Aurelio, Anyor, Gamell, Galceran,
Raro, 1VLa.11oi, Valentí i Cervantes.
Figueres F. C.: Bru, Bussot, Ja
Rosalenc,
cornee Padilla,
Valls, Pagés, Miguel, Colomer i
DE BLANES
ordinaria
Resultats de Púltima jornada
C. E. Malgrat, O
U. E. Arenys, 3
Popular F. C. Torciera F. C.
-

-

(s'aspes)

Comentaris

F. C.
18 4
9 7
10 9
5 15
4 11

P.
8
6
4
0
0

La Unió Esportiva Arenys líder
absolut
La brillant victória aconseguida el
diurnenge passat per la Unió Espor
tiva Arenys en terreny del C. E. Mal
grat el colloca destacat al cap de la
classificació del grup Maresma de
la segona categona ordinária.
No creiem en la victória deis co
lors arenyencs en el difícil terreny
del Malgrat; peró els fets ens han
fet veure el contrari 1 comprendre
que la Unió Esportiva d'Arenys va
aquest any en cami d'aconseguir el
títol de campió; la victória de diu
menge així m'ho fa creure, 1 molt
dificil ho velg perqué li sigui arre
bassada.
El C. E. Malgrat amb la
perdua
d'aquests punta es coloca en una
situació no moit fácil per seguir el
seu cerní aseendent. Ha de visitar el
Bienes 1 la Unió d'Arenys, 1 aixo
ens fa preveure que és molt
que recuperi el lloc que diumenge
perdé a matiz deis arenyencs. De
lotes maneres, confiem que hi haure,
lluita 1 que aquesta será aferrissada.
El partit que s'havia de celebrar
entre els cuistes Popupal 1 Tordera
suspendre's per conveniéncies
va
deis dos clubs. Quedem en qué con
firmen ambdóri endarrerits 1 que

8752.

Aniré donant detalls deis partas
que es vagin celebrat i la puntuació

d'aquests.
Gladiador F. C., 4

U. E. Bienes, 2
la data lliure de cam
pionat, diumenge al camp del Recó
d'En Portes van jugar els primers
equips del Gladiador I la Unió local.
La victória somrigué a l'equip fo
raster, que va demostrar-se superior
a
l'equip local.
en tot moment
L'actuació del Bla.nes fou força
dolenta, tot i presentar alguna nous
elements com Barri, Martinicorena
1 Beso!. No id hagué conjunt, ni en
tusiasme, ni res; solament la nula
blanenc duna
mitjana salva
derrota mes aclaparadora.
Malament es presenta la segona
vulta de campionat; de tetes ma
licies, no perdem la confíenla.
J. Romana Riera
-

Aprofitant

DE FIGUERES

Segona categoria ordinária
Crup Girona
Classifieació voi
la Primera

enftainir

J. G. E. P. F. C. P.
0 9 1 8
4 4 0
4 2 0 2 16 8 4
Manlleu
4 2 0 2 7 7 4
Olot
4 1 0 3 7 10. 2
Ripoll
4 1 0 3 8 17 2
Banyoles
Un brea comentad figuerene
El Figueres, líder únic, acaba im
batut la primera volea havent jugat
dos partits a casa i dos a foca.
Seg,ueixen a segon lioc empatats a
4 punta el Manlleu i l'Olot, seise
que hom pugui preveure qui podrá
desiscar-se, puix que si bé cunside
té el
rem el Manresa nallor equip,
desavantatge del partit a jugar en
camp olotí el diumenge cha 20.
Van a la cua ernpatats a dos punta
el Ripoll 1 el Banyoles, peró ereiem
que aquest darrer quedará aviat re
rassagat, puix que considerem el FLI
poli molt millor equip que lo que
deixa suposar la seva classificació.

Figueres

"

Corresponsal
DE ~LEY/
F. C. Banyoles,1-A. E. C. Manlleu,
La característica d'aquest partía
prineipalment durant el primer
temps, fou el gran tren emprat, puix
que, malgrat que en fínir la pri
assenyalava
mera pant el marcador
set gola a cap a favor deis lock, els
del Banyoles no estigueren mal em
botellats, 1 a aleó es deu el gran
soore.

la pilota en joc,
Tantost
avanea el Manlleu, el qual obté un
cerner que, ben executat per Ser
el
rallonga, 1 en volea-lo aclarir
porten ho féu arnb el revés de la
me, 1 dl matebr es marca el pri
mer

Camplonat Segona categoria

Classificació actual
J. G. E. P.
U. E. Arenys
4 4 0 O
C. E. Malgrat
4 3 0 1
U. El Blanes
4 2 0 2
Tordera F. C.
3 0 0 3
Popular F. C.
3 0 0 3

ni

posada

Corresponsal
DE VILAFRANCA DEL PENEDES
F. C. ViLafranca, 1-F. C. Vendrell, 3
Al carnp del F. C. Vilafranca es
jugá el partit corresponent al Cam
pionat del Grup Sud, entre el
F. C. Vendrell i el propietari del
carrrp, guanyant el F. C. Vendrell
per tres gola a un.

cla lpaweoc

gaL,

dintre els

ren

gles del Banyoles es fa sentir, i en
cara que proven d'efectuar algunes
arrencades,

són tallades per

per
el palmer teraPs,i Vas obté

la

la

acabar
un nou

çzruesedeafelara
porta-

sgtoól

pilota.

En començar el segon temps sem
bla que el Banyoles surti diaposat
aminorar la derrota. i obte un
a
córner al seu favor, sonso resultat.
Al cap de tretze minuta Emilio
fa funcionar novament el marca
dor.
El Manlleu, degut a ravantatge

jaoeconseguthola

qual exerceix

un

Ileuger domini,

&até dos córners al seu favor, mar
cant el seu t'une gol, degut a una
fallada de tres jugadora locals.
Arras d'aquest
gol els loaras
reaccionen,
eelieredarnen.t Vela I

/1

Inauguraren la temporada de ta rdor celebrant curses al molí,
presene
de l'éxit esclatant de públic de les quals dóna idea la
del
Guinardó
Canódrom
per
Claret
al
foto, obtinguda
La 300 m. llisos: Caligula, 20.68: 2,

KENNEL

Feries F. C. 4- Vilafranca A. C., 3
Al camp d'esports del Casals E. C.
es jugá
el segon partit del campio
nat local amateur, entre els Fúries
qual
F. C. i el Vilafranca A. C., el
doná el resultat de quatre gola a
tres a favor de les Fúries.

CLUB

Moro.
2.,
300 m. ilisos: 1, Rayo, 21.65;
2, Clarión.
3., 300 m. llisos: 1, Ciclón, 20: 2,
Pubilla.
4.. 500 lardes: Barza Azul, 31.53;
2, Bataclen.
5.a 500 lardes: Ex-equo, Duskie
Buril.
6.a
500 lardes: Orión, 31.72; 2,
Ala rico.
7.. 300 m. llisos: Rector, 2.34; 2,

La inauguració del nou canbdrom
de la carretera de Sarnia era espera
da amb gran interés pels esporustes
barcelonins. La serie d'innovacions
intraduides en materia llebrera, cri
daren poderosament l'atenció no so
lament deis cotosos en aquesta ma
teria, sínó edieuc entre el gran pú
blic profá, el qual cone,bria, solament
per referéncies de prems_a, aquella
gran obra realitzada pchs dirigents
del Kennel Club de Barcelona.
Per altra banda, els entusiastas de
les proves emotives de les grans cur
poder
ses de Dirt-Track, desitjaven
presenciar novament aquelles aferris
sedes lluites que en el seu temps
presenciaren a l'Estadi de Montjuic.
Tot abcó motivá el que era d'espe
rar... un gran pie.
A la invitació del Kennel corres
pongueren les autoritats, la premsa
i un públic tan nombrós me emple
ne per complet tribunes, grades i

passeigs.
No parlarem ante per manca d'espai, de les proves de Dirt-Track, en
la darrera de les quals Vinyals II so

Wally.
I les del

Kennel

de

Pedralbes,

aquestes:
1., cursa, 1, Knoville Pride, 21.40;
2, Lazy Lad; 2.., 1, Tricornell Brigee,
21.20; 2, Jerry's Cross; 3a, 1. Mos
quetero, 20.80; 2, Spa Hill Boy; 4a,
1, Buchans Bridegroom, 19.83; 2,
Sgrag Rambler; 5. 1 6.a, suspesa per
avaria al rabeó d'arrancada; 7.a, 1,
Perseo, 34.85; 2, Pipa; i 8e, 1, Curro,
2078. 2. Campera.

Ahir
-

no

hi

van

haver

curses

en els Kennel
Decena al mal temps ioren suspeses
les curses en les dos canódroms pro

ii1C11114

11~111111 iré

CANODROM-PARKI
(Sol de Baix

Travessera de les

-

DIJOUS, A LES 10 NIT

-

Corts)

DISSABTE, TARDA I NIT
1 DIUMENGE, MATI I TARDA

CURSES DE LLEBRERS
la
plaça de Catalunya 1 la plaça
d'Espanya

collectiu de taxis des de

Servel

Auto45mnibus LLETRA E

—

Tramvies línies 7 i 15

2

LLtLU

tr.;z1

LL
una calguda molt aparatosa, si
be, afortunadament, sonso conse
qüencies greus.
La—Nula, per haver donat, invo
luntariament, l'encarregat del e:aleó
d'arrancada, sortida ala llebrers

frí

abans del pas de la hebra.
2.a 300 m. llism: 1, Palmito, 21.30;
2, Sewarsdtone Sam.a
3•. 300 m. liesos: 1, Esopo, 19.88;
2, Mosto of Irish.
4a 500 lardes llises: 1, Epsilon
32.40; 2, Centauro.

pietat del Kennel Club Barcelona.
Tambe bague d'esser suspés el Dirte
Track.
Les properes reumons a ambdós ca
nóciroms se celebraran dome a la nite
a
base d'interessants urog,rames i a
les quals prendran para els minora
llebrers.

Del Canódrom Park
Resultats de les curses dahir al
matí:
Primera.
Cinquena categoría, 300
metres. Guanyador, Jame, amb 21 4-5
—

Canódrom GUINARDÓ
CUhSES

E LLEBREAS

i

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

•

Entrada general, 050 ptes.
Entrada al recinte 1 preferencia
1 pta.
Majans de comunicad(); Autobusos Roca, sorteda car
rer de Pelayo
Autobusos Lesseps, Passeig de Maragall
Tram
vies Horta
TAXIS COL•LECTIUS des de la Plaea de Catalunya
-

—

-

-

-

Corresponsal
5.

500 larles 'Uses: 1, Babieca; 2,

Pulgarcito.

gol.

Al cap de dos mimas escassos
d'haver ma,rcat aquest gol, és el
mateix Serrallonga qui, d'un xut
imparable, marca nova,ment pchs
locals.
Al cap de vint minuta és Emilio
qui obté un nou gol per al seu
equip, 1 al cap de 23 minuta torna
marcar el mateix jugador, degut
a
a una pilota que el portar no pot
blocas.
Al cap de 38 minuta despaés d'u
bona combinació de tota la a
na
ventera local, Rierola rep una bona
passeda, i sobre la marica empalma
un 'cut fantestic que val el cinque
als.
gol
sopor
n dos
minuta, 1 ara
és Vil qui, d'un bon cap de cap,
degut a una centrada de Serrallon-

una

els que estaven en aquesta
creença, puix que es velé un encon
tre de verltable campionat. Corres
pongué el triomf a l'equip local, de
tota la legalltat per resultar de mi
flor joc 1 d'una inacabable moral,
que voldriem no manques en cap al
tra- lluita a disputar.
Aquest enoantre era per als dos
equipes, d'una necessítat apremiant
l'obtenció del trlomf, 1 abee féu que
per part del Catalunya, a qui el
tríomf afavoria mes, demostrés un
Interés gran, fina a l'extrem d'em
prar certs equlpiers un joc mes que
violent, el qual féu que els perjudi
ques. En cany1 els locals procura
ren imprimir el seu
loo ras 1 de
paesades curtes que ja els ha donat
excelients victóries, cosa que acon
seguiren d'una manera evident a la
segona part que acabaren en l'esgo
tament dele equipiers contraria.
Un punt obtingueren a la primera
part per maje de Güell 1 d'un cen
tre de Guinovart i altres dos a la
segona part, obra els dos de Nius.
Els visitants forniren un bon joc
al començament de l'eneontre i peo
després pasearen a jugades poc no
bles i en una d'elles el mig dreta
entrá fort a Ivern, aquest mostee
intenció d'agredir. cosa que no féu.
no obstant fou expulsat. Alee pose
energies al local 1 amb sois deu equi
piers obtingueren un fort domine
duna manera especial a la segona
part 1 el triomf, pel qual, cense fer
distincions dlrem que els den equí
piers locals no mostraren ni una
sola falla. Foren moltes les inciden
cíes que sorziren entre el públic de
les dues pares, motivades sens dubte
per la ineptitud del bon senyor Za
pater. árbitre del Collegi a qui es
deu que tos un encontre duna ti
vantor constant.
Es pot ben bé cilr que no n'encertá
ni una en t'of rehoontre, 1 provocá
protestes entre ele jugadora I una a
ventar entre el públic que no passá
a mejore per la intervenció pacífica
de la guárdia civil. L'expulsió d'Ivern
fou del tot injustificada i aixó mo
tivá el començament del nervíosis
me. Cal
que el Collegi d'Arbitres
procuri enviar "árbares", no senyors
que porten el títol 1 provoquen amb
les seves actuacions aquelles exaltacions tan perjudicials per a l'esport. Els equipe s'arrengleraren:
Catalunya: Messeguer, Palazon,
Carbonell,
Domingo,
Guillemont,
Banús, Figueres, CarboBaiges,
nell II, Espinazo, Torres.
Vendrell F. C.: Vidal, Nin F., Do
mingo, Maleé, Ivern, Martorell, Guinovart, Salvó, Cotet, Güell, Nin S.
vocar-se

—

-

X t

F. C. Vendrell, 3

ciar aquestes lluites campionfis.
Els camPionats de tercera cam
eat també amb
entusiasme i els resul
tate obtinguts han estat els se

cBarunatae,ntyer100100

Pn

rf'n

CORRESPONSAL
D'EL VENDRELL

en

güents:

a,10

Gómez, Pla, Veta, Jaumira, Novoa,
Rierola, Vila I, Emilio 1 Serrallonga.

munepreratl

tre.

Les matilals d'ah% als canódroms Icca's,

.

etilcasellat

puue

pot

avenir-se del resultat que va obtenir
el Catalunya davant del seu adver
&are I tenint present que l'aetuació
del Catalunya mal no baena satisfet
l'afició, ja que aquesta vegada el seu

conjunt

el nové 1 darrer gol de la
tarda.
Durant els deu minuta que man
quen el joc deeau, 1 aix1 arribem
al final amb el resuleat de nou gola
a un
a favor deis locals.
Banyoles: Bermúdez. Bailina, Es
tela, Noguer, Comes P Costa, Cal
vet. Jordá. Comes A. Bramen 1 Ca
brera.
A. E. C. Manlku: Vila II, Pebre,
marca

Després d'unes Unes aferrissades
1 entusenstiques s'ha acabat el cam
p:onat de segona categoría, que
dant empatats, per al primer 'loe els
jugadors Batlle, Pradera 1 Romana,
han sumat 10
al
q
cada
dants
A fi de solucionar el primer, se
gon 1 tercer 'loes, dilluns, despres
del sorteig efectuat, es jugaran els
partas de la ronda final, que han
queda' de la següent forma:
Batlle,
Día 21: F'randera,
Romans.
Dia 22: Frutera, Romans, Batlie,
Pradera.
Día 23: Romans, Pradera.
Confiera veure unes partides emo
cionants i disputades per l'obtenció
del títol, 1 que novament el magna

DE VILANOVA 1 LA GELTRU
CAMPIONAT DE SECIONA CATE
GRUP TAilltAGONA
GORIA
C. E. Vllanova, 1; F. C. Catalunya, 3
Qui més qui menys que hael se
guit amb atenció el curs del present

Camps-Castelló, Ibáfiez-Cabarroques
contra Bergareche-Vinyes, Colomer

—

dr"
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EL PROGRAMA ESPORTIU DE LES
FIRES 1 FESTES DE LA CIUTAT

-"

rers

CIUTADANIA
DE LLINARS DEL VALLES

6a
500 tardes llises: 1. Zulú, '10.12.
El resultat de les curses del dissab
te a la nit al Kennel de Sarria, bu
el següent:

Valoració correctiva
El fenomen deis sense
la nastra vila més que un flagell una
espina claacia al cor del governeat
patriota. Les angoixes
humanitari
dels qui estaven aclaparats per
aquesta adversitat tenien un clamo
rós ressó en la consciencia aels gui
regien els destins del poble. Per ven
a

aquesta situació, sorgien projec
tes, s'estudlava la base económica
per realitzar-los. 1 quan s'arribava a
aquest punte s'esmorteía amb aquest
poderós obsurcle, l'esperit d'iniciativa
creadora 1 humana. Un dia, peró,
cer

els nostres companys acordaren res
litear-ne una. 1 reunits ela antece
dents d'erdre técnic, la posaren a la
consideraeió deis obrers que es tro
baven en atur forlós, els quals des
prés de breu i deeidit estudi. l'ac
ceptaren joiosement. Es tractava de
la construcció d'un ramal de clave
guera, que anava des de l'eecampla
lees al suberbi, i ultra el l'erg me
tratge la lene d'excavada era per la
pre funditat característiques del ter
reny, de difícil perforació. Ens será
difícil oblidar amb l'entusiasme que
realitzaren aquesta obra. i amb la
dignitat 1 competencia que la por
taren a felle tenue aquella conecta
vitae digna de millor sort.
Acabada aquesta, no vacilaren un
moment els hornes de la corporació
municipal a procurar nova tasca a
aquella obrers tan ben disposats i co
tot

seguit entaularen

ne

amó el concessionari de la
doble via perqué els concedía rem
presa ala confins de la localitat.
Signada aquesta el noverabre del

gociation.s

—

—

feina era,

ratjosos,

Collocats: Aguila, Arisca, Riojana, Ca
reta, Tartarín.
Segona.
Cinquena categoria. 300
metres. Guanyador, Vicuna, amb 21
1-5. Collocats- Oliveta, Almanseria,
Ole, Loca, Bólido.
Tercer.
rercera categoría. 300
metres. Guanyador, Tobogan, amb 20
1-5. Collocats: Policeman. Jumpling,
Jennet, Road Cop, Don Quinten. Ki
vien.
Quarta.
Tercera categoria. 300
metres. Guanyador, Tragedias. amb
19 4-5. Collocats: Grill d'Or, Fouhane
Boy, Gran Soup, Neron, Mayvane Boj

1934, t començats els treballs seguí
dament, ja es comprová de bell an
tuvi que seria una continuitat de la
que hem esmentat primerament.
Ene, plau fer constar que teas els
la xifra recaptada ha excedit
de 5.000 pessetes. que no hi ha ha
gut cap conflicte social. que des d'a
quella date l'Ajuntament ha pegut
doner la nota negativa a l'oficina de
collocació obrera, que tots els bons
patriotes politice i apolítics ele, han
donat toles les facilitats. a excepció
deis gestors que governen. que aquests
amb una actitud que té tant d'incom
prensible com de reprobable. els han
negat fins ara, sens dubte per acre
ditanse en el qualificatiu que fa
temps els hem adjudicat que. per dir
ho amb un mot gráfic, els diem l'an
tipoble. No creiem que tinguin yo
luntat ni temps per a desmentir
mesos

nos.

JOSEP

SERRA

—

Cinquena.
Tercera categoria. 300
metres. Guanyador, Lepe, amb 20.
Collocats: Soft Hat, Blook. Ratpenat,
Glenva Cheftion. Red House Robín.
Matx desafiament, 300 metres. Gua
nyador: Joy. amb 19 1-5: segon. Set
venton Feispar.
Sisena.
Quarta categoría, 500 me
tres. Guanyador, Cabezudo. amb 36
1-5. Collocats: Blanch Bullet. Dux,
Amazona. Miss Bodegas.
Setena.
Quarta categoría, 500
metres. Guanyador. Mr. X amb 34
1-5. Collocats: Pichi, Tontuela, Nu
volari II, Miss Chocolate, Tenia.
Vuitena.
Tercera categoria. 500
metros. Guanyador, Navegante. amb
35 1-5. Collocats: Tamboril, Langsto
ne Determination, Bolero, Gran Kitty
—

—

—

—

de la rib
119 Pedralel
Curses de llebrers

NNEL

DEMA,
Tramvies, F. C. Sarria 1 taxis

NIT
des de

Plaga Catalutoya

CINEMA

1935

Pels cínemes'

des d'una butaca, també ens fa
rien riure molt, no tindrien més
o el
valor que el d'un docun
d'un noticiad ampliat. Resolt de
la manera que ho ha fet, obté
tres coses dignes de tenir-se en
de
fer
compte. Primera:
la
passar una hora divertida per la

Brell

forma irónica 1 plena d'intenció
amb qué ha resolt 1 ha exposat
els fets 1 les coses. Segona: que
d'acuesta manera li ha estat r s

de:s fi ms que hm v;s1
Un fi

m

de Pené

Presuil

lair

"El Olimo

COMENTARI: Cree,
sincera
ment, que davant un film de Re
né Clair, el crític hi té ben poca
cosa a fer, puix que ehl no fa amb
les seves produccions altra cosa
que fer critica. Podrá, segons si
gui un d'exigent, criticar-11 el te
ma escollit, la técnica, 1 fins 1

crificant-se també, accepta el
casori per tal que ella el mantin

gui...
Al

meu

entendre,

un

argument

d'aquesta

naturalesa no es podia
tocar més que de dues maneres:
seriosament o en broma; no hi
cap tm terme mig. Reflexionant
un xic en els dos sistemes, ac
ceptarem com a únic l'emprat per
René Clair; no hl ha altra mane
ra de solució adient que
fer-ne
una
presentació grotesca, tota
vegada que el film eres seriosa
ment havia fcreesament d'ésser
un espill claríssim on es reflec
tIssin les mateixes absurditats,
les quals, si bé és cert que, vistes

tot la manera de resoldrel Ara
bé: quant a ritme, exposició 1 vi
sió de les coses i deis fets, no hl
ha n azera de discutir-lo, a no
ésser que el critic sigui un borne
tan curt de gambals que no sá
piga interpretar-lo, o bé que, 1n
terpretant-lo. el vulgui discutir
pei creure d'aquesta manera que
es destacará deis altres 1 assolirá
un

21 octubre de 1935
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sible de presentar-nos aquest as
sumpte, per altra part atrevit.
amb l'autoritat que li dóna, ultra
la seva signatura, la seva impar
cialitat en tractar-lo, o sigui la
del simple espectador que observa,
estudia 1 aprofondeix les coses que
passen pel món amb tota neutra
litat 1 sense traves de cap mena
per haver tIngut la sort de no
haver patit les conseqüencies d'a
questa malura de qué la majoria
hem estat atacats, 1 tercera, per
mi la més important, que després
de veure el film no podeu per
reenys que recordar-lo, 1 trobeu
l'encaix just del que haveu vist,
en relació del que representa ca
da gest, cada actitud 1 cada de
tall, per haver-los viscut tots ells
amb més o menys intensitat
Resumint: Un nou triomf de
René Clair 1 amb ell de la cine
m^tografia francesa.
P. VENTURA I VIRGILI

nom...

El cas és que cap director, fas
al moment present, pot vanar-se
de superar-lo, ultra amb inten
ció, humorisme 1 irania, amb
enfrontar-se
mb temes tan vi
driosos com eh l s'atreveix. El film
assolit per ell que mIllor mereix
aquesta afirmació és el que ens
fa escriure aquest comen.arl. Si,
senyors, "El último millonario"
n'es la mostra més pregona. De
m'e a més, a René Clair cal, ul
tra reconéixer-li la cura especial
q se té en fer la selecció deis per
sonatges, la manera original de
moure'ls; és també digne de iban
ça que, amb tot i fer-los repre
sentar els papers, les znés de les
vegades d'una manera franca
permeteu-me
ment absurda
que novament invoqui, per tal de
prestar suport a la meya afirma
ció el film que comento
els
dóna un esperit burlesc tan na
tural 1 de tanta vitalitat que no
perden gens de llur dignitat els
personatges que representen.
Aquesta "dificil facilitar amb
qué aquest director acensegueix
els seus !Unes fa que aquests pos
seeixin un segell personal 1 In
confusible que 11 han valgut el
renom mundial que
amb orgull
pot ostentar.
Per si no coneixeu l'argument
de "El último millonario", procu
raré condensar-lo fent-ne una
curta eppos'ció: Es trac a d'un
Estat
imaginare
naturalment,
aplicable, pero, a qualsevol de co
negut, que després de viure com
els ángels, van de mal en pitjor,
lo que fa que la reina, per tal de
salvar el país, proposi a un mi
lionari casar-lo amo la seva fila
a canvl d'was centenars de mi
lions.
La proposta és acceptada, im
posant, pero. que eh regirá l'eco
nomia de l'Estat; la solució no
satisfá gaire la reina 1 gens els
seus ministres, per la qual cosa
aquests preparen un complot. De
resultes d'aquest, el milionarl rep
un cop al cap que 11 fa perdre el
seny, 1 amb aquest estat d'in
c- sciencia s'erigeix en dictador
d'aquell país, el qual esdevé amb
els seus decrets absurd 1 desba
—

NIMIO

yeso

"Fi Viaja del rey"

COMENTARI.—Vet ad un film
que recull 1 cura de posar de re
lleu la vida d'un doctoret d'Ham
burg anomenat Struensee i de la
seva
influencia damunt Cristia.
VII, rei de Dinamarca, la qual
cosa 11 valgué d'arribar a primer
conseller 1 a influenciar per tal
de beneficiar el poble. En aquest
sentit introdui beneficiases refor
mes
de
govern. Aquest heme
adust de temperament, pero sin

1111111111111~11111~
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MRYLANI

"Ififf

llmaNCOCINE
DE AMOR:
pea

producelo COLUMBIA

1 franc, es capta les simpa
Líes de la reina Carolina Matilde,
passant a ésser més tard el seu
amant. Aquests amors tingueren
un final ben trágic. Struensee fou
executat per imposició de la rei
cer

llestat.
A la 11 torna a la raó en assa
bentar-se que tot ho ha perdut,
que s'ha quedat a la miseria, peró
decideix no dir-ne un mot a nin
gú. Amb tot aixó la filia de la rei
na s'ha fet escápol amb el seu es
timat, director d'orquestra del Pa
lau. Davant aquest fet consumat,
la reina decideix, tot sacrificant
segons fa cons
se per la patria
casar-se amb els millons
tar
del milionarl, mentre aquest, sa
—

—

na

mare.

guen gran diversitat de tempe
ramentos 1 lluite.s, la qual cosa fa
que el públic el seguebei amb ve
ritable Interés. Altrament, cal
consignar, com a meritós, el fet
que per tal d'assolir l'espectacu
laritat s'ha refusat de cercar-la
per mitjá de l'engany, com ocor
re
en
aquesta mena de films.
Aque,st podrá no seguir el fil his
torie tal 1 com aquesee el registra;
pero els seus personatges conser
ven cadascun d'ells la personali
tat adient, i s'ha procurat, amb
tot 1 no entretenir-s'hi en fer
de l'estudie a donar-los a conél
xer
presentant-los per grups,
seleccionant, pene, la cambra
amb habilitat els més influents,
amb l'objecte que no passi des
apercebuda la seva manera de
pensar 1 la seva influencia da
vant els problemes que el film
planteja. Grades a aquest tacte,
diguem-ne de pas emerat en la
presentació de les figures de se
gon terme, l'aedo no es veu fre
nada 1 es menté viva 1 ágil du
rant tot el film.

veritablement és fulletonesc. ho
és a causa de qué l'obra escrita
també té aquesta significad&
Un fllm que haurien de veure
tots els que han llegit l'obra d'Eu

gene

Sue 1 també els que

l'han

llegida.
dues de les pri
del fllm, atrevidís
simes, 1 les quals encara no ha
viem vist portar amb tanta na
C.
turalitat 1 decisió al llene.
A

remarcar

meres escenes

—

CAPITOL
Després de l'éxit obtingut per
aquesta empresa amb "La novia
de Frankenstein" i de la qual avui
es fa la darrera projecció, pre
para per a demá la presentad()
del film "Contra el imperio del
crimen", conceptuat dintre dels
del seu genere com a modéllic.
L'argument sintetitza amb vigo
roses imatges la gran epopeia de
la policía ianqui en la seva llui
ta contra una xacra social gra
vissima. El film é.s un prodígi d'a
gilitat, d'interés, d'emoció, de
realisme dramátic. No s'ha limi
tat el seu realitz,ador a exaltar
l'esforg generóSbd'aquests hornos
que s'arrisquen cada minut en la
persecució deis delinqüents més

PrgSgilla

Amb aquesta
ens ha
ofert una de les obres més ben
adaptadas del cinema francés,
amb la realització de la qual ha
obtingut un éxit, un veritable
éxit que a no dubtar fará avan
çar un grau més la seva carrera
de director.
COMENTARI.

—

Madelaine Carroll.

en

aquest

éxit per a la ci
nematografia anglesa 1 per Selec
cions Capitolio.
V.
un

film

—

Várem llegir la coneguda obra
de Sué en els primers temps de
la nostra adolescencia 1 d'ella en
tenir, en linies generals, una me
moria quelcom confusa. Peró de

Ginette,

Tortillard,

"Fassas1",

"maitre d'ecole" 1 els altres per
sonatges producte de la férvi
da ment de l'escriptor francés,
en conservaven un record precís

I=VO L

fSgures amb mestria admirable,
creant jocs de llums 1 d'angles
que no manquen d'audacia en
certs moments i que són sempre
efic,aços, 1 tot 1 portant l'emoció
a nobles altures. Algunes escenes,
com la matança atroe de policies
o la caiguda final del "gangster".
són models de com una técnica
depurada pot "introduir" l'espec
tador en el drama, tot i fent-li
oblidar que assisteix a una ficció.
COLISEUM
Aquesta nit s'efectuará l'estrena
al Coliseum de "Mercaderes de
la muerte", el film Paramount
que amb el

títol de "President
Vanishes" va despertar tan pro
funda emoció a América erran de
la seva estrena. Es tracta—se
gons tenim entés—d'una fanta
sia novellesca que enclou una
profunda ensenyança social 1 po
litic,a i que, en posar en deseo
bert les maquinacions de cesta
gent sense escrimol, sembla que
posa un alt sentit d'humanitat
en

actualitat

palpitant

gero 1 Juan de Orduna fan les
delícies del públic, la Imperio
amb els seus c,ants, plens de vida
entonació, Ligero amb la seva
vis cómica 1 el darrer amb el seu
aire i correcció, adequat de gest.

pretacions dels protagonistes del
film.

MARYLAND

Milions l'aplaudiran porqué
és una lliló de civisme
humanitat
711 o

off flf 111

s
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AVUI, NIT, ESTRENA
ES UN FILM PARAMOUNT
¦.,¦¦.....

Avui entra en la seva segona
setmana de projeccló el film Co
lúmbia "Una noche de amor".
Aixó prova que el fllm, tal com
pronosticárem nosaltres, el pú
blic el troba bo.

--liadeleíneOzeray-Zucien.Auvux

of01.011

A
N

de
durada
d'un film en un cartell represen
te avui día un "récord". Aquest
campionat, per ara, l'ostenta "La

i la possible
guerra actual

"Ayer... 1917" és un extraorcli
nari documental de la guerra. Es
la simfonia de sang i foc més
gran que fins ara s'ha, portat al
llene sonor i animada per l'ex
pert Hans Zoeberlein, amb la
cooperado d'ex-soldats de la gran
guerra pertanyents a diversos
palsos que entraren en lluita.
Aquest és un film que, despro
velt deis escenaris, sempre espec
taculars,

qué

en

es

van

inspirar

i es van realitzar altres films de
la gran guerra, se'ns mostra la
veritat més absoluta de l'horror

alegre divorciada."

)))

abres de

Etigéne S It

CLIVE DROOK

II

MADELEINE CARROLL-±-2--
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La
pel ícula

espanyola

"Perfecta"
1 la tragedia que suposa la guer
ra moderna, en la qual els homes
viuen sota les amenaces de les

maquines

infernals

destructores

química que per assajar les
seves cabalístiques formules pren
1 la

el món

com

a

laboratori per als

assaigs
Aquest film, essent

seus

un docu
ment vericlic de la guerra que va
passar, és la Iligó més eloceilent
contra la guerra, parlant amb el
llenguatge deis fotogrames del

celuloide.
Un document que, en el seu
alt sentit pacifista, ajuda a for
mar una
consciencia que impe
deix possibles lluites entre els no

Esperand un

bon film

Es esperat amb interés 1 emo
ció el film que reuneix per pri
mera vegada dos artistes que són
admirats pel públic, Katharine

TOTS

ELS

DIES

espanyol.
Un home de grolleres violén
cíes, altarer, dominada'', infle
xible, que s'imposa per la seva

valentia, és
teresa, que

temut per la seva en
ha
aconseguit per
obra 1 gracia del seu temple de
ferro convertir-se en la única vo
luntat de la banda que acabdilla,
1 que, no obstant, serva al seu
cor un tresor immens de bonesa,
un c,abdal inesgotable de terne
ses, puix que el Infanta com
mouen
la seva ánima, plena de
candor infantil, la qual cosa fa
que sobresurti un carácter se

ductorament humá.
Justament per aquest viu con.trast de rudesa i sensibilitat és

pel

que

inspira

grans

simpaties

A

BARCELONA,

en

tot

com

el MON

també,
TRIOMFAT

temporada

-o

EL ULTIMO

en

MILLONARIO

Z;;;"
C AIR

I 1

1.44''
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late,

a
O

SUME
Ée

CADA

SENSACIONAL INFORMACIO OEL CONFLICTE ITALO-ETIOPIC:
Els italians surten d'Addis Abeba.
Declaració de guerra pel Negus. —Les tropos de guardia surten
tropes.— Desfilada feixista
cap a la frontera.— El governador de Barrar surt a l'encontre de les seves
Discussió de les sancions a Ginebra.—
davant Mussolini.— Arriba a Barcelona el senyor Marconl.
L'armada anglesa a Alexandria. —La guerra vista des de la banda italiana 1 l'abissínia

DIA

•-
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S'acostuma a dir que "és un
carácter" l'home de recta con
ducta que no desvia els seus ac
tos de la pauta que un día es va
imposar. Sense entrar en disqui
sicions metafísiques, imprópies
del moment, apuntem el nostre
crited que si aixó és un .carác
ter", no és certament un carác
ter "humá".
Perqué realment la vida no és
aixi. Canvi constant, perenne mu
dança, sucessió no interrompuda
de matisos, gamma infinita de
tonalitats, és inconcebible en la
vida la subjecció a immutables
normes de procedir. Per aixó tant
més humá l'individu quant es
mostri més dúctil a la mobilitat
incessant del pensa,ment 1 el sen
timent. I pel que acabem de dir
no vacillem a dir "c,a,rácter", se
gons nostra personal apreclació,
a la figura central de "El último
contrabandista" film directo en

t

—

AVUI I

La música d'aquest film té una
illustració composta per mera
vellosos fragments
de
Bach,
Tschaikowsky 1 Wagner..

HA
el gran mágic del cinema
RENÉ CLAIR
amb el seu únie film de la

_

o
Segúnla célekv

térprets.

Els sentiments d'un home
sonso llei

4.

ZInfilm de
félix GANDÉVA

Hepburn 1 Charles 13oyer, "cora
rotos", una de les obres
més perfectes que acaba d'obte
nir a Nova-York un entusiasta
acolliment.
L'argument és una meravello
sa historia d'amor
sentimental,
en la qual l'etern tema que re
geix als humans ha inspirat tots
els poetes 1 nove•istes a través
deis segles i que en el novíssim
art del cinema ocupa un bloc pre
ferent.
Dos grans artistes igualment
sensibles i apassionats són els
zones

nry.~.1~~1WI.A".~.~,41~~1~‘,
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«Ayer... 1917»

bles civilitzats.

ASTORIA
Quatre setmanes

I

EXIT SOROLLÓS

Parlem-ne

l'aedo.

CATALUNYA
Segueix l'éxit, com si es trae
tés d'una estrena diaria, el film
peninsular "Nobleza baturra".
Imperio Argentina, Miguel Li

definit 1 el qual ens l'ha fet re
conéixer en les formidables inter

Els balxos fons del París de
Sué 1 la perversió 1 turbulencia
de la vida deis que en ells habi
taven han estat reflectits amb un
gran poder d'evocació 1 una gran
força expressiva per la má ex
perta de Gandera. Els carrerons
lóbregs, en mig deis quals corre
un riu de bruticia, els semblants
repugnants deis criminals d'a
quell temps, amb tota la per
versió d'uns sentiments exage
rats, junt amb el contrast de la
bondat, formen un tot homogeni
que dóna vida a un film que si

qualitat, tot 1 assolint un ritme
precís 1 creixent, manipulant les

William Powell, Myrna Loy 1
Una Merkel formen el trio básic
d'artistes de la producció M. G.
M. "La tela de arana", obtenint
en llur treball un éxit remarca
ble d'interpretad() al servei d'un
argument dramátie, desenvolu
pat amb gran encert i en el qual
s'hi dóna, aild que hi ve bé, la
nota optimista a l'objecte d'es
vair els efectes del drama.

Milers
de
persones
prenen part

"tos mistos de París"

producció, Félix Gandera

brutals, sinó que he ha fet amb
verltable entusiasme, alhora que
ha reeixit "cinema" de la millor
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CECILIA PARKER

A remarcar, ultra el treball del
director, Víctor Saville, que ha
sabut oferlr-nos un film bo de
debó, el deis princleals thtEr
prets. Clive Brook encarna el pa
per del metge de manera magis
tral, no desmereixent amb el seu
En resum,

Conté, per tant, el relat un ar
gument dens 1 en el qua,1 ju
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