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ELS ESPORTS 
AHIR NIT, A LA BOHEMIA 

Se celebrà amb gran èxit el «Ball dels 
Esports», patrocinat pel Sindicat de I 

Periodistes Esportius 
sempre que el Sindicat de perlodlS- 1 Entre les disfresses cal remarcar els 

tes Esportius s'ha llançat a. algUna . tres ciclistes parodIant una mena de 
organItzació. l'èxit més absolut l'ha .. Volta ..... a la Bohèmia, dos "perio
acompanyat. Això, naturalment, es deu · distes", dos "tennlswomen" que per 
en part a l'interès i encert que el 00- : cert eren molt " lleigs", un'a. port.era 
milè de Festes pOSa en totes les seves ! de hockey 1 altres moltes que en I 
tasques, per altra pa.rt al bon acolli- ! aquests momqnts no recordem. 
ment que per part del nostre món es- I No cal dir que al "Ball dels Esports" 
pOrtiu as dispensa a. tot allò que fan ' ,.,,,t.,.va present la "nor 1 la nata" dels I 
eIs "plum1fers esportius". ~ .... r:.1pions esportius, 1 Ja. dels pIum!· 

No cal dir que la sala de la Bohè- fers, 1 que tots posaren per la seva 
mia presenta.va. ahir l'aspecte dels dies' part el ' que calgué per tal de donar I 
de grans esdeveniments. Smoklnks, dis- al~gria 1 bon llumor a la. festa, que 
fresses de més o menys caràcter espor· resultà, amb aquesl..s ingredients, lluï· . 
t1u, 1, per damunt de tot, vestits de díssima. 
solrée. Els vestits de solrée, natu.ra1· S'elegi "Miss Esports", es repartiren 
ment, era el que menys podia lnteres- premis 1 prop de les quatre de la ma • 
.sar. En canvi, el que si interessava.. era . 
les formoses ,dames i da.metes que els Unada ens anà.vem a dormir. No cal 
vestien. l consti que en dir això ho dir que aquest mat! els periodistes es
diem sense cap mena de mala inten- portius hauran tingut més son que al
ció. Volem remarcar tall sols que eren tres dies; però en condicions com les 
moltes Ics senyores - puix que també 
hi havia senyores _ 1 les senyoretes d'ahir valdria. la pena. anar-se'n cada 
que lluïen la seva bellesa per la re- dia a les quatre de la. matinada. a des-
lliscosa sala.· cansar. 

CAMPIONAT D'ESPANYA LLIGA 

12 de març, a les quatre de la tarda: 

Atlhètic de Bilbao 

F. C. Barcelona 
Les " Córts ... Entrada: TRES pessetes 

Socis del Barcelona, 1'50 pessetes 
Aquest partit es considerat com a mit

Ja diada. econòmica del olub 

FUTBOL 

El campionat de Lliga 

rardo, Irara:gorrl, Bata, Uribe 1 Goros
tiza. 

••• 
Encara no se sa.p de cert l'equip que 

li oposarà. el Barcelona. Hom creu que 
serà el ma:te1x que va. jugar a Chs.
martin. 

• •• 
L'Espanyol presentarà, davant l'Ala

vès el següent equip: 
Florença. - "A.rater, Pérez - Franco, 

Layola, Crist! - Prat, Edelmlro o Ale· 
jo, Pueyo, Redó i Juvé. 

LA PRO~IOCIO DE PRIMERA 
CATEGORIA 

A la. Federació Catalana. es verificà 
el sorteig per deixar establert el Ca.
lendari de la Promoció a. primera ca
regoria. Donà el següent resultat: 

ELS PARTITS DEL PROPER 19 de març 
DIUMENGE Martinenc - Granollers. 

Girona - Badalona. 
La jornada del pròxim diumen- Duro· Sans. 

ge, a pesar que el títol estigui vir- Manresa - x. 
.,". twoJmjl1it. df;çidit. ens pre'senta 26 de març 

. una sèrie de Partits molt lnteres- Badalona - pur •. 
. ts . Granoll€rs - Girona . 
• san

Le
· Elc qtue ho és més, es jugara I x. _ Martinenc. 

a. s or s. Sans _ Manresa. 
L'Atlètic de Bilbao, en el seu se- 2 d'abril 

gon viatge ~ Barcelona, ve dispo- Girona _ x. 
sat a repetir la gesta assolida amb Duro _ Granollers. 
la revenja que es prengué 110 fa Sans - Badalona. 
molt al camp de Can Ràbia. Martinenc - Manresa. 

El Barcelona, per la seva part, 9 d'abril 
no és de creure que estigUi massa Granolle-rs - Sans. 

' disposat al s""riflci, cosa que el X. - Duro. 
retardaria considerablement en la Martinenc - Oirona. 
classificació i li faria perdre totes 16 ~= -Badalona. 
les esperances que encara pot te- Martinenc _ .Duro. 
niT de classificar-se en segon lloc. e... X 

H 
_M- . 

eus aci els partits que es ju- Badalona _ Granollers. 
garan: Girona. _ Manresa. 

23 d'abril 
PRIMERA DIVISIO X. - BMalona. 

A Santander: 
Ràclng (1,4) Madrid 
A València: 
València (1'4) Donòstla. 
A Bilbao: 
Arenes (1·1) ~t~. 
A Vitòria: 
Alavés (1-3) Espanyol. 
A Barcelona,: 
Barcelona. (3·1) Atlètic. 

ELS EQUIPS DEL PROPER 
DWMENGE 

L'Atlètic de Bilbao, arrenglerarà, al 
camp de Les Corts, el següent equip: 

Blasco - Castellanos, Urqulzu - Ci
la.u.."Ten, Muguerza, Gar1zurieta - Ge. 

Sans - Martinenc. 
Girona - nuro. 
Ma.nresa - Gnmollers, 

ATLETISME 

EL XVUI 
D'ESPANYA 
COUNTRY 

CAMPIONAT 
DE CROSS 

La Federació Catalana d'Atlet~
me, ha seleccionat els següents a.t
letes per a formar part de l'equip 
representatiu de Catalunya en el 
XVIIT Campionat d'Espanya de 
Cross Country que tindrà lloc el 
vlnent diumenge a les onze del 
mati a l'Hipòdrom de can Tunis. 

Poy, Gràcia, Mur, Esmàndia, ¡ ,fI-

UN AUTOMOBIL SENSE UN EQUIP DE 

XIULET O BOTZINA 

"ART'ES , , 
NO ÉS UN AUTOMOBIL BEN EQUIPAT 

••• • 
A R TÉ S --------- CORSEGA. 408 

Dietari p olílic pez, Na.varro, Mengot, Santaea.na, 
Clemente, Rodríguez, Bris, Cot. An
dreu i Roca, aquests atletes hau
ran de presentar·se a. l'Hipòdrom 
de can Tunis a les deu del matí S'hq. produ.ït al nostre Parlament C<1-
per Sr rebre les 1nstrucclons neces- talà la primera bronca digna à'aquest 
$à'!ies del preparador senyor Mes' nom. Tot .1 que hi h4via hagut fi ... 
tre. · ara eren nors f moles .fi ho compa-

Aquests "tIetes .5')¡-",n vingUot 'en- rem amb la sessió d'ahir. Hom va oir 
trenant sota les Or<:li& del senyor paraules gruixudes. que vaTen fer tre_· 
Mestre des del mes de gener ha- molar els vitralls. Fi""nalment. tot \la 
vent lograt que el mateix tingui acabar bé. 
Ia cohesió necessària en aquests Hom dedica to~ mena de comt1:'
moments per a donar la batalla taris a !'acorà .1le I Estatut Interior de 
als equips de les altres regions I Catalunya _que,la referèncla a la pro
prlncipal1Mnt l'equip campió d'Es' pletat. Els reglonallstes el troben ex· 
panya, Gutpuzcoa. ,. cusiu. E~ socialistes. naturalment, el 

Per obtar a la classificació per creuen mlllrat. 
clubs, d'equips de tres corredors Segueix les 8eves deliberacions el Ple 
s'han lnscrit ja n,ombrosos equips regfon4! àels Sin4icat. Ile la Canfe
de Catalunya, entre ells el C. D. deracló. Ahir Mm va tractar de ¡'ae
Júpiter que presenta un equip de titu4 dels Sindicats à. Sabadell. L'am
més de deu corredors. bient general de l'Assemblea sembla 

poc favorable a aquests. 
S'ha, reunit la Federació de Barct!

Informacions es- lona àel Parlit d'Esquerra llepubllc4-

el 
na de Catalunya. Tenim noticies de 

porti ves de tot qut els acorels presos han estat im· 
, portantíssims. 

Tot ta preveure un nou èxit de ~J 
Com:1ss1ó de CUltura a.mb aquesta cor ~ 
ferèncla, car són mòlts els que no só¡¡ 
socis del centre, i que han demostra ~ 

!nle<ès per a assistir-hi. 

LA CONVERSACIO DE LA 
BACA CATALANA 

Demà, d1t§a.bte, a un quart de vuit 
del vespre, s'anuncia a. l'Ateneu Barct-· 
lonès una conferència pública a càrrec 
del senyor M. Rossell Vl1~, diputat al 
Parlament de Catalunya, el qual dis· 
sertarà sobre el tema: "La conserva· 
cló de la raça catalana". 

CONVERSA SETMANAL DE 
LA JOVENTUT D'U. C. DE C. 

Avui, divendrei5, a. les deu del ves~ 
pre, el senyor Josep Maria Casasses 1 
Cantó, desen.rowarà el tema "Defen
sa de la. democràcia". 

AUDIENCIA 
mon Definitivament sembla que hom ... 

de dret a la renovació dels M~ntcf- or 

pis elegits per l'article 29. El conseller 
de Governació, senyor Selvu, ha do
nat ;a lectura a l'oportú prCYjecte de. 
llei. 

DE LA DETENCIO D'UN SU
POSAT ATRACADOR Binda, que acaba cie participar en 

els sis dies de Nova York, ha. mani
festat a bord del "Ma.uritania." que no 
podrà participar en la clàssica. carre· 
ra ciclista. Milà-San ~mo. En ca.rivl 
prendrà part en les altres proves d'Ità~ 
li ... 

El jutjat de guàrdia. prengué decla
ració a Celesti Enrlc López Opocua, el 
qual fol detingut per la policia per 
sospitar que anava. a atracar un senyor 
que sortia d'un Banc, essent·li ocupada. 
una p1stala.. • • • 

La. Volta Ciclista. a. Alemanya, que 
comprèn 4.500 quilòmetres, comença
rà el 21 de maig. 

• •• 
-El sorteig de les semifinals de la Co

pa Anglesa de Futbol, ha afavorit molt 
¡'Everton, puix qU€ )l tocarà disputar el 
partit amb el Club de la segona divisió 
Wa.ud€res F. C. L'o.J.tra. semifinal la. 
disputaran l'Huddersf1eld Twn i el 
Manchester City. 

• •• 
Ha arribat en avió o. Londres Joung 

Stribllng. Ha manifestat als periodis
tes que ha. anat a. Anglaterra amb el 
propòsit de presenciar el comba.t entre 
Neusel i Dom Mac Cork.inda1e, per tal 
de retar' el guanyador. 

• • • 
Definitivament ha estat suspès el 

combat entre Carle& Fl1re i K1d Fran
cis. 

• •• 
Ana Llzana, famosa tenista xilena, 

coneguda. per "La RaUta", vindrà aviat 
a Europa. 

• •• 
A Lió s'ha celebrat un match de bo

xa €ntre Beusa. i Catrain.A pesar de 
guanyar clarament el primer, els jut· 
ges donaren la. Victòria. a Catrain, pro
moguent-se un gran aldarull. 

• •• 
El diari de Buenos Aires, "Noticias 

Gràficas", diu que els argentins h:::.n 
8C9rda.t per fi assistir als campionats 
del món de futbol, que tindran lloc a 
ltà.lla. 

ELS FEDERALS DEL DIS, 
TRlCTE CINQUE 

Per a demà, .dissabte, a les deu de 
la nit, el comitè Republicà Democrà
tic Federal del Districte Cinquè (Sant 
Antoni Abad, 15), convoca eIs seus 
afillats a una. reunio a 11. de tractar 
d'assumptes propis del partit. 

VERMUT D'HOMENATGE AL 
PRESIDENT DEL CASAL L'A
VANÇADA 

Es notifica als socis del Casal d'Es
querra L'Avança.da que el proper diu· 
menge, dia 12, a les 12 del mati, Un· 
<irà lloc un vermut d'homenatge al 
seu benvolgut president, Abdon Ouasc. 
al sa16 d'actes del Casal. 

UNA SOCIALISTA DE CATA
LUNYA 

La Secció de] districte vuitè convoca 
tots eIs seus &filiats a la. reunió ordi ... 
nària qU€ tindrà lloc demà, a. les deu 
de la. nit,. al seu estatge (Montmany. 
núm. 24). . 

SANT FELIU DEL LLO· 
BREGAT 

Al centre Republicà català Federal 
d'aquesta. ciutat, seguint el camí suara 
començat, avu1, divendres, dia lO, a 
les nou de la nit. tindrà lloc una con
ferència pública que anirà a càrre<: del 
conegut publlcista i ferm republicà 8e
yor Salvador Perarnau, 

El tema escoWt és: "Les Esquerres, 
clm àel món". 

El detill¡¡ut expllcà on es dlrig!a, l 
manlfestà que ni s'havia fixat amb el 
senyor que hom suposa que voll& r0-
bar. 

Quant a la pistola, digué que li ha
via deixat un familiar seu perquè po
gués dei_r·se, puix que havia eslat 
amenaçat de mort. 

El jutge decretà el seu processa· 
ment per tinença. 1Hiclta. d'armes, dei
xant-lo en llibert.at provisional sota 
fiança. 

PREFECTURA 
DE'rENCIO DE DOS INDIVI
DUS, AL PARC DE LA CIU
TADELLA : ES PROPOSA
REN VENDRE CENT·CIN. 
QUANTA: MIL PESSETES EN 
BITLLETS FALSOS 

Al Parc de la Ciutadella, ahir fou 
detingut un indiVidu anomenat Ra .. 
món Maltt Moragas, al qual se U ocu .. 
paren gran quantitat d. bitllets del 
Banc d'Espanya. falslllcats, que trac
tava de vendre a un comerciant de 
Badal"" amb el qual havia entaUlat 
correspondència Ja fela temps. 

També fou detingut Joaquln Bur
gos, que es troba. complicat en aquest 
fet. 

El primer d'ells ja. havia complert 
condemna per un del!cte de la mateI
lla natural_ 


