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DE LA FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Els Jocs Florals 
d' Hostafrancs 

LES "ESCOLES PI r SUNYER" 

Als Jocs Florals d'Hostafrancs, or
ganitzats pel Casal d'Esquerra «Es-

I tat Català» d'Hosta.francs que han 
de celebrar-se avui a les deu de la 
vetlla, ha guanyat la Flor Natural 
el nostre amic 1 company J. Maria 
Prous 1 Vila. 

Ens diuen també que el guanya
dor de la Viola és el nostre am10 
el poeta 5alvador Perarnau. 

A l'acte de celebració d'aquesta 
gaia festa. que, com hem dit, tin
drà lloc avui, dijous, a les deu de 
la nt a l'esmentat Casal d'Esquerm. 
«Estat Català» d'H06tafrancs, carrer 
Consell da Cent, números 33 i 35, 
h1 assistiran diverses personalitats 
polltlques I literàries de l'Esquerra, 

El Conseller de CUltura del G<; 
vern de la Generalitat de Catalu
nya, senyor Ventura Gassot. farà el 
discurs com a mantenidor dels es
mentats Jocs FloraJa. 

No responem de la pu
blicació immediata de les 
notes pregades que no 
estiguin en el nostre po
der, abans de les nou del 

Concert donat per una missa chcral a la Plloa Magrln'¡à vespre El President d8 la Generalitat en l'aote de la Inau8urao1ó de les Escoles «PI 1 Sun)'er)) celebrat el passat diu-

(Foto Ritma>] menge a Bellver del Penedès (Foto Donúnguez). 

Tot per a 

L'AUTOMOBIL 
ELS ESPORTS 

BAS KET-BALL 

Del festival de 
Sabadell 

fità ahir l'ocasi6 de demostrar ala 
seus futurs adversaris tota. la. po
tència de què és capaç. 

Al descans de la primera part, el 
senyor Angel Gutiérrez, secretari de 
'" F, C. de B. B., féu el mura
ment dels premis corresponents a 
cada campió, i féu donació a cada 
un d'ells, amb un breu parlament. 
de les copes donatiu de la GeneraU
tat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Govern Civil, Govern Mi. 
Utar. del senyor Angel Trunyó 1 
dues més donades pelO, D_ Espa
nyol. 

COMENT ARIS DIAL TRI CAMPIONAT DE CATALUNYA -Service Station, 
Sempre més barat 
a 

SI AI . de I d Barcelona • Grano-
El que pensen els estu lants de I ona a llers : L'equip blau-

El programa con!ecc.onat per 
aquest dia, era ben atraient, s'ha.
vien combinat tres partits i si en 
tots tres podia esperar-se una victò
ria dels equips de les categories su
periors, permetien per altra banda, 
constatar i valorar el rendiment dels 
equips que s'enfrontaven amb un 
contrincant de més categoria, per 
aquest costat veiérem el Caldetes 1 
el Manre:. ], que lluitaren tot el par
tit amb molt d'entusiasme i que sl 
bé el marcador els era advers no 
es desanimaren 1 demostraren que 
ben bé poden passar a les categ<; 
ries tercera i primera, respectiva
ment. en les qual sdonaran un ren
diment magnU1c. Com era d'esperar, 
el públiC acudi en quantitat al camp 
I sorti satisfet de la festa, la qual 
constitut un èxit magn1ftc per al 
nostre esport. Primerament es jugà 
el partit entre el C. E. C. Bages 1 
el Caldetes B. C., campions, res
pectivament, de la tercera i la quar· 
ta divisió. El resulta~ fou favorable 
a:; equipiers del Bages per 30 a 
19. El Caldetes féu jugades vistoses 
i demostraren que no descuren l'en
trenament, però no els acompanyà 
l'encert a rematar, l moltes de les 
jugades eren malmeses per un in
comprensible nerviosisme, amb tot 
féu una bona impreSSiÓ que l'en
tusiasme amb què bregaren durant 
tot l'encontre. El Bages féu un bon 
parj;lt dist1l\gint-se com a t L dors, 
Fo~t 1 M6ntserrat, sl bé aquest dar
re.' féu jugades no gens correctes 
1 1lUe desmereixeren per complet la. 
seva tasca. Arbitrà Medina del Col
legi d'Arbitres de la Federació Ca
talaru de Base--ball i a les sev' or
dre ; s'arrengleraren els equips com 
segueix: Ametlla. 2, Tries, Font 12, 
Regàs 3, 1 Montserrat 13, pel Ba
ges. 

Finalitzat l'encontre ,els jugadors 
1 els directius foren llargament 
aplaudits. L'arbitratge, a càrrec del 
senyor Brotons, encertadfsim. 

HA ESTAT 
\TENDA EL 
MERO DE 

Aragó, 270 i 272 
: Passeig de Gràcia, 45 
Telèfon 11550 i ,11559 

POSAT A LA 
PRIMER NU

LA REVISTA 
3 pessetes exemplar. Subs

cripció, 30 pessetes 
deu .números, compresos ex

traordinaris 

SUBSCRIVIU-VOS-HI 
Palau de Projecèions - Parc de MontjuYc - Barcelona 

HOTELS QUE RECOMANEM 
" 

COMPLETAMENT 

REFORMAT 

? ,. 
Propietari: 

ANGEL RUIZ 

Habitacions tot 
confort amb 
bany i telefon 

CUINA SELECTlSSIMA 

Avinguda Eduard Dato, 4 - MADRID 

HOTEL COMERC 
~ 

Nova direcció: Ramón Gil 

Ex-propietari del renomenat HOTEL BRISTOt.:~ 
de Perpinyà, i propietari de l'HOTEL REGINA, 

d'Ax les Termes 

HABITACIONS TOT CONFORT 
CUINA SELECTA FRANCO-ESPANYOLA 
. MENJADOR AMB JARDI UNIC 

. GARATGE 
SERVEI AUTOS ESTACIO 

CARRER ALBAREDA, 5 • Telèfon 208 •• GIRONA 

dlun equip a Torí El F_ C. Ba9c~~~~ designat eIs 

Heus aci un afer sorollós. La no metre una persOIl& només que l\agl 
participació dels estudiants que eren sentit parlar d'educació. Natural
s Tori ha. servit per a envestir for- ment, quan foren a Ton. la Federa
tament el Comitè Director de la Con- ciÓ ltaJ.iana no els deixà sortir sl 
federació Espanyola d'Atletisme. no acreditaven el permís de l'Es-

Ja diguérem en el seu dia com panyola. No podia ésser d'altra ma
consideràvem errat el criterl de la nera. 
Confederació de negar la participa- Aleshores els tocà. recórrer a la 
ció per raó d'insuficiència. dels pos- C. E. d'A. l ara veieu aquesta, que 
tres atletes. Això no és mal un m<; per una. banda no fela més que com
tiu: per a progressar cal perdre mol· pUr un acord - just o injust -
tes vegades. Però l'opOSició és féu de la seva Assemblea, i per altra. 
a la C. E. d'A. al-lega.nt que els nos· se 11 bavia negat grollerament l'au
tres atletes podien fer bon paper. Es toritat en l'afer. Què havia de fer? 
a dir, admetent la posició falsa pre.- Jo no sé sl el seu acord ha. estat 
sa per la C, E. d'A. Amb aixÒ s'ad- el mUlor; però és tan burna, tan ex
metia que, sl realment els atletes no plicable, que no hi ha manera de 
podien fer res de bo, no havien d'a- combatre'l. Senzillament, ha fet sen
nar-hi. tir la seva autoritat als que l'aca.-

¿Què podien fer els nostres atIe.- baven de negar. 
tes estudiants a Tort? Els resul- Si l'actitud dels organitzadors del 
tats ho diuen : ben poca cosa, Amb viatge, abans de sortir, hagués estat 
el major optimisme no es velli. cap una mica prodent, i sotmesa à l'ú
possibilitat d'arribar més que a una ca. autoritat de l'atletisme, la C. E. 
final de relleus. i encara. perquè sola d'A., és gairebé segur que tot s'bau
lluitareIf\'Cinc 1 n'admetien sls. A1x1 ria solucionat ... 1 si no s'hagués s<; 
ho reconelXen molts dels que hi lucionat, la Confederació no bauria 
eren; el rendiment dels nostres a~ quedat gaire bé. Però, tal com va 
letes ens és prou conegut; alguns anar la solució no podia demanar
d'ells haurien actuat força bé, però se per part dels que l'havien feta 
sense cap esperança de classificar- impossible. 
se. Repetim que la derrota segura I els oateixos organitzadors han 
no era cap raó per no anar-hi. Però donat la raó a una de les observa
són els mateixos organitzadors que cions que feia la C. E. d'A.: l'orga· 
s'han posat en aquest terreny. nització del viatge ha estat detes-

L'únic èxit que podia esperar-se era table; tant, que s'han hagut de que
el de Margot Moles, que hauria ven- dar uns estudiants a Tort com a pe.
çut de molt en el disc, 1 entorn d'e- nyora que els deutes seran pagats. 
lla es popularitzà la campanya con- De totes maneres, s'haurà obtin
tra la C. E. d'A, A part que aques- gut un bon profit esportiu, que cal 
ta atleta no figurava en la selecció agrair a la iniciativa dels estudiants: 
rebutjada per la C. E. d'A., i que no el contacte directe amb els asos 
podia esperar-se que les estudiantes mundials, les explicacions 1 consells 
llançadores fossin tan dolentes (la que amablement han donat als nos
marca de la campiona és internaci<; tres atletes, produiran els seus fruits. 
nalment detestable), no pot fer-se Una altra cosa. Voldr1em recor
d'aquest un cas particular, sinó una dar als nostres estudiants que la 
conseqüència de com s'ha portat l'a- forta ~panya que f~ certa prem
fer sa esportIva de Madrid, no té per 

ÉIs estudiants sortiren d'aci des- objecte defensar-los, sinó fer-los ser
prés d'unes notes en les quals delen v~ de «mingo» per atacar la ,? E. 
que la C. E. d'A. no tenia jurisdiC-/ d,A. i tornar-~a a dur a Madnd. ~ 
ció sobre ells 1 no podia impedir que d això cal fugir-ne com de la pesta. 
participessin; a1x:ò amanit amb per- l'experiènCia. ens ho ensenya. 
soneJi!¡mes I epitets que no pot at- MAURICI SERRAHIMA 

El Campionat d'Espanya de 2000 metres mar, 
reunirà diumenge, els millors nedadors espanyols 

Avancen els treballs d'organitza
ció d'aquesta manifestació esportiva 
que mereix un interès extraordinari 
sota. tots conceptes. 

El Club Natació Barcelona que ha 
posat el major entusiasme en la 
preparació de tots els detalls con
duents nls fins esmentats, pensa 
quedarà. complida perfectament la 
seva missió corresponent així a l'a
tenció dispensada al confiar-ni l'or
ganització. 

Si l'estat de la mar ho permet, 
com ho fa creure la calma que na 
succeït els dies de temporal, els afi
ClOnats a la natació podran ésser 

Font, Roig i altres participants del 
Club organitzador, poden afegir-se 
sota. caràcter oftc1al per haver-se re
but les inscripcions de les respec
tives entitats, els segUents: 

Escudero, Qlmos 1 C. Fernàndez, 
del Barceloneta Amateur Club. 

Cercera, Guàrdia i Moreiras, del 
ClUb Regates de Palma. 

Rover, del C. N. Palma. 
Ricomà, del C. N. Tarragona.. 
Juncà, Català I Bechlller, del Club 

Mar Sport d'Arenys. 
Caus, Parra, Enrich, Castelltort, 

Albardané, Salvo, Esteve, Talta.vull, 
Vives 1 Jordà, de la Fa.cet. 

següents jugadors perquè formin l'e
qu1p que aquesta. tarda serà enfron
tat al del Granollers al camp de 
Les Corts per a disputar el partit 
corresponent a la primera jornada 
de la segona volta del campionat de 
Catalunya de la primera categoria: 

Nogués. Za.ba.lo, AlcoriZa, Santos, 
Balas, Arnau, Ventolrà, Morera, Ra
mon, Padron i Parera. 

Uns vuit mil escolars, aproxima. 
dament, assistiran a presenciar 
aquest partit, especialment invitats 
pel F. C. Barcelona. 

Volta a Barcelona de 
marxa atlètica, Pre
mi Generalitat de Ca-

talunya 
Amb m~iu de la i'esta,.. maJot de 

Les Corts, diumenge vinent, a les 
deu del mati 1 organitzat per L. E. 
Al1ga, tindrà lloc la volta a Barce
lona de marxa atlètica Premi Ge
neralitat de Catalunya, sota. el se
gUent recorregut: 

Sortida del carrer Urgell, Diag<; 
nal, Passeig de Sant Joan, Parc, 
Passeig de Colom, ParaHel, Plaça 
d 'Espanya, Corts Catalanes 1 Ur· 
geli. 

A la nit es farà el repartiment de 
premis a Ja Cooperativa Barcelone
sa. (Urgell, 180>, obseqUiant els a~ 
letes amb un gran ball de gala. 

Demà, al Nou Món 
Tindrà 110c la tercera vetllada dels 

torneigs «Campionat de Novicis» i 
«Cinturó Barcelona». 

Com les anteriors, s'efectuaran sis 
combats, tres per als Novicis i tres 
per al «Cinturó». 

Els dels Novicis seran: Pérez-Ar
nau, mosques; Latorre-Llorca, galls; 
Gil-Pozo, lleugers 1 els del «Cinturó» 
Cuenca-Larrosa, plomes; Martínez
Soto, lleugers 1 Tarré-Vua. lleugers. 

AVIACIO 
Ha. despertat gran 1nterès la visita 

coHectiva que celebrarà Dinàmic 
Club a l'Aeròdrom Canudes el vi
nent diumenge, dia 8, al mati. 

L'autocar especlal sortirà de la 
Plaça de Catalunya a les nou del 
mati 1 la mscripció es tancarà el dia 
a Canuda, 41, principal. 

La Direcció de l'Aeròdrom ha tin
gut la gentilesa d'establir uns preus 

reduïts pels «baptiSmes de l'aire». 

Baró l, Recolons 3, Luesma 7, 
Baclls 2, 1 Comes 6 pel Caldetes. 

Després s'efectuà el partit entre 
l'Atlètic B. Juniors de l'Hospita.let 
(segons equips), campions de la se
va divisió, contra el segon " Ju
ventus A. C., que guanyaren aquests 
darrers per 31 a 14. Arbitrà encerta.
dament el senyor López. 

I seguidament començà. l'encontre 
entre els primers equips del Juven
tus A. C. (campions de Catalunya) 
contra el Manresa E. B., campió de 
la segona divisiÓ. 

El cinc del Juventus es presentà. 
arrenglerant l'equip que ha vingut 
representant-lo tot el campionat pas
sat; si bé continua e::;sent el cinc pe
rillós de sempre, l'bem vist aques
ta vegada bon xic desentrenat, es
pecialment el rengles defensius i ata
cants. Morral se'ns presentà ahir 
desmillorat 1 Barquet, 19ualment. 
Cal, doncs, que no abandonin l'en
trenament en vigilies d'un pOSSible 
Campionat peninsular. 

L'equip manresà es T_.ostrà potent, 
vlgorós; el cinc que porta dos anys 
consecutius la capdavantera do;! la 
divisió i que queda ja classificat en
tre els nostres millors conjunts ca
talans. donà sensació de la puntua
ció en el pe.ssat campionat i apr<; 

EL CAMPIONAT DEL MQN _!)~L PES MIG 

La. fonnació dels equips fou la se-. 
güent: Juventus A. C.: Noves, Bar
quet, Ma.ssa.guer (9). Morr3.1 (7). 
Ermengol (14) I Estop (O • • Manr .. 
sa B. B.: Ardld (2), Vllar6, Garcla 
(5), MOlltagut (16), Soler (6) I VI. 
ladiu. 

h NOU COL_LEGI [¡'AR
BITRES ,-, TORNEIG CO
PA URALITA 

La. setmana passada. quedà cons
tituït ac1 a Barcelona el nou CoBegl 
d'Arbitres de la F. C. de B. B. 

El Comitè Directiu elegit és el 
següent: President, senyor F. Medi
na; vice-president, senyor S. Moner
ris; secretari, senyor Josep Pons; vi
ce-secretari, senyor F. : :arftl; treso
rer, senyor J. Brotons. 

Aquest nou Collegi compta ja ·amb 
un crescut nombre d'associats (prop 
d'una trentel.a) i respon a. una dis
ciplina f un esperit altament espor. 
tius. -

Des d'aquesta dai'\. tots eIs C\Uòs 
que desitgin àrbltres per als seus 
partits amistosos han de dirigir-- ~ 
a l'estatge d'aquest CoHegi (Porta .. 
ferrissa, l, entresso}), mencionant 
CoMegi d'Arbitres de la Federaci6 
Catalana de Basquetbol. 

, .. 
El Basquet Club Ripollet organit

za. un torneig que començarà el pro. 
per dia 8 per tal de disputar lIlUl 
copa cedida per la casa. Uralita. 

CAM1S€RS 
fONTANtLt.A·16 
PORTAfERRtS$A -

EL 
TREBALL 

* AVIS ALS METAL,LUn. 
GICS ESTRANGERS 

I-----------""'-----------... --...:~I testimonis d'una lluita com fa anys, nc s'havia presentat tant renyida, 
Reynés, Artal i Domingo, del C. 

N. Catalunya. 
Simó, V. Branera i R. Branera, de 

l'Olimpic Club. 

Els obrers estrangers que estan so
ta la Jurisdicció del Jurat Mlxt <le 
la Siderúrgla, MetaHúrgia. i Derivats 
de Barcelona, i en el seu cas les em
preses o particulars que els tinguin 
al seu servei, que hagin demanat 
l'expedició de la carta d'identitat 
professional de la qual aquells hau 
d'estar proveïts, se serviran passar 
per aquestes oficines, Passeig de la. 
República, 2, primer pis, primera 
porta, els dimecres 1 dijous de cada 
setmana, de cinc a vuit de la tarda, 
fins al dia 25 de l'actual, fen~los 
avinent que de no fer-ho carregaran 
els perjudicis consegUents, en virtut 
de la vigent legislació. 

~Iercat d'Ocasions Clínica GALLEGO 
11 Nou de la Rambl~, 11 

.ilO MPRA, VIiN.DA 1 OANVI ~ 

DE i'IANOLES. - RADIO •• i'lA· .V 1 B S U.. I N A K 1 lO S 
Nos. • MAQUINES D'ESCRIU

RE I 008IR. l 1l'OT4 MENA 
A • ..nosIL - Matriu. • Blenorrà
ela. • Tractamellt, moderna. • Im
potèDcb. , D1a~rmIa. - Alta 
fleqUèDcI&. • RaIg. .. • Anàlisis 

D'0BJ::':Cl'ES 

'.l'OT D'OCA.SIO cllnICI . (sang -<>rIna)_, 

CORTS, 41.. - VI LAMARI, M 

_ :r.IUon, 30422 --
Consulta ~e 10 • :I l " 4 a 9, 

DlumOnge de 10 a ~, 

I!!!!!!!!~~~ CAMISERIA 

FERRER BATLLES 
U. soqueria. 31 

vestim bany • _. - Gam .... 

platja - Vr... .....11551l11li 

ll i TG ES . F EtlRO .... mlllon 

perquè el Campionat d'Espanya de 
fons, digne complement de les al-
tres curses també de Campionat, ce
lebrades darrerament a Madrid, es 
veurà. aqui, disputat pam a pam 
pels mateixos nedadors que inter
vingueren en els 1.500 metres, més 
'Ul estol ue valors, alguns poc cone
guts encara, però que poden donar
nos ]a pauta de l'avenç que la na
tació va assolint sortosament a la 
Peninsula. 

El trajecte que ha combinat el e, 
N. Barcelona a base de cobrir una 
recta de 1.000 metres en viatge d'a
nada i tornada permetrà no sols als 
espectadors el poder seguir quasi per 
complet t 1 curs de la prova, sinó 
que també donarà una garantia 1 
seguretat d'organització perfectes El 
es té en compte que el recorregut 
que comprèn part de l'Escullera 1 
edilici sooial del e. N. B., quedarà 
sotmès a una doble Unia de suros, 
sense intervenció de bots ni embar
cacions que les més de les vegades 
són motiu de seriosos incidents 1 
pe.rUl dels propis nedadors partici
pants. Naturalment que tota aques
ta organització quedarà supeditada 
a l'estat de la que faci diumenge 
vinent. 

Els noms dç Cabrej"", Bonacasa, 

AmelI, Macià i Giner, del C. N. 
Mare-Nostrum . 

Es confia rebre d'un moment a 
l'altre les inscripcions de Madrid 1 
València 1 d'elements valuos1ssims 
de Clubs locals, que en una manifes
tació semblant cal pensar voldran 
defensar els llocs que per a llur 
vàlua els correspon, majorment trac
tra.nt-se d un Campionat de la im
portància dels 2.000 metres mar que 
reunirà el vinent diumenge, al ma· 
ti a les onze, a la màxima represen
tació de nedadors de fons de tot 
Espanya. 

El Campionat · de 
Catalunya 

ELS PARTITS D'AVUI 

Badalona·Espanyol. 
Sabadell-pailUIugelL 
Girona..Júpiter. 
Barcelona-Granollers. 
Els partits començaran a les 3'40. 

El combat Thil - Kid Tunero, havia despertat veritable inte:-... . ~I fet qlOe es 
posés en Joo el titol de campió dei mÓn de la categoria, fou un element 

perquè l'interès fos més accentuat. 
La fotografia representa un dels moments del combat, que fou fallat 
favorable al fr:.ncès¡ encar.. que, segons diu la ¡:remsa francesa a--.... ;)'" 
rltable unanimitat, la lluita fou franoament nivellad .o Contràriament 
al que acl es creia. Tunero va fer una exceHent exhibició, i en tot mo--

..... ent donà proves d'una resistència fonnldabl. 

NOTA DEL «FRONT UNIC, 
D'EMPLEATS AL MAJOR 

El Front Unic d'Empleats al Ma· 
jor lliura, per mitjà de la Premsa., 
la més fervorosa. salutació a totes 
le;; entitats de la Dependència Mer· 
cantil de Catalunya i d'Espa.nya per 
la. seva incondicional adhesió a 
l'acte que per la defensa de les JUS
tes reivindicacions de la classe tin
gué lloc el passat diumenge a l'IriS 
Park. 

Aprofitant aquesta oportunitat fa 
avinent a les esmentades entitats 
que el Secretariat General del Front 
Unic, tnstaHat al Passatge de lA 
Pau, 10 bis, estarà tothora a dis:PO" 
siciÓ de facilitar tota mena de je

talls sobre le: bases presentades. I 
a iniciar les gestions necessàries, per 
ta\ d'estrènyer cada dia més els i· 
gamc: que han d'unir tota la de
pendència. de Catalunya i d'Ibèria. 

L 
I 


