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"F. C. BARCELONA" HA ESTAT BATUT
PER

L'ATHLÉTIC" DE BILBAO

Lad ere resultat oldingut
ade- a Bilbao pel Barcelona
F. C. ha produn un sentiment
desidlusitS. molt explicable si
• té en compte que in forma
deis nostres equipiers feia esvrancar un resultat ben altre.
Nosaltres no tenia/ per que
ullar que en anunciar-se per
5 !es dates d'ahir i abans d'ahir
• encontres Bareelona_.thlèal camp de Sant Mames. ens
jlelinarem, si nó per una viciedecisiva, almenys per un
iesultat honorable.
I a enrobustir aquest criteri
eontribui en gran manera
7:10tuarid portada a cap darre7ament per l'equip barceloins• .i. que no pot haver estat mes
particularment en al k>
fa referencia a la seva Bina
atan
d
1 direm encara, per tal de
:forçar la nosha lesi, que el
....njunt de jugadors que ara
:a poques setmanes vence a
l'Athletic al calan de Les Corts,
era espeeificament superior
que a Bilbao In, ha pogut ubleer en conjunt altra cosa que
una actuació inenys que medio-

i en dir això hem volgut referir-nos a la influèneia que el
desplacament, un ambient ditene i un públic moralment
contrari pot exercir sobre l'eficiència deis nostres equipiers,
el quals per executar un poc
t‘ssencialment cientifie han
d'esser mes sensibles que altres
als factors subtils...
I davant la realitat dels fets
henil de convenir que dissortadament aquesta vegada les
causes subtils han estat per als
jugadors catistans el veritable
eseull que ha fet fracassar una
actuaciú anterior, preparatòria
qtle 1111 examen imparcial ens
obligara sempre a qualificar de
perfecta.
• ••
Les noticies de la doble desfel a del Barcelona han estat reliudes amb viva contrarietat. En
(Continua a la pag. 3)
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Amb motiu.de la inauguraeió del seu nou cansp, el C. D.
Europa ha-presentat el Club de
Szombatliely.De tots PIS equips hongaresos que han desfilat • davant del
nostre public. els que millor
record van deixar t'oren indubtablement els "Magyars" i
l'"Ujpesti",. dos equips de la
mes alta talla, si bé enormement distanciats per la diterencia d'escota, existent entre
l'un i l'altre.
El M. T. K. deixa la profunda visiú d'un jo,'purament acadende, abstractant les riques
(nortes dels precursors del tutbol en una estreta disciplina
deis seus components. La belesa del joc.quedava reclosa
en aquella freda concepció de
passades, a les quals obeien
automàticament tots els individus de l'equip,
N'irreal escriure allavors que
en l'onze del 31. T. K., cota les
figures d'un joe d'escaes, rada
.1 1 0 0 110r tenia assignat el seu
"role" per endavant.
En rann, l'U. T. E. er a menys
eientlfic, pern tot ell d'una vivesa sorprenent. La individua-

On són els futbolistes?
(La solució ahir)

ilulfseirn.

litat destaeava d'una manera vigorosa i els seus romponente, cense Iliurar-se a una
tan gran riquesa de combinasabien trobar sempre el
moment de llançar-se contra PI
sea adversari en forma impetuosa.
Eren PI glaç els Magyars
eren (ere els de ITjpesti„
L'equip que suma ens ha visitat es tot altra cosa. No és
res de superior perd tampoc
es res de despreciable. Ele seus
individus palesen una bona inietligencia i compleixen discrelament el sen comes.
Cinfrolen regularment la hala, i el Sen ion de passades rases mante l'orca l'interès de
l'espectador. Altrarnent, tenen
l'avantatge de la rapidesa. Però moltes de les seves (p l atines queden anullades a conseqiieneia del poe miren en rematar quan els davanters arriben davant del gol contrari.
Llar manea de precisin' en xular és palesa, i això fa que el
joc esdevingui m otadors,
Ens agrada el porter salvant
les situacions. si he entrete
n 'asea la hala, puix realment
cal que hi hagi uni termini I le
PELAO

EC
ha ¡Tomes aes quals li els surt

i. tun daquests is el ;volee amic

l'exibbiSzombatbely

Enhilen de
ció del
el C. D. Europa
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Almas d'iniriar-se el Caos.
Cataba/ya de futbol,
a Barcelona F. C. demostra
/laven eonstiluit un emito prou
bel) equilibran per fer-nos esperanear una temporada de les
ales intevessants. Comença el
i aquest equip sen,.` experimentar ni una
sola
p. derrota. sofri una pel la crisi,
que no fou mes que un decalment monsentani, que passis beis
aria
I vingue aleshores el parlil
n 11
eonti a el Martinene, i coas a
de l'esplendida foria
ma deis SP/IS prineipals elemenos, III vietbria assolida danana de l'Europa. viet,ria que
cal considerar esplendida pel
sets significat i amb la qual el
llareelona es presenta als ulls
de l'opinir n esportiva con/ l'indiscutible fular campió de Catalunya enguany.
Vistos els antecerents que
a,abenn d'exposar. Aneara que
sumaria. sempre que
• ,tilertni entrar a analitzar les
causes que hagin origine le
eficient aeluineid 41r1 Barcelona a Bilbao s'Incurra !le convenir que li.gicament es impossiIde d'establir una successiva
..oneatenacid dels esdevenimenas, si no PS te en comide un
que, vulguem o no vulginem.
presenta en les aetnals
•, ' , 1mslän .• i e s eout

La Inaugurada d'un Boa
caip de inc

19-

,et• Pazili. manager de Ricard
ia
orgatritzador de retotions
‘-stonei
rugilistiques, cenit la que, organitraila
tinque efecte dissahte passat a
.s Arenes.
En A:sil:en fada reunió fint lloran
'ratcitia sartir a basar amb l'ere Sin.:
rorlant sata dels guante els i.onbena!s
t•rs que nosallres gasten; n'eh:a
,ent per rt s matchs de c a mpionot n en
q ouells per als quals han ella? inri
sses resperlables per als boradors.
hita .1 forat assegurava que rstazu
treostuntat a toar aquella classe detnhenal: perfertarnent legals, i que enteiin)
els embonas tous
tija que
Ii reslons sense prOlecei j i que per
tan! no hi bestia perqur obligar-10 a
emprar-se d'ubres. Intervirtatteren är•
No-es i federatius i no hi kavia mane+, de ron:v.14-cl; tot fou
• le:hin-es en Pauli, que fins anual
n:•ment u,, halda badat bete a. s'encara
omb el boxador i entprant Ion ¡ranas
u'h ti mrurs es t ilitsat li omega amb
cuergia les segiients raraufes:
Ist seguit une proni d'es•
forirritat traient-vos aquests embenatt!
No cal dir que no /,a q rrJ Alti :gis res
/7.'3' per tal que Ji, Moran, obrdieut
' irr su •rai, fes el 12i.• hola li 1, -irga'
‚rar a.
• ••
Trabar un Ar•itrr irripar,;.11 i
n mis que no s'erri ni, els seas falls
th cada dia enh di! I ai.r3 na pro:a dr que els arbitres siguin ruin m'Uy}
eixerits que aldr, sind de qu, ir que
7(1/1 a TAIrr rardiS Cada dio /ti n 011en.'
es.
Unas no
qu e
„Irr. i0M
1.

frany que Ini vegin tni's que hirbitre
que ¿S un de sal, ca que n.o priva que,
Or ho fa nralament. el i fins l'apahissin sense mirament.
1.)11Irc dia e,, raur penya esportiva
parlera dels àrbitres utr,s retirares i de
actuacions; un deis prese.nis rolla
fcr-n.- pausar un com el millo , de tats,
i per tal d'e.ra,tar la seta imparcialitat
exclama:
—Figurcu-vos qua mili 110 li han prgin!
Tots els precente quedaren convencuts.., que rumie tto deja In venial.
• ••

eq aqu,s(e, e.•nn1ieirtns. Jr frtma qu •

derdre arweiraar;ra

que solannnt s'ocupi l'Assemblea de
fi renorrtrid de cnìrrecs. quedant en a b
q lui frito! el presentar nocions i pro--s

perkiens.
I is que rhome vol anarse'n. peri)
no vol que e !regula

Des del ressorgiment del futbol
valencia, han pascar pels nostrvs
camps dos equips (le la tersa errutana, que ja comença a Ser rnull,n en
futbol.
El joc del Ciinmästic F. C. serio
mostrat tot un altre que el del
Valencia en contendir arnb cl Barcelona.
En la lluita del Ginmästic contra
la Unió Esportiva de Sans seins ha
mostrat aquell amb un joc menys
impetuös que el . N alinda F. C., perin (Fui) millor conjunt, ço que el fa
un onze ben perales, capaç
lir algunes sictóries remarcablcs.
En el primer partit floral-eta que
el seu joc es deSeurotIlava amb bona combinarte', però mancat (le decisió, en que feia que els sena esforeos no es, reiessig . premiats i.que
la Unió exercis un franc domini amb
relativa facilitat sobre el seu contrincant, el (mal donä provee d'una
manca de picardia, peró que en realitat era m6s aviat un desconeixement del joc emprat pels nostres.
?,ixi veierem com en el segon
partit, ja mes coneixedors de la tactica emprada per la Unió, la seva
escomesa fou més efectiva i el resultar obtingut IlléS falaguer.
Ceruma l'equip amb un element
de positiva vàlua, com és el seu mig
centre Molina, el qual, en tots dos
partits celebrats, ha palesat el seo
joc eficaç, servint molt Iré les pilotes als seus davanters i ben amatent
en la defensa de la sena porta en
les hores de perill. Sdn tarnbe boas

elements de Fermio Civera, Arroniz
i Aureli, i el poner Boro, el (mal
tau solament poguérein veure durant

Guanya el
Primer partit
Sana per 3 a 1

No cal ex/finar tti podar nn's del,
inri/cris acorreouts darrcrantent en
orasii3 d'un atol de nerninior. Pert
el ras que algun dels autors de Ud el
surreit no den pas estar del tol trate
ea, per guata rs (ama que ha busrat
?ola m'out de combinar-bluf ter tal d'evitar que a la pr.).riena Assemb'ea ye.
neral re'n pi,qui fer referilicia de cap

1 . 1r.t

Dues belles exhibidos del GimnästicF.C.
amb la Unió Esportiva de Sans

Blanc

• •*

el eapitit de l'Europa, que ha
est renat el nou camp fent el
primer gol

altra cosa hagues esta t dita en
els cartells o en les gasetilles.
Ene plan Insver fet coneixonça amb aquesla nova demostracili del Binad hongares, i
qpe la pluja no hagi
secundat els esforros del C. D.
Europa, obligant-lo a suspendre
el segun parta.
• ••
Quite a l'Europa, l'equip que
d'un tettlps ha capte, la simpatia d'un bes nombre d'afiMonats pel sein ‚Ion cohesionat, en
aquest eneontre no va estar del
tot folie.
Exceptuant algunes jugades
hm dates de la davantera, que
eausaren en pies momees una
eseassa perito batir a les líales
liongaresos. res mes no li saberens veure.
La porta va estar cocerlada als Macs fluixos del Szombathely, i diem fluixos per
(Mine adoleixen aquests de vol,
llarg. (-;(1 que no els fa als ilustro. portees.
En Garroba i Ein Ser ro van
estar zur sempre segurs al seu
(Continua a la my. 4)

ELS PROGRESSOS DEL FUTBOL VALENCIA

mig partir del primer dia i les jugades en qué entra en joc ens produí
una exceHent impressió.
Del Sane en conjunt poden terne l'elogi, ja que les excepcions les
fe 111CII la ressenya deis partits i
Itästima que ractuaciO de Badal no
fos en aquest segon partit tan notable com en el primer, ja que essent
l'anima l'equip tal cegada hauria
estat un altre el resultar del segon
encontre.
Veritat é g que ben poc es presta
al comentari un partit jugat amb aigua fine a genoll, però les ccradicions del terreny tren mesr n ' u dos
equips les mateixes, puix les co•dicions normals del terreny valencia
són ben seinblants a les nostres i
per aixó creiem que el comentari
que ens ha merescut s'ajusta be a
la realitat.

lin nua petoo boro:hotish,
Ion a dissabte la noticia que acabara de
(tour el Icli• graf respecte el desfavorahl, : reste lal asenlit pel Rarcelona a Bilbao; es portara Por i h : s carel tren
'largues. dels Presents. perd. fin
parara de Ireure deduceions infrinjo! ara
argumeiito. ara dates. ara nü meros, fins
que Un des fre Sen t r ti •ir-li:
--(afta, limar. ralla, si no aviat seni.
1, 'aria en Pal remiran) d'unes eleccionsl

temps prudencial entre allò que
passava abasta casa nostra,
que gairebé no es detuve agalar la bala al porter i el que fan
els dels equips centro-europeus
que l'entretenen excessiVannent.
Apart d'aixa, es va guanyar
aplaudiments, puix va salvar
situacions de compromfs.
Els defenses entrareis amb
valentia, però piquen amb una
relativa seguretat, i a mes. no
colloquen la bala. Als miljos
por' eis sabérent veure en aquest
únic parta, però ens semblaren
complidors; el- millor, el cen(re. Quant la (lavandera, es
certament la ratlla que mes
~Lleva entendre's, be, ja
hein dit que els seus individus
van esser poc afortunats xutant.
2
Pel sol parte que li havens
vist (i a m/s tenle en comp_
te la gri sor amb cite actuael
Set' e " ittrittraitti hau riem
elassificar-lo entre els "equips,
diserets". arnh tot i que va sa
ho esperan o, s del quehom
colina ,
va , no es tracta d'un equip primera figura, i es ',m'enrabie
que per l'a fany de propaganda

Davant d'un gran nombre d'espec(adore va celebrar-se el primer dels
partits concertats entre aquests dos
cercles.
El conjunt de l'encontre celebrar
abans fou l,enm por emocionara i bol just arriba a tenir un ;sic
d'interés en alguns moments de la
segona part. quan el Satis es decidí
a marcar i el Gimnàstic a impedirho.
Durara el primer temps, que ion
d'un major domini (le la Unió, ele
valenciana s'apuntaren el gol de l'honor, d'un ata de Molina que no vol
Pedret i en el qual, a mes,Ii rellisca
la bala en el momee de xutar.
Delinee del descans fou Col el que

n
assoli l'em patn 'en tre el poer,
eia lesioar, havent de retirarqueia
se; el substituí Calvo. No li costa
gane In Feliu entrar el segon gol,
dir,, ata ibais, que no sabe parar el
nou p orter i fou el mateis davanter
centre el que marca el tercer i (barter (le la tarara, d'una encerrada juga•la.
Tots (los equips es perdouaren
penalty ti gre )rav;:i estat coneadit.
Del conjura valencia excelli notantig-centre Molina, i dcls
blement
nostres el millor Radal.
Jug;:ren pel Gienustic • Bára, Civera, Ventura, Casimir Molina, Marco. Arruina, Aureli, Cesar, Silvino i
A rquer.
Per la Uti4; 1?.., portiva: Pedret
Percibí, Ralas7lt, Mascarell, Eadal,
Cabiet, Matrizez, So17ió, Fc1 ; u, Gil
i Oliveres .
taris imparcid que
A rbitra'
no pas encertat.

En el partit d'ahlr guanya
el GlnindstIc per 4 a 3
Amb la plena coniianea que la
suspensiä d'aquest segon encoutre
era imminent. a causa (le la pluja,
ens dirigiremal camp del Sans, Yes
tat del terreny, el qual tothom pot
pensar quin era; un veritable Ilac.
Principalment al gol de balo l'aigua
s'II' hacia estacionat en molla
quantitat. obligant (le posar-hi bon
nombre de caes (le serradures per tal
que el terreny resultes mes utilitzable.
Al gol de dalt també n'hi posaren, perä en la resta de camp, degut al retard que ja es (lumia de l'hora
fixada per començar l'encontre, no
fou possible de posar-nli, amb el
qual hom pot imaginar com es desenrotllaria el joc.
Amb tot, el públic. cucara que no
gaire nombrús, hi acudí, donant-nos
la impressió que els aficionats de
la barriada de Satis no estan per cabäries i prescindeixen del temps, si
comunes'
comunes
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Cal eagmealar les calco: les aer evitar res:amaciats
Molt sha parlat, nnolt s'ha escrit (en.

qué l'escala de les categorice coasenge

cara que mis s'hagi callat—aiortuna.
dament per cert) de la boga en tots els
seus aspectes i altres encara. Nosaltra
no vuldriem, pecó, fer mostra de pretensions excessives, perä en el present
artic e ens proposem. si mis no. de rebatre algunes de les apreciacions dels
tecnics, que qualificarem de gratuttes
per contraposar-les a les nostres que
seran pagades, i que. ultra aquest arantatge, tindran el d'ésser Mores deis prejudicis inherents sempre a tota persona
que sap quelcom da guna cosa, preisdicis que no pot tenir aquel! que no en
sap absolutament res.
S'ha parlar molt—i els nostres lectors 11 .) gosaran a contradir-nos —
l'aspecte higiènic de la boxa. El que
aquest tema sigui tan masegat no Mara
pas que nosaltres "apartem amb fästic;
no. La riostra constitucií> és proa robusta i el nostre estinnae prou sä per
perme're'ns aisó i fins molt mis; però
no edema, per avui almenys, carregar
massa el neare estómac ni els muestres
Terrors i no parlar= mes que de l'aspecte higiènic de la boxa.
Es opinió general que l'art del be.
xing és favorable al desenrotIlatnent
fisiològic de l'individua Auuesta afirmació. així seca, es recta; perä els que
la fan ti no volem ficar-nos aqtti si ia
fan a ma o a maquina) no pensen que
tal com esta organitzat avui día resport de la boxa no poden fu- negoci
mis que els capitalistes; en una parauta. que no es poden desenrotPar 1/1P3
llar armas que ja estan desenrotllats.
is a dir, que en quant a la boxa estem
sota un regint capi• alsta cense entrair ves. i n a es parli de l'inoportú o be
oportii sereno es mira plexus solar, perqué Moruna pira del patrimoni del pugilista, o 5junI, qui, que no en sigui en
té? Mis endavant parlarem extensament d'aquest (irgan.
Ara por ara, i per no caragolar massa la intelligancia del lector i no deixar-'o knock-out abans del darrer
round, ene limitaren, a demostrar la
riostra primera troj i a proposar •an
remei al mal. El mal, per a POSaltreS. 50
é , , com podria suposar-se, cl resultar
d'un directe a l'ull , no; som mis altruistes; cl mal aquí Jr que per desenrollar-se boxant cal ja ésser proa
clesenrodlat.
això, per que? SenziRament per•

pc1 primer pis.
Segons tenim entes, les categorice
fins ara establertes no són rala ele
les que fan referencia als pesos rooploma, gall, welter, pesos titiritas
pesos forts. Comprenem perfeciament
la transició de la ploma al gall, perd
nosaltres hi afegiriem de primer una
categoría que les referencia als pesols;
el que els francesos en diuen "petits
pacto-. i hem de fer notar que no es•
tem pas massa conformes a barrejar
amb el gall i e l s pesols les mosques;
perä. cmi fi, hem dit jra que no Urden'
propensió al fastic i com que estem
disposats a sostenir-ho a pea i a cavan
(quan uniré també som eqüestres) corttinuarem la nostra dissertució sobre
l'augment necessari de les categories.
La primera de totes comença gays
l'individu ja pot anar ben sol; quan
el seu pes ja is assegurat i no ha de
fer sir/4 augmentar-lo Per& si lisdividu no en ti, de pes? O bi si el
seu pes es tan insignificant que nn
val la pena de tenir-lo ett compte,
que aleshores l'indiviau ha d'ésser condemnat teta. la vida a la mis reprovable de les alerces?
No seria millo'. recular una mica el
Emir primer de les categories, és a dir.
recular-lo dues migues i crear-ne dues
mis (i CO partem ara de migues si no
de categories)?
Amb aquesta pregunta creiem posar
el dit a la llaga. i com que nosaltres,
quan posern el dit a la llaga hi poseen
tumbe la pomada i el cotó fluix, no
volean fer glatir mis els nostres lectors,
i ett el desig de posar la boxa a lahast de totes les forero i de rota els
pesos proposem la categoria "pes micategoria "pes hidrägen".
crobi" i
Els anemics, els tuberculosos, els
quectics. els comatosos. els agerezants,
els callaren. els esquelets els fantalmes ens ho agrairan segurament.
' Angel Forran
11 1 1111111111111111111111111111111111 1 11 1 111111 1 1 1 1 11 111111101111

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
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LES CIRCULARS OFICIOSES

L'ARBITRE I ELS JUGADORS
reta'
Amb trié,: de turn hora deretan'
En
En Torrents. que era el designar
per tenir cura de l'arbitratge, ordettä
l'arremacrament deis equips, que ho
ieren com segueix:
Ginnmastic: Blasco, Civera, Ventunca, Enri C , Molina, Montero. Arroniz, Aureli, Silvimu , , Mareo i Calvo.
Sano: Pedret. Balasch, Perelló,
Calvet, Badal. Mascaren, Oliveres,
SoligO, Falta Tunijoan i Rini.

El. QUE VA ESSER EL
PARTIT
Centrada la ilota, l'en aviat es
deixa vente un atac dels Sans, que
produeix dos ebrios contra eis
lencians, els quals eón tirats sense
conseqüineies. El domini local s'accentua per moments, donare lloc a
una serie ile parades mea vistoses
del purter valenciä.
l'en', no tardaren molt en referse els jugadors (lel Gimnàstic, duma
un bon avene cl costar dret dret (le la
seva davantera, en la qual es distingeix visiblement l'Arroniz. Aquest
i Aureli, tur sic dificultats pel fangueig, porten la pilota, podent passar-se a 1/11tiös i defenses, perd no
sabent aprofitar Arroniz, que la Ilentisa
A ci=i instaciú un nou atad valen(Continua

a /a

pay.

4.)
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—TC, ara no sé si haig d'estirar l'una primer que raltra.

im milli ewIlmiumammummunin
Agent per a Catalunya, Ar ar!. Baleara;

compeleix amb avantatgz en

QUAL1TAT 1 PREUS
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MOTA BASCA

Al marge d'un "itpat de germanor"

La pluja fa suspendre els partits d ahir

imass h id mor; "Cap Cro Isji", u
jurel prik fotruumul

Fui 1- Gnu

per les allusions de qué hem estat
D. BERNAT PICORNELL
La temperatura agradable de dissahobjecte els que escrivim sobre coses
S'ENTREBANCA
te va motivar que eis diversos actes
de natació, perquè tenim el costunt
No ha estat mai la nostra norma
tennistes anunciats es veiessin molt conde no fer cas mimes que d'aquelles
de conducta immiscuir-nos en els as- persones que per la seva superior
correguts.
sumptes que afecten inticament a la inteHigincia i cultura ens mereixen
AL CENTRE DE DEPENDENTS
vida interna dels Clubs; ara el que
tot el respecte.
Els nostres amics del club de tennis
pot passar, com ara ha succeit, que
Copes
LA SOLUCIO
del Centre Autonomista de Deptaidents
per causes en les quals res lii tenim
Ara, d'aquí a pues dies, el C. N. confirmen celezrant el seu sise concurs
que veure, transcendeixin räpidaBarcelona celebrarà Assemblea gesocial, els resultats del qual foren els
ment al domini públic i aleshores el
següents:
silenci esdevé inútil i fins i tot per- neral, car el fet que l'autoritat goa, ea a.
vernativa hagi denegat l'autorització
Cantaionats
judicial, perqué podria temblar complicitat o almenys benévola com- per fer-la en el local del C. A. I). C.
Fälaregues guanya a Marquilla LI.,
I. no vol pas dir que la reunió hagi
plaença.
per 6-1. 8-6.
Mayo, 4t
d'ajornar-se indefinidament.
No tenim pas cap interes en
Prat a Vendrell. per 6-4,
Que
passarä?
pregunten'.
amagar el que ha passat en aquest
Morales a Duran. per 6-2. 6-t.
Seran desautoritzades les paraules
ipat del C. N. Barcelona, tant més
Prat-llontesó a Marquillas-Ramoquan del senyor Picornell, causant del que fins ara ha estat cl seta preneda, per 3-6. 6-n. 6-2.
directe de tot el succeit, ens separa sident ?
Senyoreta Torrabadella a scnyoreta
Cal així esperar-ho. si hé podria
una enorme distäncia.
Corominas, per w. o.
pastar tot el contrari. que altres coEL QUE VA PASSAR
Handicaps
Hen's ad una informació exacta ses mis grosses s'han vist.
Mamullas guaraca a Baldiris.
Qui xerra sempre a tot drap
del succeit i que devem a un bou
Prat a Pascual.
Salmos,
qui tot vol fer-ho, o res sap
atine nostre, nedador activíssim del
'atarquinas a Prat.
can en terra, es trenca el cap
C. N. B.:
BARCELONA
AL
BARCELONA
o el fan ministre
*Anärem al banquet creguts que
Seguida el concurs de classificació
com din En Pompeu Gener en els
la Junta Directiva del Club ens feia
entre els setts satis, els resultats dels
un obsequi a tots els nedadors, en seus Consells del Consell de Cent.
agraiment a la tasca realitzada en
Swimmer quals, dissable. van a continuació:
11111•WM113•111•111
Tarrue'la venc a Estrada, per w. o
la temporada transcorreguda. Abel)
J. Fonrodona a Steva. per w. o.
eras ho fifí creure encara més una
Andreu a 1-lerber, per w. o.
allocució plena d'entusiasme del volMarnet a /del. per 7-5.4- 6. 6- 2. 6-2
gut secretad del Club, N'Entili SoWallace a Rovira. per 6-n. 6-o. 6-4.
lé, donant-nos les gràcies, i el fet de
feu honor a
Torras a E. Sagnier, per 6-2, 7-5,
corepartir-nos els premis abans de
la vostra casa
EL CAMPIONAT DE LA LLIGA
ao-8.
mençar.
Sindreu a Vidal, per 6-1. 6-t, 6-t..
Però, desgraciadament, es veu que
El Campionat de la Lliga AnBruix a 3. Fonnadona. 6-o, 6-3, 6-3.
no era aquest l'objecte del banquet,
glesa va desenrolllant-se amb
Andreu a Gómez, per 6-0, 6-0, 6-o.
sine, que era el de congregar-nos a
tota inlensilal. N'hi ha prod
Camionetes de repartiment
tots els nedadors plegats per dirMeier a Mas , per w.
amh donar un cop n I'ull al mara
Itfarnet.
per
6-o,
6-t
nos-en quatre de fresques, ja que en
Chassaigne
cador per fer-se earree de l'afinalitzar el sopar el senyor presi6-o.
ferriseada que és la Huita. Es
dent, En Bernat Picornell, que fou
3 . M. Sagnicr a Soler. per 6-4. 6-t,
porten jugals uns disset p 'el que presidí el banquet i que ostenlitt de eampionat sols una 8-6.
tava la representació del Club i de
LA PLUJA D'AHIR
diferencia de cinc punts sepala sera Junta Directiva, ens dirigí
La pluja que va cauro ahir na va
ra -Cardiff City" de "Tottenunes guantes paraules-que extreia
permetre ju g ar cl' partits anunciats.
ha rn Hot spur" que ocupen el
d'unes notes que duia, prova evident
Per aquest malita van isser ajortrits
primer i onze flor., respectivad'una preparació anterior-de crítica
ment. Aixb lienm.stra l'anivella- cls concursos i torneig s rarganitzats nels
Dodge
en un to força inconvenient i ple
clubs Centre de Dependetrs. Sant Germent de la Huila i en tals eirde desconsideracin i desafecte per
vas. Pomneia i Barce'rad.
Emitió 1 Venda:
eurnstancies till punt de mes
als nedadors tots o una gran part
DEL CLUB TUBO
o menvs, pol modificar notad'ells. El natural hauria estat donarDiputació,
45 . T. 833 A
blemen.t la situad(' d'un Club
Aquest important club organitza per
nos les gräcies i oferir-nos el banel
quid
t'Ana
en
el
marcador,
a
darreus
del
mes
que
som
el
seu
anyal
•1111111111111111111111111•111•MIM
quet; però no: començà per criticar
un interés especial al Campioconcites inter-clubs, en el programa del
tota l'actuació nostra, arribant fina
qual figuraran les proves de carn •
nat.
a l'allusiú personal; feu retrets i cärCada punt As disputat pam pienats i d'avantatges acostumailes.
recs a la majoria dels nedadors.
Oportunament publicarem Inés deper pam, eom Ito is &lob g01 . .la
ens culpà . duna gran part dels
que en igtialt al de punta te
talla.
:mis que dila que pateix el Club. volpta . ferenc in el 1 ea nt qtte mostra
DEL SALUT S. C.
gué comparar actuacions d'anys
Pintor promedi de gols. verla
passats i el darrer transcorregut.
El club dc la barriada de la Salut
sortint-ne mal parats tots els que hi
casos aquesta eireumstäncia asfa avinent als seus socis que prepara
prengueren part , i finalment, ja amb
soleta una imporfiincia capital, un torneig de Nadal per a parcles
mostres evidents de voler mortificom va ordrrer la temporada mistes, amb avantatges. que tindrà lloc
car-nos, parli lambe contra molts
pastada amb -West ltain" i
d'aquest mes.
del 22 al
dels que érem presenta, personalit"Leicester City" que camparen
Tanda, publicaren' mes detalls al seu
zant massa clarament.
el segon i tercer tbres, respeedegut tema.
En acabar el seu discurs, que per
tivament, en la segona
d9s
la representació que ostentava té
Tole dos tenme tenle!' 51 puntS
una més alta signiiicació, hi hague
PI/ f u i ir cii Campional, /111 .7 7.7 170M
qui va aplaudir-lo, mentre un altre q11 0 o I promedi sle gols de "Vs.est
n
sector de concurrents es v a sentir
Itain" era superior al de "Leimolestat extraordinàriament per tot
l'Automò
cester City" i aquell va poder
això dit, i mis encara pel fet "aaseendir a la primera divisió
y er triat expressament el inoment
l
junt amb "Nolls County", mand'acabar el banquet, com cercant un
•nnn11.
ir,. inc "Leieester Citv" conescut amb que emparar la seva imtinua encara jugant a la segopunitat i poder dir el que volgués.
Per primera vegada slan reunit
na.
I.es seves paraules produiren im
"Preston Nortli End- i "31id- els elements directius de totes les
malestar manifest entre una bona
dleshorougs" es treben actual- entitats automobilistes, moguts per
part dels assistents, els quals no l'exment a l'últ penült ins Ilne la disposicin suture la futura Expoterioritzaren al principi sinó amb
sicin Internaciónal de rAutomnbil.
de la primera ~sao, pos-v.10ns
crits i visques de determinat gust
ben peeilloses per real, ja que que comentas-cm en la nostra
irònic, pecó, iinalment, un dels assisanterior.
Tanda; representants de
els 'temas" que les °d'Ion en
tents, dient que si no l in liavia fet
finir (id campionat 'nutran for- les tres entitats que més luan fet enabans era perque es crcia que algú
eosament de descendir a la se- tre nosaltres tel desenrotllament
s'avançaria; protesta energicament
de l'automobilisme s'Infla reunit i
gona
de les paraules del president, i sortí
"PrestOn North End" As un ajumaran Ilurs csiorços als de la
del local acompanyat Tun grup d'asConfederacin de Cantbres Sindicals
deis clubs més :lidies d'Anglasistents. 1 aixi, és tot."
lera i fura veraineid sensible d'Autornobilisme i Ciclisme.
Invitem a comparar. 25
COMENTARIS
Aquesta unanimitat, filia (l'un coque la temporada vi neta I haper
cent tenim rebaixats els
Molt breus seran els nostres con/U interés. ha estat molt l'en vista
gM. s ' l'abandonar el sen lloci a
preus. Sense exigir cap
per t'alioli' que s'interessa per aques
mentaris. perquè ja les paraules del
la primera divisin por Un altea
quantitat.
tes uniestions i promet que la celenostre arnic reflecteixen proa claraClub segurinnent mes novell i
de l'Exposició de rAutomq
ment l'enorme equivocad'', i la pocaJerseis futbol, 2'25, 395,
glorioses
tradicions.
de no tan
-bilsgunfetacsuleintsolta de les paraules d'En Bernat
4'95 pessetes Iota eudel Club esta luz- ressades i nocives.
Direcció
La
II..I'S..
Picornell.
reforear la
la
forma
de
cant
I,a Premsa, per la seva banda, s'ha
Un punt volem especialment fer
Mitges jugador, 165, 1'85,
. u tutu-ant posat al costat dels organitzadors
seva
linia
davanlera
remarcar, i és el mal que ocasionen
2'33 id.
les darreres setrnanes halt pro
de i pel ilustre eantO
actes com aquests a l'esport de la
Pantalons jugador, 1'75,
sal
‘ai
parlils
d'enlrenitinent
estem disposats a ajudar-los en tot
natació quan ella esta encara man2'25, 2'95, 3'25, íd.
una einquantena de notas Jugael que sigui possible.
cada d'amor i dc bona voluntat.
195,
;ingleses,
Chiles
dors sense I robar-ne de suSentida imminent el nomenament
Les causes que l'atril' pogut ima'att i 2'95.
firient meta unte per figurar en
de dates comissions, que es fusionapulsar lacte del senyor Picornell i
Defenses, 0'55, 0'75, 0.95,
el pv'mer team.
ran mes tard. a fi d'anar a Madrid
que han d'ésser totes elles purament
1'15 i 2'95.
Middiesborou g h" cal?" so- a gestionar la modificada', de resd'ordre personal, s.M despreciables
Turmelleres ungieses, 695
frita les vonseqüimeies de eru- mentada disposició.
al costat del nia) que ara ha fea.
Genolleres portee, 8 11 5 i
tes slisebrdies quP sembla exis,1 tanquem aquest comentan mani9'45.
festant la l'ostra franca indiferencia (Pixel, entre els jugadors i l'e
Genolleres :ingleses, 695.
lement direelist. i e l seu fanids
Bald de reglament, 7'95,
,MMIMIIIn11n•
"leader" .1ml ydaran9'25. 111,95, 12'95.
lar inlernadonal d'Es_
Onants porter, 7'95, 12,-15,
eAria, ha soilieitat el transfe17'95.
riment a un nitre Club, •:9 que
Calçat futbol, de lotes les
li ha estat. concedí,. Aquesta
mides, a 10'95, i extra
situació 110 ig eertaraent, la mi deleite dels volares exercicis
a 11'95.
llor per a ixeear Illiddelshorough
o en catos de rampes, dialocae la seva mituació. Sein Vendes a l'engròs I al detall
Isla que "Chelsea", que es troha
done, magolaments, etc., useu
lambe en situad Motu:a ( . 0mpromesa, 1.tn molles ganes d'adquirir aquest excellent jugador i
E313110M16
sla (nitra t obertament en DeA,
gociaeions per al seu transfeDr. >tasó Amad
rimeit. Tot depén que aquest
Fabi icació especial per a
Prülma
nous Clubs: Jerseis, panClub s'avingui a pagar 'la folia
n•n• ;;.••••nn
latons i mitges futbol. et_
suma que sense &dile Ii exigi-,
l'exposició 1
rä "Middelsborough" per deseetera, en tots els dibuja315
prendre's da tan notable jugaaos i colors que es poden
dor,
si
lié
sembla
que
finalment
desfijar. Sense augment
Meter Ussö APIM
reeiairh en el sexi projecte.
de preus
Me. do thasIetas,
Notspur
is easttenie, núm.
Londres, novembre 1923.
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SPORT

Abans d'alar al talad havien de
jugar-se al Frontó Comtal dos partas de pilota a cistella corresponents
al concurs "Copes Creu Roja", pero
per malaltia de N'Agusti Bo s'adjudicaren els putas a la pancha Escudero i Mas.
El segon partit tampoc es féu, per
no presentar-se En Jaurnä (Per motiu d'una desgràcia de familia)
guan'yant, per tant, els punts la parella Larramendi i Bargunyó.
En lloc dels anunciats es jugaren
dos partits d'entrenament; el de les
onze toll entre Escudero i Mas, vermella, i Bululú i Amat, Matas.
El pq rtit no M'une moments de
gran l'Iteres, per la desigualtat de
jale entre tots dos equips, guanyant
els vertnells. que s'apuntaren el pum
40 quan els blaus en tenien tientes 26
El partit de les dotze el jugaren
Ferrer i Bargunyö, verniells, contra
Rigatt i Palmada, blaus, i ion molt
ben jugat per les dues parelles, sobresortint En Rigau, sempre segur i cientific en els rernats.
Els contraria no s'entengueren i
equivocaren el joe, que per les condicions havieu de carregar-lo al sadescartant en el possible En
guter, descartant
Rigau.
Des del comencament aliaren davant els Watts. fins a portar 7 punts
d'avantatge, per?) en arribar a 17 els
vermells igualaren. Després tornaren a dominar els blaus, que en acabar-se el partit portaven lo punts
d'avantatge.
Els partits de C011CUTS d'ahir al
mata se suspengueren, per les males
condicions ile la cama, stegut a la
pluja que Id enträ per les claraboies
rompudes celebrant-se dos encontres d'entrenameM. prenent-bi part
en el primer. Enric Escudero i Sunyer (fin), vermells. contra Joan Bo
i Pere Escudero, blaus, anula la con'Vició de jugat a net el davanter hlau.
De bon comene ja portaren avantatge els vermells, fins a onze putas,
tninvant a la darrera ()escila, 'tuerces
a l'oportunitat en els remats d'En J.
Bo., el 'mal no pogué impedir, yen\
Li victória dels contraris per an
•/m'As 5-36.
El segon partit fou jugat per les
l'arenes Jatunä i Olatnendi, vermells,
contra Larramendi i Marian Garcia,
blaus.
No veiérem pas jugades de gran
tnérit ni Iluíment, cssent els millors
sobre la canxa els davanters, que
encertaren a rematar t'Iguales pilotes
dificils.
Dels saguers, l'Olamendi molt insegur, i En Garcia sense jugar gaire,
(legan ;a estar indisposat.
El partit anä igualat en principi,
piró mes endavant portaren bou
avantatge els blaus, fins de deu
punto, mantenint-lo sense gralls Va
fin: que s'apuntaren el punt-riaton›
40 ale la sictória, (mulatut els seus
contraris, a 31.
El públic molt nombrós cada dia.

SURA MILITAR

NYA DOS PUNTS
Ahir havin de jugar al camp
l'Espanyol *'equip de hockey d'aque,•a
societat i el del Terrassa, pela; com .igui que aquest darrer. tense cap avk
lis ileixat de compariixer. l'Espany,1
gumiya per aquest motiu els dos primers punts del campionat.
La classiiicació deis equips es kt
giient :
J. G. E. I'. 1'.
3 2 1 o 5
Polo. . .
3 .7_ o 14
Barcelona .
1 0 2 2
3
Espanyol .
3 o t 2 1
Tcrrassa .

relamió de IleomMiti i Uffitus I
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A. C. SPARTA, de Praga
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M. T. K., de Budapest
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Polo. - Isamat. Arermi, Pons, Belver, Casas. Giró. Werola. Ferrater,
S i • rústegui, Isamat i Lobo.
Barcelona. - Castillo. Pons. Moles,
Colo m. Capella. %lamieras, Mar.
tí. Ventura. Masip i Rihalta.
Acablva dc mmenear-se el je. que
ja en Junqueras es fa amb la pilota i
executa una honica arrencada q ue acaba en gol kick. Les arrencades del Barcel ona sovintegen i la defensa del Polo
ha de pasar en joc tots els setas mostsos per destorbar-les. En una de tanle s es forma Pro n de la porta del Polo
Im garbuix en el qual no es reaten sinó
cops de vara i esquitxades de fang,
que posen els jugadors fets una lläslima. Per fi. 11 ,amat pot arribar a
aclarir. Barcelona, pern. torna altre
cop a innuktar-In s , i per casualtat
aconsegueix marcar cn \Tentara. Cada
con va accentuant- s c el domini del Bar_
celoua Lea petjades que al eatun es
sellen indiouen clarament Que el joc
és porta* ainb malta intensitat prop
la porta del Polo. Fins ara no se'n
venen sitió :t'emes a l'altra banda. per,
noc a une el Polo va rcaccionant i
Ei-tratet s'encarre ga fer alennes nerilloses incursions. Es tiren dos c5rners kick contra el Barcelona. sense
resultat. Tornen els davanters d'anuest
a l'atac i ajudats per en Brull fan ‚In
joc pos itiu i perillós que gràcies a la
seeureta• de la defensa conträria no el;
val el punt desitjat. Es de untar 1 1 71
precia ad d'en Ventura que l'Isamat
aeonsegueix desviar a cOrner kick. Es
tira. sense resultat.
Arrenca la de -cantera del Polo i

Castillo fa una sortida insegura que
de poc Ii cosa un disgust.
Continucn davant h porta. i gra.ces
a la magnífica defensa del Bare,
sobretot d'en Pons. no guanya el Pulo
cap punt, i cn aquestes assenyala r re.
ferie la mitja part.
Durant el curt desuna que varen fer,
es posà a plome bastant fort, no parant la pluja ja en tot el partit. A777,1es.,
ta aigua i el trepig dels jugadora 71,Serk
el camp en un estat Pastimós que My.
pedeix a cap dels dos equips deseerotllar cl joc que els és habitual.
Repres el joc. es veu que el Pole
e5tä decidit n marcar uns quanta pants
que ti dottin la victória. i la davantera. ja en combinacions.
vidualment, inicia una serie d'amaddes que sAn, però, interrompudes prh
111i1 i ns i defenses del Barcelona El
Brull i en Pons sena els dos que milita
juguen i que amb bras; incansable treuen
les protes deis davanters contraria per
lliurar-les als sosa. Mes l'atac del Pale
cada cap és mes ferm i la defensa del
Barcelona mis jebe. Ja aquests un
han d'aconseguir ni una sola vega -la
traspassar la línia de mig carian.
Però is un domini que. degut a !a
S'arta Alfa que ara cau i al fang que
hi ha, no perrnet al Polo Iluir-s'hi ni
a's del Barcelona defensar-se.
Per fi, després de malt bregar- h . i
de rebotre la pilcra amb un i nitre.
veiem entrar-la dins la porta Ten Castillo entre esquitxos de fang. gräcies a
en Satrüstegui.
Continua la tinta mis enfangada que
mal: cada girbnix es un c'ot que fan
al camn En Polo marca un gol, que
da anullat per of
En Ferrater. després d'arrencar 1
sortejar alguns contraris. aconsegueix
per als seus el segon i darrer gol.
Barcelona
Des d'aquest moment
va acabant les tanques ener g ies que li
quedaven. i com que el E01n veia
asseg urada la victóría va passant els
joc irasimul i pesat.
tninuts en
nue el referée dóna per acabat d par-
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CASA LAYRET
BOQU ER I

Abc va finir la primera volta del
campionat de hockey. Amb el sol avantatge d'un punt aconsegueix el Polo la
millor classificació.
A tan equip de la d'hm d'aquest
és molt poc afalagador l'harca- empatat
ami) el Terrassa. Es clar que fou per
presentar el seta equip mala incomplet,
però que no vagi massa refiat. ear podria succeir-li que un dia tingués un
disgust irreparable. Amb tot. teniu preseta que tata la segona volta ii pertoca
jugar- la al seu camp: és de suposar
que collservani i augmentarà l'avantat ge que porta als restants equipa.
El Barcelona va darrera el Polo amb
punt d'avantatges. Cal que contittuf Iluitant com fins ara per conservar aquest lloc, que no creiem que es
deixi penlre, si tenim present que ahir
el Terrassa va dcixar-se perdre dos
punts que li faran moltissima falta per
disputar-li el segon lloc. Quant a l'Espanyol. només tenim a dir que té des
punts com a premi a la seva cons • äncia, i que encara que ti totes les le
perdre haurä demostrat en aquest campionat un bel esperit deportiu.
El carne- vell del Barcelona està
comnletament fet un fivic per poders'hi jug ar. Cata n'oil mis molesta que
forta accentuà el mal estas del terreny.
i tot ens feia preveure que el partit
polo-Barcelona seria susnes, mes les
exigències del calendari det p rtiu han
superat les del ea'endari del pages, i
nartit que baria de decidir quin era
Pequín amb mis probabi l itats de carnpió s'és celehrat.
Ben enuinat per suportar les inclemencies del temps, stirt el senyor Sarr5
tocar
tzs , el xiukt, i s'alineen els següents
cag

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN-
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• emb el lorat,,hlärkitre asimila Atea:
&d'y cogía 49 bilhains. 'keifn
L'Atealbard el tira fora antentionadamenit cocar eloit aplauda Ilet'‘ .1.."Álaintara
aquesta demostrada de cordialitat.
dignada per rarbkragre.
Samitier "pera refer-se amb eaa'h
eLou I EL BARCELONA JUGA 'sorollosa vietaria..'. a Eareldeeti, .ess
. MILLOR :-: LA PARCIALITAT ocasió que' Os "reeleien eti pedir:
Urrutia, el directiu del ehé blEal
DE L'ARBITRE
En aquest moment, plou torrencial- reconeix que en semblant terreny no
mea, pub, cosa cstranya, el Barce- poden defençar-se els equipa que no
lona juga millor que abatas. Un abre hi estiguin avesats.
El resultat en si ens ha debeat attatampoc es
córner contra
parats i no permet gaires itiés coaprofitat.
L'Alcántara fa una bella arrenca- mentaris*; ahrament, els incidents 111Kda individua( veient-se-li ganes de ceits han tret molt del gust que hamarcar, peda li tornen a fer una tra- via de'" . el partit anterior, on tot
veta i l'àrbitre, com si no bi fos! havia anat com una seda.—Mutil.
Cal dir, ami, que això no fou a
ce penalty.
EL SISE GOL
EL OARIPIONAT VAL81101A
Una ama/cada d'En Travieso i els
catalans corresponen amb una falta
Castelló bat el %%uta
que tampoc és assenyalada. En trobar-se aquell jugador davant de Platper 1 a O
lo, llença una altra canonada, que és
Castellb,'
trenta
quatre
minuts.
als
el
sise
gol
jugadors d'aquests intenten retirar-se
Vinitla la primera volta del caenper consi ; erar una exageració el cas- EL PARTIT ACABA CINC M/- pionat (le Valencia, secció Nord,
tig; Alcántara aconsegueix imposarNUTS ABANS
amb la incògnita del Club que posse i el penalty és tirat per ¡arcana,
seirà rhonrós Sud, per tal com el
pluja
apreta
de
ralean;
el
parLa
primer
gol.
Van
setze
miessent el
tit esdevé por interessant i l'àrbitre Gimnàstic va davant de la puntuanuts de joc.
ció i el València ha de vèncer en
Seguidament els atlètics tornen a fa acabar el partir cinc minuts abans tots els encontres que ha de jugar
iniciar l'atac i en un el'clls acense- (le l'hora reglamentaria.
en aquesta segona vqlta per tal d'agucixen un córner que tira molt just
DEMOSTRACIONS DEL PUBLIC conseguir l'esmentat titol, contengaAguirrezabala i intercepta Sancho. el
A la sortida el públic aplaurkix ren avui els partits que ben bé poqual está jugant molt be.
a Alcántara. i a Sancho, que han es- dem titular de la máxima emoció
En un atac del Barcelona. Acedo
la lluita pel campionat.
ist molt correctes, paró ha protestat
carrega a Martí illegalmcnt i els bil- sorollosament deis altrcs per Ilur
El Valencia, que ha jugat fins ara
bains són castigats amb un cop franc, comportament al camp, i en moltes sensiblement handicapat, dones en
que tira Surroca. El gol sembla in- ocasions ient-se insoportables per la aquest encontre Montes no hi ha
evitable. per() un desgraciat of f-side seva actitud contra l'arbitre.
pres part per la dotada que pateix
de Fiera inutilitza la jugada.
d'end del darrer partit VareadaEL SEGON GOL ALS 24 MINUTS L'ACTUACIO DEL BARCELONA Celta, ha de presentar-se al camp del
.el
Nova arrencada dels bascos i En
En general, el Barcelona ha jugat Duc davant del club propietari,
Carmelo fa una bella passada a Tramillor que ahir, peda des del comen- Deportiu de Castelló.
En tren especial s'ha traslladat a
vieso, el qual aula Cuna manera fançament cha atret poca simpatia del
la ciutat de la Plana una gentada
tástica. Es porten vint-i-quatre minornbrosa.
nuts en fer-se aquest segon gol.
COMENTARIS AL PARTIT
L'equip del Valencia és tot el priI ALS 4 MINUTS EL TERCER
mer, menys Montes.
El domini atiene és en aquest moEls equips eren:
L'actuaclö del Barcelona
ment avassallador i el Barcelona dóValencia F. C.—Marian, Simarro,
na proves dan desconcert inenarra- públic, perqué gairebé tot just co- Pinyol, Hipólito, Reverter, Esteban,
ble. Una escapada de German, que mençar el partir, alguns jugadora ja Rino, Marín, Cubells, Peral, Cordesobre la mateixa ratlla de kick centra.
han protestat de l'àrbitre. En asse- llat.
recull Travieso i marca el tercer gol
nyalar-se el penalty contra el BarDeportiu de Castelló. — Alanga.
amb el cap. I van vint-i-vuit minuts
celona, créiem cine el partir ja s . na- Martínez, Lavall, Planchadell, Rude ion.
via acabas, puix Ii fou molt difícil bio, Doménech, Marcos, Altés, AliaEL BARCELON A ES DESVETa l'Alcántara poder l'emir els scus ga, Ordóñez, Pinto.
L'àrbitre senyor Lemmel, del Colequipiers, que voilen retirar•se.
LLA
La bronca del públic ha estat for- legi Català, ordena la formació i en
El Barcelona intenta atacar, lacró
amb poca sort. Una passada Sa- mEable i en part, alguns jugadors inig de la nerviositat del públic comitier a l'Akántara, que xuta soase barcelonites lasas procedit molt mala- mença l'encontre.
En el primer temps el domini corment.
cap malicia m'ab tot i la poca disL'arbitratge d'En Serrano ha es- respon en absolut al campió.
tancia a qué es trobava, Vit'al el salEls mitjos, principalment Reverva a córner que, tirat per Piera no tat molt malament; sigui per l'aranratee moral que el partir es fcia a ter, juguen admirablement; a la
té resultar.
acoscasa seva o que el marcador eta ha ida davantera no hi ha aquella
Un altre atac barcelonista acaba
sempre es traigualment amb cinner, senst conse- estat favorable des bell comenc,,a- imitada coltesió que
ment, el cas és que els biscains no dueix en gols.
qüències.
En una de les arrancades que fa
Escapada atlética i cOner a favor slum ressentit tant de la desgraciada
arriba fins daseu, q' ue aprofita Alcántara per arran- tasca d'En Serrallo. Els nostres ju- el Castelló, Ordóñez
car, quedant, peró, deturat a mig gadors hatt donar, certament, una ex- vant de Marian xutant fortament, dcturant - to d'un magnific plongeon el
cessiva importància a certs
cama.
pecó és el cert que l'arbitratge ha portee i allane la bala a córner.
En aquest moment es quan Sancho sla distingit tnés i certament ha estat de conseqüències desastroses per
Trobant-se Marian en terna Altés
ells.
engega una forta patada a l'estómac
estat el mes aplaudit de l'equip caEn el partit de dissalue va ésser la d'aquest i per aquest motiu, en tirar-se el córner no pot len res i
LA PARCIALITAT DE L'ARBI- millor linia del Barcelona la davantcra, perö aran no ha pas estat a la fàcilment Ordóñez introdueix la bala
TRE
mateixa altura.
a la xarxa. Marian queda Ilastituat
El Barcelona es redreea. 'Alcántara
Dels mitjos. En Sandio el millor, per a la resta del partit. Poc despréi

EL_PARTIT
K~atac as eondtut pels st"¡irá.inicia els xuts amb
tat'que almea 'entoeiú.- Ora ha anat
alt. Un nou atac de l'Atlètic, aquesta regada mis enérgro; Travieso passa a Carmelo, qué torna a tratar,
Plattko detura molt té, pera e s . castigat amb im free-kiek dins de l'äria. pequé a judici de Ilirlaitre ha
retingut excessivament la bala. Això
promou protestes iel Barcelona. El
titula no ha ungut, peda, conseqüències.
El Barcelona comença a donar senyals de vida; una bona passada de
Piera a Alcántara, aquest la pifia,
perdent una probabilitat del primer
gol.
EL PRIMER GOL ES DE
PENALTY
En Serrano comença a demostrar
una excessiva simpatía per als seus
i amb el pretext d'un suposat fault
de Plattko a Travieso, assenyala un
penalty contra el Barcelona. Alguns

tirar-se Sagi, al qual reemplaça aquellos adelantados de Travieso que "LA GACETA DEL NORTE"
DE I. E. MATOS
se fueron a falta.
pot dir-se que el cop Aparici, que ha jugat ha.
Triunfó nuestro Juego por su efi"Samitier es un jugador extraorafecta a tots eta esportius ea- EL QUART GOL TAMBE DE cacia, por su codicia y porque a estas
dinario, indiscutiblemente extraordiPENALTY
ildalls per un igual.
circunstancias se une una gran in- • nario. En cualquier puesto juega
hi ha pas dubte que tot
El vent, ara, es favorable als teligencia.
bien. Ahora, que es natural que en
te una. gran transcen- barcelonins, que dominen en
Confunden nuestra impetuosidad,
flegat
jénoia, però no pas tanta rom començar la segona par t. creyendo que todas las jugadas se alguno sea elemento mis completo.
¿Hace bien el Barcelona poniénsueeentäniam ent els mateixos L'Athlatic inicia una arrancada resuelven por ella, no sabiendo o no
bare,donistes li han volgut do- i Sancho . ineorre en penalty, queriendo apreciar , que les acompa- dole de delantero centro? .¡De,be ir
al equipó nacional en ese puesto?
rar. Nosaltres creiem que cal que, tirat per Limaza, val el ña un gran conocimiento de juego.
En pocas palabras queremos conrain-ldera r el succe5t com un quart gol per als bilbains.
Los catalanes son elementos en- testar a las dos preguntas, ateniénno pas com una conclu- EL SEGON GOL DEL BARCE- trenadísimos, debiendo más a esto
donos al match de ayer, única vez
,i,n. .% mes a mes, la rivalitat
que a su inteligencia, toda su catevisto a Samitier de delanb...-eatal ana o, millor dit, LONA ES LA MILLOR JUGADA goría. Juegan y mucho, dominando que hemos
tero centro.
DE
LA
TARDA
el
Barcelona
i
P.Athletic
el balón como el que más y entenenti,
El Barcelona habrá estudiado los
///sa que data de molts anys,
Els barcelonins no donen; pe- diéndose a la perfección. Tienen una elementos
de que dispone y se habrá
i p a sembla que no n'haurem rb. proves de decandiment, i gran habilidad, adquirida después de dicho: Carulla es un medio magnífide dure gaires per tornar a fine juguen millor que abans. larga práctica (realizable únicamente co, Samitier es una notabilidad en
rete e l'Athletic vernal pel Bar- Una centrada molt precisa de por quienes viven de sus rentas), pe- qualquier parte, y como hace locuras
eej.na així rom avui ha succeit Piera la remata Samilier amb ro carecen de facultades propias para con el balón, podrá tirar a goal en
a
el cap. aconseguint el seo«
ganar partidos.
cualquier forma y crear continuos
Trobem injustificable la gran gol. Es la millor jugada en la
Samitier es un jugador portentoso, peligros y hacer unos pases increíest,anyesa i rarlaparament que tarda. i el púhhic, apreciant - ho quizá no tenga rival, pero es en la
bles, etc., etc. Y como el centro deileteostren alguns sons del més així, aplaudeix Ilargament. línea de medios y no en el ataque." lantero que tenían bajaba mticho...
Perb
Sanxo juga moltissim, però mal "EUZKADI", DE ARABEAS
y eti de/s nostres cercles.
Pero si el Barcelona se ha hecho
estat té el seu seeundat pels seus ales, que no
esa cuenta, una cuenta semejante ha
"Hay, sin embargo, en ese intereri-4en en un concepte equivo- aniden gairebe gens a la dacambio social, algo que debía recti- de hacerse el Comité/ Nacional.
cat de la vàlua dele jugadors. ‚'antera. La
La defensa barcelonis- ficarse; y es el señalamiento de la
zPuede mejorarse a Samitier? Lo
nuz ha contribuir a formar cer- ta és la ratlla mes fluixa.
dudamos, como medio. Como delanfecha en que el Athletic tiene que
premsa que usurpa el nont
desplazarse a Barcelona, demasiado tero centro, creemos sinceramente
Cesportiva escampant als qua- EL CINQUE GOL PER CAR- temprana para una demostración de que si.
MELO
, vente sense mirament de
su valía, que viene a resquebrajar el
Siendo un jugador peligrase,
mena les excellencies de
Mancava poc per acabar i prestigio del equipo bilbaíno por su bit inquieto, trabajador, pues ayer no
tot5 i cada un dels jugadors Carmelo, recollint una pilota natural falta de preparación, con se concretó a esperar juego, sino que
barcelonistes fins a l'extrem dels mitjos, llança des de gran cierta ventaja del barcelonés, por re- muchas veces f até a buscarlo y a deque tot lector ,de bona fe pot distitneia un xut formidable cibirle en su terreno. Háganse esos fender, no nos convenció como de/t'aye r eregut que l'equip del (111P Plattko tampoc ha vist tan encuentros en plena temporada, co- lantero centro, aun cuando sus geBarcelona era quelcom sobresols.
menzándolos ahora para terminarlos niales jugadas tienen efectividad en
natural i extraordinari dintre
IMPRESSIONS
dentro de dos meses, y la suprema- qualquier parte, y por ello sabe obale resport. futbolista. I aquesPot dar-se. francament, que cía, que obligadamente se ventila en- tener "frutos" para tu team."
la mena de "bluff", la finalitat la impressió produida p e r tre los mejores equipos peninsulares,
nIual ha d'esser sempre conaquest primer partit, és que el tendría la fuerza incontrastable de
traproduent, ha estar encoratjat
porter Plattko ha estat del tot su verdadera legitimidad, derivada de
pels directius del cuele, que malament. havent-hi tambal la igual posesión de condiciones.
(Per telègraf)
han preferit sernpre escoltar ajudat la pobra actuació dels
Ahora los triunfos se cambian: el
Bilbao, 9, a les 22.
Barcelona y el Athletic se vencen
Ice veus afalagadores, vingues- defenses.
sin d'alta on vinguessin, que
El $ mitjos tampoc han sobre- mutuamente en sus propios dominios
El camp it Sant Mames es troba
pp pas les sensates i desapassortit: tan 5ols a la segona part y la supremacía queda en el aire, por convertit en una 'laguna car la pluja
sionades.
han aconse g uit donar una lleu- los resultados, aunque en el terreno no ha deixat de caurc des d'anit pasCal, dones,. que aquest seriös
gera idea de la seva vàlua; la quede patente la superioridad de uno, sala. A la sortida. els equips són
advertiment que acaba de rebre
rol Ita davantera. rnolt intelli- por razón de su mejor táctica, domi- aplaudits.
l'equip del F. C. Barcelona no gent. per?' ha pecar per manca nio y conocimientos que muchas veEn Carmelo, capita de l'equip base,
aigol Pll el buit ; hem d'evitar de valentia: ha eslat ben mal ces se estrellan ante las cualidades obsequia el Barcelona amb un estanperò.
físicas
del
contrario,
o
ante
el
imsecundada pels mitjos.
que es reprodueixin aquests indart de seda, lluint l'ensenya del seu
fantile. quan u.. interessats. ex. ami" tot, fon la línia més com- perio de to ilógico. Y si ahora tienen Club.
importancia
e
impresionan
sus
luen
que
tan
sovint
s'ha
pleta.
essos .
El Barcelona elegeix camp i a les
En general, l'equip ha demos- chas, entonces revestirían mayor oKres d'En Serrano s'arrengleren els
Inetirregut .. .
transcendencia, porque se expresaI sobre tot 'que els directius trar hora cohesió.
L'Athletie ha jugat sempre rían con la expectación que da el equips. l'Atletic es el matx d'al&
doixin d'escoltar tan agradosaEl de
equipos
amb un gran entusiasme i lote equilibrio de dos
fuerzas
de
ment les veus de les sirenes que
i en el Barcelona hi ha dues va'
els seus elements molt deei- potentes, con la plenitud (le facultaels enrollen—
riants: Coma substitueix a Conrado
dits.
des y de juego. Y ello es preciso que
i Apar:ci a Sagi Barba.
se haga, en bien de todos."
OPINIONS
El que fon el partit del dlsDesprés del partit hem pros3bte, 5 a 2
curat coneixer l'opini5 dele,
4
equipiers. Aleäntara no ha vol(Per telègraf)
gut fer manifestarions de cap
Bilbao 8, a les 2015.
Ea mig de gran expectaci6 mena.
Samitier ha dit que els que
Ja estat jugat l'encorare Athlehimen
fallat eren els mitjos6Is
equips
eren
ttc -Barcelona;
ales i els (l'ofensas.
els següents:
Milers i milers d'ànimes esperen.
Els jugadors i direetius bitBarcelona: Plattko, Contado, bams
estan entusiasmats per
Animes MI dins la figura d'homes;
Surreca. Torralba, Sancho, Ca- Ilur frinmf. reconeixent cl brivolten l'espai del joc, i semblen nues
1 dita. Pirra. Martí, Samttier,
llant ion del 'Barcelona', remeitat al sol, meitat a l'ombra, totes
Alcántara i Sagt.
cluir] del qual. almen. As el miBilbao: Nidal. Ronsse, Acedo, llor rival que ts1
amb una espera igual, immediata
Sahino , Larraza , Legarreta,
:ossin on fossin, sense avergonyir-se
Els delegats del Cor e le CataGerman, Laka, Travieso, Car- lb. sonyors - Cardona i Domingo.
de la nuesa amb qué s'ensenyen, àvides
alele i Aguirrezabala.
han ennfessat otte ilmir eauip els
de passió i d'instint ran de la lluita.
A-bitrit Saraeio, i
havia estat del Ud deseoitegut.
eseolleix camp, jugant amb vent
asnerant que dernä es reseabaBellesa canviant damunt l'estadi;
favorable.
larh fraquost resultat.
obren el joc l'ordre del lloc i el nombre,
tamos
ha
empitjorat
i
El
EL PRIMER GOL
però Itt Hei que el moviment dels cossos
En aquestes condicions hm» no
ALS NOU MINUTS As pas gaire optimista respecte
governa intelli g ent, despacienta
la duresa dels ulls per on les ànimes
Comença la partida amb un ei resultat.
L'arbitratze molt. lefirient.
imposen el desig del guany que criden.
hell atac deis bareelonistes, que
at . aba a córner; els btlhains res- ;len) el públie.correctfssim.
I voldria l'esguard tenir prou força
°hl
enen
igual
I
me
lit
un
Ial ten i
per precedí el triomf que les veus cantin.
córner, lambe sense resultat.
g
OUR
El Barcelona es sil ui 'lavan t
la
Ara al bell mig saltava la pilota
al ls dominis de Vida]. però
ritmant el salt dels cors que l'acompanyen.
tranca d'encert dels davanters
Ara un pit és el mur que la rebutja,
inuti/litza llur tasca.
o decanta la marxa una embranzida.
Els atieties dominen; Laka
Ara els grups de l'atac i la defensa
II tasa a Travieso, el qual mars'immobilitzen forts dintre el silenci
, el primer gol d'un preciós
i en la forma del joc que resta immòbil
"EL LIBERAL", DE ROLANDO
Van nou minuts de joel "La impresión que nos ha causado'
diríem esculpida la victòria.
EL SEGON GOL
el Barcelona no puede ser más favoL'atur, però, que els immortals estimen
Els bascos s'embalen dorni- rable para el veterano Club.
El ala izquierda de ataque es esren tina bella estima: la ¡tetendesfà la humana pressa moridora,
tupenda y la linea de medios inmesi barcelonista no juga pas gaiun pas i un cop de peu marquen la rasa
jorable, sobresaliendo Torralba y
r,. encertadament.
que els guanyadors fa dels vençuts contraris.
0 de molt lluny Sancho.
Un alai tirat abs
Triar! veu's aquí l'home.
Los backs cumplieron muy bien.
per Carmelo, es el segon gol,
Vina lluita,
que causa estupefacció . puix mejor Corrido que Surroca, y el
ara que el goig sembla roent com l'odi
Plattko ni s'havia adonat de la portero hecho un coloso.
Esperamos al martes para formui el camp és dividit, i els uns i els altres
jugada. Sembla que Torralba
lar juicios definitivos sobre la pofan d'una passió distint objecte!
l'havia tapat.
Anaven catorze minuts de tencialidad de uno y otro equipo.
Ayer lo,.; bilkinos, sin estar como
jan.
L'esguard s poc, i el crit.
en sus mejores alias, supieron poner
Amunt els braços.
IN PENALTY
a gran altura su pabellón. La linea
Aplaudirem l'instant sense memòria
PEL BARCELONA de ataque discretísima. sobre todo
que decideix.
Els catalans sembla refer-se Travieso y Carmelo, y estupenda laLarraza a Sa
Cal decidir.
i ataquen be. però no hi ha sort, de medios, anulando
a
Alcántara,
no
viéno
La força
puix Alcántara i Martí en dues hall ir y Sabin
cl
primer
en
doseles
en
el
campo
s'agradarà d'enginys, mai de la justa
eeasions (regalen el pal. Aixe tiempo a los dos "ases" del Barceels desanima quelcom.
raó que els homes fa porucs de mena!
Als 20 mimas, i a canse- lona."
Serem injustos.
qiierieia d'unes mans d'Acedo, "EL PUEBLO VASCO".
S'endureix la pista,
DE KAROMTE
e l Barcelona assoleix el son
si el joc s'anés tornant batalla,
i
com
primer gol per majá d'un pe"El público bilbaíno ááed:eaá-6
els jugadora deixen un sok a terra.
nalty, llançat per . Sagt.
"El triunfo bilbaíno no ha podido
brillante.
EL TERCER GOL I DESCANS ser más
Milers i milers d'ànimes s'agiten
Qued ó patente, una ven más, la
Un nou atac de rAthlette i
el desi g ja té nom per cadascuna;
de
nuestra
táctica.
Pues
ad
s
coni
orid
super
despees de tres remalad e
i totes juntes nues com les flames
nadie, podrá
nte
nadie,
absolutame
secutives, Laka, tot sol, marca
el clam enlairen de la gran foguera
aseveración, destal
poner
en
duda
el tercer gol de l'Athletic, que
que el camp cenyeix, fornal d'aquest incendi.
ayer.
Os ovacionat per la cobdfcia pués de lo acaecido
Llancem al foc els pensaments informes
Triunfam os una vez más por la
aconseguit.
amh que
línea de medios, que estuvo admirapel gust del nom del combatent que guanya.
Samitier ha iniciat alguns ble, sin olvidar el ataque, aunque a
Salut, tu, passió que ens els bateges!
atacs, per6 ha estat gairebe
visto
conjunto,
le
hemos
sempre "off-side". S'arriba al éste, en su
Sin
embargo
Traotras veces mejor.
deseans amb domini bilbaf.
Veniu, infante, veureu d'aprop la glòria.
vieso tuvo una de sus mejores tarMares, veniul L'heu duta a les entranyes.
PER
dirección
de
jueSUBSTITUIT
SAGI ES
des. Sus pases y su
Intacta sempre resina* la joia,
go no . pudieron ser mejores.
APARICI
Más, mucho más, hubiéramos vissi els noma d'avui dandi fosal un* albo, .
Durant el descans no cal dir to de no soplar un impertinente
L6peePk
eom comenta el públic el des. viento que molestó grandemente a
enrotHament . que ha Ungut los jugadores, destrozando hermosiaquista primera part. Per ha- simas jugadas y grandes pases, eciabo
llar glorie tal Mató ha de re(Continmal.;4 de la 'ag.

rpP ra l

El

segon partit, 6 a O

eporeeteee."4
FUTBOL

El

din la relo-

sa bilbaina despres
del primer partit

arrenca räpid i quan es disposava
sanar. Sabhm li fa una traveta sensc que l'àrbitre el castigan. Protesta
dels entablas molt just f icada.
Non atan harcelonista, perä Samitier ramilla per off-side.
EL QUART GOL
L'Atiene arrenca i anda bona combinad& ecsprés de motees passades,
arriba fins a la porta contraria. Carmelo, soase ésser ratlestat per ning,n,
lleno Ull xut furibund que val el
n t uart goa per als laillaaaiao.Manqueo
cine minuts per al descans. Certament
ha estar Cl millor gol de la tarda.
El Barcelona inicia una arrancada.
Una bella passada de Samitier a Alcántara és perduda, perquè Aparici
ru n ajuda.
I s'arriba a la miaja pira.
LA SEGONA PART

Comença amb un atac del 'bree-

Ema que aconsegueix un cop franc.
mole a la vora de la porta hilb.Mat,
pecó Vir . al salva. L'Alcántara pifia
una centrada de Picra i de.i,11-és armara alt una abra paseada d'Apar.
El domini en aquest moment es
molt fort i quan el gol semblava inevitable. l'Atlètic arrenca, grades a
I.aca, cl qual xuta des de gran distancia, soise con,conéne7.:e,
EL CINQUE COL
Planto , es ia aplatud i, en detn-..c
brutal de 'lr;.vacsa i que haan xut
via fet creure en el cinqu, gol.
German terna a escapar-se ra,een
a Travieso i aquest 55.okt:e, i;nalment. cl c I aeue gal als tretze miauts
e'haver-se repres l a partida.
El Barcelona :29 castt g at ami/ uti
n,,,,
cop Iliare pum ole r;ai i fafid
rii Sancho l'in a t • rcepta .. i >esa a Al-

no solament de la linia, però fías i
tot (le l'equipo Les ales, cal certs moments, semblavat jugar de davanters i
oblidaven talment (:e marcar els sena
contrincants. que aquests sels escaparen al seu caprici. En Sancho, indiseutiblemen: el millor de tots, ha
lea una lasca enorme E eli ha aconseguir equilibrar molt la partida; altrament, jo lau se pas com aqucsta
hauria .acabat.
Domini accentuat no ha exIstit al
primer temps. pC7Z) despees del descatas i per estar el terrcny convertir ( . 11 tul bassal, cada a rreneada de
l'Arletic, (ate les ha iniciades gairebe sempre per l'ala ireta, esdevenia
un seriós compromís per al Barcelona. les de f ciases del qual són malles
per jugar en cama tou. Han jugat
rabiates, piró no han sabut marcar
gairebé gens.
Els mitios (le l'Atletic han salan
marcar tr;,It millor que els catalans,
que. repeteixo, semblaven davanters
i n.. mitjos.
Plattko. aval, ha estar bé. a despit
dels sis gols, que vull creme que en
realitat no huelen trésser més que
titulare. ca r el penalty lau estar una
injusticia mnIt gran i un altre gol ha
estat gairebé imparable per a en, per
trobar-se tapar.
Surroca. cal algunes ocasions s'ha
distingit; la jugat anal) alta entusiasme foll. pea-e. s'avaneava massa i en
trobar-se mult Es passade s !largues
de rAtletic deixava compEtame nt en

rescobert la porta, fent molt dificultosa la tasca del portcr en trobar ratlla davantera
ce davant d'una
que. com la de l'Atlètic ha ¡ligas d'una manera sorprenent. Cal reconéixer
que llur entusiasme era frenétic.

Na

cántara, que escapa, 'ovó el tir
fi.o-a'.
Un non atac harce.oni sra i .1 Ar r
1 1131 1 a • .a. e mi--rielxuta,obgn
l:beis.
1 NA

JUGADA DE SA1111E1:

..'nenitier acceecgoeix f;rtalment
ba estat obha alar la vigilancia 0 0
«una
fe- cte tot Cl partit i ar:eac7.
sí art./
s', sorpranent. Arenc . ta regada
cl gol e‘= inevitaV .• , car es troba sol
&raid la porta, pa:... pica mase,:t
alt i la desillusiö entre nosaltres èz-

p:.",sa. Amb tot, la jugt,dt ha estad
d'gna d'aplaudiment
UN PENALTY QUE F.I.S CATALANS LLANCEN FORA IN:ENCION ADAMEN i
En un bon atar, Mard cminii vi oblig a a Acedo tate salvi a
' r. El tira Piera i en rematar
f
-.'Akiudara, Salino detura la bala

fineix el primer temps.
A la segona part no hi ha res digne de ntenció a no ésser la incorrecta actuació d'alguns equipiers del
Castelló a Rubio. Plauchadell... i Tacmadi, de l'arbitre, al quial li ha
mancas aquella energía necessària
per ter que l'encontre no s'embrutés,
con) ha succeit a la segona part.

L'ATLETIC
No pot dir-se que avui hagin Ilui-

tat dues ticniques, perquè el Barcelona no ha pogut demostrar la sera,
a causa (lel terreny amb el qual fins
rAttetie ha tItulad amb pena. %atruene era insuportable.
L'Atletic juga ahir millor que avui,
pern a despit "scores" tan elevats que ba aconseguit, les *ves exhilicions han estat inferiors a les de
l'any passat.

EL QUE HAN DIT
A causa de Ileugers. però excessirament nonahrosos incidents. els ànims
estaven molt excitats al final. pel qual
motiu no he pogut parlar amb l'àrbitre.

1-la dit l senyor Cardona, president del Barcelona, que TAtletie ha
lug at amb l'àrbitre a taror sea. Re-

Aixö. junt a una forma "especialissima" d'interpretar els càstigs, ha
fet 1/tés desgraciada la seva actuació.
Malgrat l'arbitre, el València no
ha fet res per aconseguir el triontf.

—Ferran.
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Crtagena
Murcia, 9 a les 24.
A Cartagena, inaugurant la segoEa volta del campionat, ha jugat remalla local contra Alcodiam, d'Alcoi,
el qual ha estat batut per deu a zero.
El partir no ha tingut interés de cap
—)0(—

k Gallota
(Per telegraf)
Vigo 9, a les 23
1)e Campional varen jugar..al
Ferrol, els equips primers dtal
ttuta'iiig /l'aqu e lla poblaeió i Eitinya le pool,• ‘ ,/leo. Froanyant
litt.
iip si13 a aren
uf;;.r 1 telh rt':n
"Ilapid" i "Espanyol", quedant
d'.ttletisme 114
comeneat 1/1 set/ primer acte PSport ial onb un -eross" per tal
ale preparar els atletas gallees
P'' al Eatunionat • El trajecte
sie quilbmeires ha estat rottert
poi vencedor llena! Per/tandeo,
eu 'anude eine assgotas. Cal afegir que el trajeres'
t's 5 mol( dur. puix rriés de la alfi1 al era pujada i el terreny estaNn torta nudatnent a causa de
la pluja.
Alela

l'alma de Malones, 9 a les 21'11
(Per telègraf)
Sima intentat jugar ei
partit entre el "Mataró*
quip local A causa de la
peraistent no ha pera
Els jugadora han eitat
jacta d'un variarla
ment.

:ere, e

UTBOL
ELS ALTRES PARTITS D'AHIR
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La latiera teta des glrodee

de le
1
luí hprIlie de girola

fin

el cap di Les Corle
Batidera volgut veure jugar
ahir la Unid Esportiva Girona
arab el Badalona per formarnos una mes completa idea de

la qualitat del joc i de la vislua de l'equip gironí; però ja
que el temps va obligar a suspenden el partit d'abir, provarem de concretar la impressió
que ens produi en el del dissabte, ampliant el que en diguérem en l'edició d'ahir de LA
PUBLICITAT.
Tot i el resultat desfavorable obtingut, el joc deis gironins ens agradà torea, i creiem
que, de continuar com ara, assoliran bona hita i podran arribar a igualar-se amb alguna
cereles barcelonins de primera
categoria: potser ens semblaren, diseabte, un xic cohibits,
temerosos de no jugar prou be
la primera vegada que ho feien
a Barcelona; per això creiern
que quan s'hagin acostumat
als nostres campe 1 al nostre
públic (que per cert Migue
correctissim amb els forasers) i hagin abandonat aquella
temor que eemblava dominarlos, sobre tot als davanters.
rendiran un joc mes bell i mes
pràctic.
De tot Ponte la Unta mes segura i que mtllor s'entenia fou,
al nostre entendre, e11 trio defensiu, seguint la de mitjos
essent la davan t era la quo
menys demosträ la vàlua del
seu joc; cal remarcar, però, en

el seu desearree, la manea d'En
Weir, que lleva unitat a la tinta i permeté als mitjos i detenses del Barcelona marcar
estretament a En Vinyes, un
dels minore xutadors de l'a.

vant gironi.
Quant a individualitats, cal
remarcar, en primer lloo, l'enorme treball d'En Gattehia, que,
Si sempre . juga com dissabte.
caldrà considerar-lo com un del
minore portees de Catalunya.
Els defenses ja Itern dit que, en
general, editaren amb torea serenitat i encere. Dels majos.
Stamper venia precedit de molt
bona fama, perä en el partit
que motiva aquests comentarle(
no ens neabit pas de convencer:
el trobärem «pide. , en general;
altrament no eabein entendre
sera deria de no mes donar joc
a l'ala dreta quan, mancant En
Wels, era l'esquerra la que .minor 'lauree pogut aprofitar les
seves passades; en canvi, el
treball dels mitjos ales ens
agradà torea.
I de la davantera, molt be
Sentaniaria i tanate En Vinyes,
que. malgrat estar tan mareat,
realitzà algunes jugades que
acreditaren la bona marca d'aquest jugador.
I ara, per acabar, volem fer
constar la ilustra opinió que la
Unid Esportiva Girona es mereixia, dissabte, un "score" mes
favorable; creiem que el reserva del Barcelona guanyà noblement i netament, per?, també
creiem que un gol, o el que nliS
dos de diferèneia batuta representat millor la vàlua relativa
entre els dis equipe.

Ohlt

La victarla del Vartlnenc
sobre el Badalona per 4 a 1
Amb regular concurrencia se celebra
aquest partit al camp del primer dels
clubs.
A les ordres del senyor Peris s'arrengleraren els equipe.

pdgoom ma.;
CoMorera. taita. 111iinai. - 'Ver.
Pina. Beses. Rodligtiet 1 Aliare.
Badalona.
Bru, Yak Illoicard6,
Bosch, EsPellY, Silvestre, Oread; Giró. Rodrigo, Bau III Teledor'llI.
Surt el Martinete. arriban fina a
la porta badalonina i tirant dos córners sense resultat ene*.

Una arremeda del Badalona, entine
cura la defensa detenerme cPallunyrr
el perill.
Sud amb la bala Vilar, me tira un
bon directe. beu parat per Bru.
Free - kick contra el Badalona. tirat
per Blanco directe a gol. parant
perd Vilar Ii pren la pilote, oentrantla, que reculi en Rodríguez. essent el
primer gol.
Als pocs moments. els badalonint
aconsegueixen l'empat per edad de
Giró, que aprofitant un batibull a /a
porta de Pallejà llanca un xut ras que
aquest no pot parar.
Torna el Martinenc a ratac, marcant
Costa el segon gol d'un xut a f'ang'e.
(Me Bru no pot parar.
S'estaciona el loe davant la porta
martinenca. 1 urra bala que envia Tejedor If passa fregant el pal.

LA SEGONA PART
Comença amb un atac badalon1 entrant en joc Pal l ejä, el qual detura una
bala de compromis que li envia Giró;
recollida la pilota pels groc-vermells,
s'arriben fins als dominis de Bru; Pina
dirigeix un bon ;cut que passa per sobre
el pal.
Ataca el Martinenc, 1 Vila, en anar
per allutuar oil 'mi de Besen, pifia,
enviant la bala a córner, que tirada
per Rodríguez la remata Vitae que asso1eix el tercer gol per al sea equip.
Una escapada trsdalonina no és ¡profitada per Graner, que envia als núvols una bona passada de Tejedor DI.
Maro. que en aquesta part esti jugant estupendament, a la fi aconsegueix marcar el seu gol, aprofitant una
poca passada de Vilar.
Els hadalonins no es desanimen; tot
al contrari. intenten minorar el set: resultat. essent digne d'eement un bon ata
de Giró parat per Panel, i una bona
rematada de Rodri g o, que toca el pal.
Poc després s'acaba aquest encontre
essent negra nit.

LLEUGERS COMENTARIS
La victòria que obtingué el Maritnene contra el seu temible adversari fou
esclatant Hem creu que a haver-se pre.
sentat complet l'equip vei un altre hauria estat el resultat.
Dels 'porters el que més es distingf
fou Pallejà, el qual va tenir una bona
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AUTOMOBIL TROBA: 6REU QUE COMPETEIXI AMB
QUIN

Mes d'un quart de milió de cotxes CHE VROLET han estat produits
1 venuts el primer semestre de 1923.

Aquesta quantitat extraordinària ha calgut per correspondre a la
demanda mundial d'un cotxe econòmic, ràpid i segur; reunint la mis
ampla especificació de qualitat i presentació a un preu no aconseguit fins
avui.
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que Isrseva pottg me puna "1111lee".
Les defenses del Martinete comparen.
Quant als mies; de del Dedeo' •
varen estar bastant dmancertats, i dels
lonas en Costa li manea molt per dese un nag «ene; ea Blanco de mig
ala no cometed.
La davantera badalonina ira estar

7.350
:
I

AUTO AMERICAN SALON
Passeig de Orilleis, 100 • BARCELONA

ea, en ~lame Aliare gimen gliee
hat i Rodriguez a rastrea. .greelli
molt.
En Besa de davanter cesare no
agrade, i Allana es lastima que un
jugador can ell estigui sempre tan apear.
En Peris, arbitrant, encertat.—Kit.

CROSS • COUN »1 RY

El II

ping

de lado

dora etanol& d'Eo COK -- L'homo! 1 l'Europa
a la dataatera per equipe
n•••n•n••».....nn

En terrenys . de Montjuich
sobre un recorregut aproxlmat
de sis quilòmetres, es disputa
rihir std mati el IV Cantpionat de
Barcelona de cross-country, organitzat enguany per "La Jornada Deportiva", sola el paironalge i control del Confite provincial de Barcelona de la Federació Catalana d'Atletisme.
Malgrat la pluja, el nombro
de participante ron molt. erescut, per niós que el lamentablu
i incomprensible "tor-falt" dele
minore "craka" del Barcelona,
com sial lambe el d'En Miguel.
restä un boa xic d'interlis a la
preve.
Sembla que l'allunyament
dele demente esmentats ha eatat degut a trobar-se en parlode d'entrenament per el Campionat de Catalunya, fons, cha-

dona ocasió a En Cutié de coito.
car-se en primer lloe, guanyant
d'aquesta faisó per segona vegarla Plionrös Hiel de Campió
de Barcelona. Rebi la nostra

Illenge Pere Prat, Porganttzació
del qual anuneiä el Barcelona
per al dia de Nadal. Perä això
no haurä de tolerar-se en plena temporada de cross, duran t
la qual l'atleta, encara que pot
córrer en pla curses de fono
cense perdre la "forma", no
per abre) haurà d'abandonar la
cursa campe a traves, mäxlme
trattant-se d'un campionat a
Barcelona. Be 'sebear qr.le la
culpa d'aquest estat de coses
no de precisament de l'entitat
organitzadora 1 si de la con-

10, Manuel Vives, R. C. D. Es.
panyol.
11; „loan Alfonso, C. D. Europa.
12, Josep Miret. ídem.

descendencia demostrada per la
Federaci
ó, per tal de no perjudicar ele Interessos particulars del Barcelona 1 eis generals de l'atletisme catalä, maneat precisament de manifestad ons de la importancia de la
cursa Pere Prat. Malgrat això.
lamentem vivament que hornee
de la talla dels Pelan, Pons.
Bellmunt, Pineda. etc., hagirt
negat el sen valuós enneurs
un eampionat. de Barcelona. la
qual cosa ene impossibilita de
indicar amb justesa sobre l'estat actual dcl dits ateetes, tots
elle seleecionables per representar Catalunya en els propers. Campionats.
Tarupoc el ¡Mitin( foil nombrae cont era d'esperar, degut
al tenme retejes, si be Pn els
punts eetrategies del eircuit i
molt esperialment a l'Estadi.
es congregaren alguns grane

d'entustastrie aficionats.
El reenrre gut. Que SPIZ0113 eslava anunciat (lana desee d'uns
ap is quilemtetres, eecursat
a sis, degut al mal eslat dele
canijas. la qual cosa produt
generals i desagradables sorpreces entre bena parte dele
andes participante, homo; (te
tren la mejor part, que netaven preparats per a la primera
distäneia. Altrarnent, donat l'avaneat de la temporada i tenint en entupir, que els preves
Campionats seran disputa ts sobre uns &In quilemetres, considerem del tot impropia els
sis quilòmetres del cross d'abir. per dolent que fos 5l ter-

reny.
Tee caraeterietiques aet reenrregut del Campionat de Berpelona, (Idead a part tres o
guatee esealittates, que al nos_
Ire enlendre era mulle(' suprimir - les. posant al sen !loe obsta
Idee. Iren bines, aixf rom
tambe hem de considerar i encertat el traçat del cireuit.
La sortida foil donada 1. dos
quarts de dol so del mali, a pA_

PESSETES

geheerdiag.tilf

bella deteneeidade. artid 1 la gen.

vinguila de PExpitsitUA.
Duran! Iota la ' guisa fosen
eis amos Arbult, Cutió i Viun
seguits a curta distän
per Planee!, Doz, Gräcia, Blal,
ei es" t era .
La cursa dels guanyadors ;mi
bona i reveladora del perfee.
le ente enarnent a que alma («times els corredora, sobresortint En flutie, que després d'un
breti parentesi en el meu brillant historial, reapareir en plena "forma". Tumbé PlIS han
causa t unilt bona impreesiii els
(bisela, Diez. Vinade, Blat i els
restante elassifieate, mereixent
eapttol apart En Planell, del
qua l ja lient (lit aquesta temporada que eeth ;n'Une que els
altres anees. Els Juniors Ferrando, Rosas 1 Armengol, i els
neófite Anguera, Canten i Bor..
rajo, lambe actuaren en ¡terma

esplandida, mereixent grane
elogie.
Al darrer qull6metre de la
cursa una caiguda de l'Anbull

enhorabona.
Els resultats tècnics foren
ele següents:
GLABBIFICAGIO GENERAL
1, Manuel Cutis, R. C. D. Es-

panynt, 19'59".
2, Pere Arbult. idem,
3, Antoni Gracia, fdelh.
4, Francesc boa, ídem.
5, Llufs Plausch, C. D. Europa.

6, Conrad Vinadé, ftlem.
7, Josep Blat, F. C. Barcelona.
8, Ricard Ferrando, Gracia F. C.
9, Joan Rosas, F. C. A. de

Sabnriell.

13, Joan Rofastee, ulein.
14, Joaquim Sors, ídem.
15, Ricard Armengol, Gracia S. C.

te, Antoni Reig, F. C. A. do
Sabadell.

17. Jue López, R. C. D. Espanyol.
18, Giner Ramos, C. D. Europa.

19, Francesc Soriano, R C.

D. Espanyol.

20, Jaume Lagarriga, C. D.
Europa.

21. Didac Devesa, idem.
2t, Vicens Coll, F. C. Barcelona.

23. Sebastià Grau, C. D. Europa.

24. Josep Casadevall, 11. C. D.
Espanyol.
25. Josep Martinez, C. D. Europa.
26. Miguel Anguera, Sarrià

Esport zu.
27, Josep Pereda, R. C. D.
Espanyol,
28, Isidro Maestre, idem.
29, Vicens Planchas, W. E.
de Sane.

30, Felip Tugas, Sport Ciclista Badaloni.
31. Francesc Hernändez, C. D.
Europa.

32, Vicens Royo, F. C. Barcelona.

33, Antoni Mani. i dem.
31. PPri• NIIPZ, ideen.
3e. Alexandre Aymerich, W.
E. de Sans.
Iriberl Camón. independent.
37, Manuel Cunill, C. D. Europa.
38, Josep Borrajo, indepen-

dent.
39. Carles Vilanova, F. C.
Barcelona.

Joan Castellä, W. E. de
Sane.

41. Salvador Ferretees, Surriä Esport
42, Joaquirn Soler, C. D. Europa,
43, Daniel Iternlindoe, idem.
44, Antoni Montaner, F.
Barcelona,
CLASSIFICACI O PER CATECORTES
Seniors. — Culi& Arbulí i
Grfiria.
Juniors. — Ferrando, Rosas
1 Armengol.
Neòfits' — Anguera. Cantón i
Marrajo.
CLASSIFICACIO PER CERCLES
Ler—R. C. D. Espanyrd (1,
2, 3, 4, 10, igual 20 punta).
2.011 — C. D. Europa (5. 6. 11,
12. 13 igual 17 pulds).
3.p r—F. C. Barcelona (7. 22,
32. 33, 31, igual 125 punte).
1."NA ItElINIO A VALLS
Amb motiu de fer augmentar
l'andel a les provee atletiques
per al dia 2t Il ' aqUeS1 mes,
s'organitza una exbibieló
Valls, prenent-hi part les se c .
done atlètiques dele clubs Climnästie (le Tarragona i Espite
nyoll de la nostra ciutat.
L'exhibiele es a base de curses de mig fosas ivelneitat, salls
I Ilniveaments. prenenl-hi part
ele milites elements de amb dulce Societats.

tepes — Melles
Pieles psi'

•

trustes
'sport,

PASTFLLS 1 SEGUIA
PLAQA REIAL, 15

th
(Cont:ntureid de la pàg. t)

(Credieraciii da h l% pdo.

ciä- acaba amb tan xut de Calvo, que
para amb molt d'encert Pedret, perii
no pot evitar que el fangós terreny
el faci carne, • escapant-se-li la bala
de les mans, el que aprofita amb
oportnnitit t'Aneen per marcar el
primer gol de la tarda.
Des d'aquest rnoment els còrners
es van succeint amb molta continuitat i per totes dues parts, sense que
cap doni un resultar efectiu.
L'Aureli agabit la pilota, corrent-la
fins al davant del marc, on veient la
dificultat en que es trobava per xti.
tar, passa la pilota a Arroniz, el
qual ho fin, parant dificultosarnent
En Pedret, que l'enea la pilota a
cfner, que va ésser tirat sense conseqüenctes.
slaqb tot i que el fangeuix dificultava Attlerosament la vistositat de la
Iluita, no per això ens trobarein
mancats de jugades emocionants;
en un avene ben dut de ',din, en
trobar-se sol davant la porta 'ruta,
parant be En Blasco, peró caigué i
no pogué lliurar-se a comoditat de
la bala, originant-se un continuat
piloteig, fins que Rini la kit penetrar al fiare, aconseguint aixi el gol
de reuma. Aquest gol aa ésser protestad piel huesinan valencia, per tal
com va considerar que abans de
marcar - se, els jugadors del Sana hevien ittcorregut en off-side.
El Gimnästic no es desanima, ans
al contrari, refernia els scus estorcos, aconseguint un nou punt, que
amb tota justcsa asiullì l'àrbitre, per
off-side.
Als pocs moments i en un atac del
Gimnästic, l'Aureli recollí una pilota que li va ésser passada per Silvino i amb molt d'encert la feu entrar
a la xarxa, aconseguint desfer l'empat.
Al cap de poc s'arriba al descans,
que va ésser excessivament curt, per
tal d'evitar que arribéssim a Vacal'antela mancats de claror.

une; el segon, Ilevat
(anadee, complí potaer
que et seir company, anib
que per aturar el poc maten*,
tic deis hongaresos cal ueee
tàctica especial.
La radia miela cumple aee,
Inés compli; Xavier potser
estar millor que els sena co_
m
panys, encara que li mancä usa
forma seguretat en tallar ele
avenços de l'adversari. Retal
amb tot i que feu el gol que
valgue l'empat, no ens agrade
en aquest partit. Artisus lame
poe va convencer; ens té acose
lumats a millor joc.
El (lavan europeista, el 4inal
té cona a base la part extreme,
quan aquesta no aetua, la ene
decau poderosament.
Aixf tinguérern en aquest
partit, excepte en algun
!leed que els extreme es (tecle
nitren a jugar i donaren a la He
nia una visual molt semlilant
a la que ens tenen acostuniats,
hit majoria del temps actuaren
drisconcertats i ntancats dintel. i
ligencia. De lote els cinc daventees que despuntessin dels
nitres pulsee !tomes hi bague
En kifis i l'Olivefla. En Cros
tampoc ens agradis; en alean
moment, per& ii veierem tia
deix d'aquell joc que li haviem
adneirat no fa gaire. Pelicer

Alcäzar poc afortunats.
L'AJORNAMENT DEL SEGON
PARTIT
Si be quan escrivim aquestes
rentes oficiaement res se sae
bia encara, es probable que el
partit que elegiré de suspendre a causa de la pluja es fea
dijous. Almenys es feien ges.
tions en aquest sentit.

LA SEGONA PART
Així, dones, als pocs moments ordena En Torrents la represa del joc,
fent-ho lambe anib un donnoi absolut dels Sans, durant el qual fallen
un xut a un metre dc la porta.
Els còrners, com al primer temps,
se succeiren d'una manera extraordinaria, 1, és precisament en un
d'aquests que despres d'una serie
de jugades, totes elles molt boniques, l'Aureli marca el tercer gol per
als seus d'una passada de Montero.
El quart gol per als valencians no
es fea esperar gaire i també l'aconseguí l'Aureli, d'una paseada de
Marco.
Des d'aquest moment el Sans es
reanima, atacant fortament; la claror
ja rninvava i les bones combinacions
dutes per la davantera unionista, de
vegades no les podiem apreciar con'
era el muestre gust.
Soligó va isser el que aconsegui
el segon gol per al seu equip, aprofitant una oportunitat d'aquelles que
gairehe mai no s'apro fi ten.
Immediatament de centrada la pih.ta. Martínez avança sol, passantse a tots els jugadors valencians i
aconseguint marcar el tercer per als
seas.

El Sans ja s'havia ensenyorit del
joc, però mancaven pocs minuts per
acabar i calia d'aprofitar-ho; als
pocs moments aconseguí el Satis un
non gol, que va ésser anullat per
off-sirte.
lminediatament s'asscuyalä el final de l'encontre.
EL JOC I L'ARBURATGE
Encara que per la situació del tul-cuy sigui dificil reconèixer la valor dels jugadora, (tiren, la nostra
respecte als que en vistositat han sobressortit dels dos equips.
A les files del Sans, en les quals
lii reapareixia En Tonijoan, ultra
il'aquest jugador, que ha donat 111011
joc 1 en alguna inoments ha causat
boira impressii5, cal fer esinent d'En
Pcdret, defenses i extrema davanters.
En quant al Gitnnästic, l,i lietn vist
dines figures (me es destaquen molt
dels seus companys: Molina i Arne'luz. Tambe rus agradaren el porter
suplent Blasco, lAurell i rEilric.
El senyor Torrents, en rarbitratgc, esilgité lM CII tots els seas falls.
iAot Eist

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
Un non equ'p que de debuta
amb q ua victaria
Dissahte va debutar el nou
club do l'anua "Sanson",
grat per empleals de la companyes e sment at nota. Va
liudar l'out ea tust fique) del Basar
de ltur,ttti, i malgrat tenis. aqueet
(Jarree mes coneixiinoint (Id jet.,
la vieleria va eesee per ale II(' butants.

.Aquest ves! oixon

fil-

misa blattea i pantalens negree.

L'equip

gitanyaie ir eslava
formal. pele argüents jugadora:
Vi t gil 1, Balines, !erutó, MiraIles, Freixas, Justribee Bolearen, Valls, Eältregas, ,Sufter
(5.), Stifter (P.)
Aquest resultat va produir
el mes gran entusiasme entre
ele novells futbolistas.

EL NOV CAMP DE L'EUROPA
Les

earacteristiques

pals de/ non camp de l'Europa
inaugurat dissabte, amb tot i
estar encara un xic endarrerida la seva construcció, poden
ja apreciar-se clarament, perinetent fer-se eärren de la be.
Ilesadel projeete amb tant
d'entusiasme portat a fa präctica pe/s seus demente direc-

tius.
Actualment la rabuda es de
(lolze a quinze mil persones., la
qual seria doblada d'aquí a un
roes, tan aviat com estiguin enllestides les graderies de la
part de sol i del gol de dan.
També seis augmentat' con.
siderablement el nombre de localitats populars, de les quals
se'n construiran guatee rentes
tot al voltant sieh camp, a excepcie de Id part de rombra
on s'aixeea la tribuna. prefetiendes de dalt i dc baix i lletges.
La pista prepiament dita reuneix excellents condicione, i es
(le 102 per 65 metres.
Melt ens platt felicitar el eerCampió de Catalunya per
l'exit dele seus treballs,
1 . 11111 por la imporläneia que dé.,.
na a la //ostra cintra l'emplaeae
In p ut d'un nou i magnífie terreny de futbol, que no tindrä
res que envejar certament als
minore carnees.

A ASTURIES

L'Arenes es batut pel Sporting de Gijón
(Per telègraf

Gijen, 9, a les 22.
Aquests dos dies han estat
gats dos mutile entre el Sperling d'aquí i l'Arenes de P'14
hat. llan reeultat excellente.
Ali j e. si be la pluja va t,.nvort ir el camp
lltla haca 1. el
ptiblic' va esser ninithrtis. ;ir,
mitras' Sergio, que afavor malt
ele forasters. Aquests prou jugaren ainb cobdeirt perb els lo'
cale. ami% el seu jee, avassellader, durad el primer terape rts
varen tenle completament ja551 inut e,
Al sogim fomps, l'Arenes vit
refer - se i animats eonstrunnient
pel ()elidid pere sobre tot Per
roll n r g ic a a' !uncid de Va llana.
aeoneegniren tres gols de faise

impeeithle.
El P arl a arabs ainh la violdtrint dele xixonesos per cone
tres,

Leineont re d'avui elan id dava »t d'un públie mes st ombróe
encara: el trnips era esplhilii.
¡la unanyal el "Sportin g " per
tres a dos. marea t s per Mella 1
1111 d'Arcadio arr nl t encertadament•Els de l' Arenes breit t tete
Sestil/taca. tole dos
Cal cementar la lasca de Va'
llana. Pertya. Rohua i
pele haba ine. Del e Sperting". a
5.11, 1'

Antadeo. Zarracina, Meana 1 Argüeles.

Han retal dos bella partits.
palesant l'esplentlida forma dele
ramplona asturiana.
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LA FLEXIBILITAT DEL NEU MATIC AMB LA DURADA DEL MASSIS, HO TE EL

Bandatge tipus
EXTRA FLEXIBLE

BERGOUGNAN

Es e) millar equip per als autómatas Omnibus de passitgers, aixi coi por als CIAN als quals per la fragilitat de! seu carregament els calva evitar los trepiden:
BARCELONA: Rambla de Catalunya, 76

MADRID: Sagastt, 15,

BILBiO: Elan°, 57.

SEVILLA: Antonio Salado, 9.

ot,

!!

811111111111311111121111 111111111111 311111111111111111 11111111111113111111Z111
BOXA

Comentaris de la setmana Hilari
Martínez, el nou campió del pes lleuger
ENTORN DEL CAMPIONAT D'EUROPA DELS WELTERS
: Ultra l'aetivitat esportiva de
la setmana que acaba de ranscOrrer, hem tl'asmnyalar el fet
d'haver-se signat duran/ el SOU
cura ei contracte que tara quo
el Campionat d'Europa g 101 pes
"welter" entre el belga ¡'jet 13o
hin
el catala Ricard Alía
faci a Barcelona. Nosaltres que
sempre haviem estat Opi mis tC respecte d'aques1 particular
basaid-nos en qMi la mejor vaina de la nostra moneda,
amb la belga, havia
tarada amb
d'orinar majors possibilitats als
organitzadors catalans, no delNon' de. re,'onCixer duo e) gest
el se4nr Elles dipositant tot
sPguil les 35.000 pessetes, Unpor( de la hosca que s'han de
disputar (s is dos boxadors. ha
tranquillitzat els nombrosos
esporlius quo t'unten haver 11P
trasIla g lar - se a Dril:s e: elles o AnSeis Si volien presenciar el
match.
Ja es comenca a parlar del
programa que integrä la gran
rounn; pugilisliea del Canipiop at , que, segons sembla, sera
nosalires, però, no
en parlaren' fine que sapigurni
ben be de oct. l els demente que
han de formar-lo, °III ro ole
(cual Irnim e/11;g s que lii figura.
a mes de Piel Ilobin. algun alIrr campió d'Europa o por ser
ex-campió de gran anomenada.

ininals perihdies capilanejals
por un rolatin no esportiu monopoliizador d'nn
oninonun
Ilan vingut desuo . .1 s 14/1.11.53
t'edificado/1s "in- part ibus" que
no han aelarit
sense que
p e r di55011 dels ignorante,
atinen:: que oilinwif . amenf els
n'aclaren tal- hagin tingul la
iligurm-ne delleadesa d'explicar el por qui. de In) qu'alinean(' i d'altres I le mes gimixids,
quo a nosallres
ens
porque ja saben" que han estat dita seto...
malioia,
peric que tin4r al 101 !m'n,.
u
deixein de ....mprendro. &pie st
continuem pol ntab q x &.111111.
xi& Cts. eserivittl SPIISO mesurar
les paraules. ir eonferint.
(lema litrils de "Bel de rldquit.•
emir o 410 "Prineep
l'Esquivada", S01),, , , a eco"' u-a li/
van]
&&msla,
p,Modierito esporlin
ben
onn
en
quelcom objeele inernixmbit • del
mig nysprou del i de la
desconsideraeM general. Afortunadanient por a la boxa ha
desaparegul per ;1 sempre nie
del nmstre ring.
annenys aixl
ens ho fa orino . ° l'arinalilat. el
frist espeel niele del "rhigit0.
Cal proc urar a
raq
ue :litros pla_
rha
gues .no vinguin a de .d"r
els progressos del noble 81'1 a
Catalunya.
Carlizares davant Cassinl

La reaparleld de Gironés
L'esdeveniment m6s impor_
tant de la eimana ha estat,
seiner cap mena de dubte. la
reaparició de (lirones que tingui circe/e dimecres al Cire
Novelats, davant (10 Inixadnr
Trances Paul Gay, jr conegut
del nostre públie. que l'ha vist
sempre amb Salistaceiú en Ilurs
set uacions.
Gironils, que no baria tunal
en públic (les de la temporada
passada a Elris Park. se'ns
presenlä dirneeres en coronen')
excel. lent, i malgrat no haver
obtingut una de les seves ranitifssimes i indiscutibles vicfurIe ens dentostrir a baldanient (1110, segueix 4 . 11 pOS/iPssie,
d'u o punch dele mire ternible
que. a nils a mes, en tles
a !largues distancies no relä
lampor maneal de condiciggns
per tat d'apuntar mozos violó ries Pll el eeri record.
Notn6s li manea a Cirrines, at
nostre entendre, per esdovrnir
tui Nerilahle boxador ¡Me/Inicio_
nal. aiiur que manea a l'Alis
en general, a bits els 'lastres
boxadors, aixii es, dominar el
eos a ...os el nialmix que 11 !Mita a distancia i a mitja

mislre eaniphi .1..1 pi'- ploma davant de l'ex-eanipia
francCs (assini.
cid fer - ho abandonr
a en el voili•
round. irmini 4'11 comide que
el madrilrny Ruiz, eliallenger
riel Canipb g nab aeonsegul pos
sar k. 0 el fi: rumies tg.reer
round. quitei quasi podrimii Iren
I r ' la cse.iiiCimia
on
que quan Cain-zares i Iliz siguin encarare
Iren' disimilar-se el Itd
t, toes
l les
jrnssilri-Ctale g te virtöria estaran a favor del madrilony, si no
fo s que ;1quosts prembslieS,
,10, 1* a En ()afiliares en aguest cae), les tio,s
rio te, v g /g/1.1P,, Sillen
t/t/Iptle/I! . 111, poli. ), que Gafit_
',ares ni r rlecia quedar gaire sa
ti,r . f
a' a
l'oileontrr, (Jun
lriiuill '1-e, liem luir- no
ens agrada gaire i que ereIem
gur si Cartizares 1111 blIMI ;1111b

Dels dos boxadors forash-irs
(p i e ¡trinaren, J1111 3J , /%111 i
Y n , 1 1/12 M ars, el primer fonindilblablenuild (d quo indlor
pressió
produf, aennsegninl
apinitar-se virthria solee
"Stiez que considorem que va
equismear-se rodonament en
aoeoplar des del primer round
la Buda ros a ros que .1 im Moran coneix.
giran...) rin glissalfe eirin‘ixer. millo! : qe
u l'aclual
challenger (1..1 eampional
panya. Filtre gil selä round p..,
$OZ
11
110
1)ngut' eutil ir rr g el a r
quele gg in Calar tenarissim del
son adversard
qual. :t1/112n P
ASSP1'

1//1

momo

11
&le eampiti d'Espanya
deis wollors. L'interromporem
por &l o nuttlar-li
t's que es
Veid
rapa.; de vencor
que en aquell alomen!
! aahava
o
veure Luxar anal Young
Migre.
-.1., no dire tant-conte.sla
31oran-perO...i alesharea
nurIn . '&111 v ittr
0.tnvorsa.
1.1 a o manitrom tantl&O [imites
1)1'01)7'1010;0S ole vieföria m'ola
eli gil' mafia lenir .11is davanL
Piod Ilohin, el eampió (l'Europa.
-No oree que Alis passi
sise round eoin a maximion-respongue aznh aplom.
Ens despedirem
Jitu Moran, gire s'Inin-ra mostear twgq,
amable, sense crettre
Ulla
1 . 111'111110 d e l que ene acalia‘a
rlir; 1 el euriig e
ras era que,
per 111(1 S. 1111P 11111111ii‘,111,
v
aonseguiem
trobar el molln

hat perdut i
pronosa dotensar - se com l og nam e nt pugu6rer
liii aprofilan1 to l es les opOrlunilabe que se
pre.senlessin
pr
oo
d stu tibs arn on segons u
l e ia.
T
Tul plegal
anä pas
malamen1 i ag g id),:fng i lf (hlrar
19 . 1infiS, en els (piale sine",
ae g ui-eguei\ faeliguciar
l'al11! 1 1 1.1
se'n
en finir el ein
qu i, ron()
a
senee que roe ho
juel f iquir e. els seus segons
llanearen l'esponja. I.'aband oa
llmen(
en aquells momee', no
ienia justifiradO possible i era
d'esperar unir desqualifieació,
iii 011,-111Ill 11111 21 1 .1 no digné res
.1 lis fou proeli g nial veneedor
per aband&mainent del ;son adsersari.
11aroolmul sön nmIt
gontils
deia diseabt
a le:s
e Voung Mars, imilant la
.Nr ens
alta de Paul Cmy dimecree passat :1/ "rolMal>.
.1inh tol Young :11ars no can-

Im 116/Sil'il

Illala
t 11M/da PStat ittlerossant veure'l luxar
ainb un horno de la eatek.t0r:a

Ricard Alls 1 Young mars
ol
Irr-lt

el gimul. vele el com.

1/ n 911.`frit p1.1S-

seeir m ajg g rse gg io g ivenient e de
la Huila ni- rr POS quo eap glels
noelres aeltials 1(..xadors
prartignen en

m • ma

itulUdat

sistema de Huila ta n 4 , 1/ boga
ale E s lals 1 . 1111 s a la iplal ara
a Frama es dMta una inumrlimoia &mutila!. bou aNaat oxpot'inten tara n tina erisi que ele
prirai•it rIr tirla
110
Virl0r/a
/Ials. Sal . ,

,•0111111115 111101111;11.111r' , luits (lels ilustres boxa g l) g re &PM 011 "intinh i gg- , sici A que pel motivad

dels lleugors, a la qual perla ny.
31011S cm Maten mini'' .11iS 110
liagint s
x a I zt ro
Jim
M- . 1M11.
1.1IS fea/ eärreo que 1 . 1 , managers: del chaIlenger
em
apioal
n
gl••
Euro
pa han 111‘ pri letn' ar ;alitinyar
t n dn possibilitat de desteta. perai
ene alr evitti ereure que Alis,
1510rum segudaa
cril
rament hauria areeplal la babilla: hauria tinglit un aixit
rolunde que no pas davant 11(g
V gg iing Mare,
(pral per esser
en ealeg gg ria inferior ro l pes es
ninralnionf v,.n.:11/

xi que u n momea I 't‘it on l'e,
El que diu Mr. Bertys

del .. que ne 1 s el dominen; no
obstina, dissahle Jill1
1 . n 11111111
n •,./111/1.1 n11111/11!
/
aconsegui avanlatge ron
mes avial P1/ la HIli1/1 a dietanota.
.lint 3I && ran Is fill de Vallaml, hl i per be que ha l'el 101a
la so va cara
r re puailisliva a

El senyor 1.1orn
es Itiononet,
lomemerit presiden( de la Federad." do PUS IIITSPII/it
MI% llerlye, manager dele boN:1.101'S
JiI11
n10ran i
r\lars, al qua! teitiein deeig d'int g, rrogar per saber la sera (TIMO respecte 141 elasee g le Itivard
i de IIPS nieve, probabilitats
cielhria
dia del L'ainpiomil d'Europa.
-Alls-eins digue
amable' Ihn', Iterlys - boxa enin U/I
\ n 111111,1, 0/1111p10, 1 in 1111 1111411 1 la l'ap 111 n • n 1 11V011 11 ,011
apOS.
1a p tina t'orla quantilat a favor
son, si durant dos nie,, ' , inne'!
deixessin sonnelre a un enronam en especia) streceplible
011 la Huig in , fer-lo mes
la POS
:111111
P11111bat a Milja disläneirt,

Franya i lima ami) 11h:inicia de

Ii Federacid Franimeit, ponsa,
sogons va dir-nimm.
111(4, 1/eta de la PPIII/rttejd
rIy011r '1'' 13,&va por 1;11 de poder
pesear algun per a
ell mes dificil a Frama que
»o aqui. Vitren1 intorrd,garlo respecte dels seus projectee
i opinione, i va dir-nos que tenia viril anys i 1/110 • 11 11UP VI':
liarm . 1 . 1.01a per tal
do fer el servei
I que
aleshores replaria
.11is per

prorisiA
sin 1 Vnp, / / e pl/SSINP
p , (lavan' de Ruiz
ep
lingilem

tols plegals un disgust.
I)igueni ahans d'avahar aquella nota. 0110 1 ,. a1n 5/111/ 1, 1.1
Cassini (Fi g bans i que el d'ara
r g e comporla da\ anl del nuslre
Campig; ell forma molt incorreda i dof

:

•I

Jim Moran
pluzilfeliea celebrada dissable pasear a les Are
ns.
e ron) in I lig111'1 , 111 ell la
nslra
odiebi (Iiitria, 1 1 + Cara,o
per la manea d'interne
e
que en geeral
n
oferirn
entnhals que
e e .illa fo ren
huf als.

1.-Enrie Escobar, de tercera c.
tegoria, que s'adjudica la er,
pel eimpätic correz,
Hisbal, en 2 llores, 7 minon
2.-ArtlIr Casas, igual ten
primer dels needits i gua
clon de la copa donada per
legre.
3.-1: rata:ese Salayct,
h. 7.i
4.-Niàxim Ilartoy, 2 11.,
5.-Josep Segales, 2 h.. 7 st
6.-Marcs Jiménez, 2 11., la II/

Mnreia, 2 h.,

IN
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8.-Raninil Fernando, 2 11.,
9-1, aIiint Tresserrae.
to.-Eliseu Regolf, 11. 29 in,
'res', ,i 11., 25 111.
12.-Camil Casino.
Ir., 27 in:
13.-Rafel "álontanyi, a h., 32 t
14.-Joan Ratera, 2 h., 40 ni.

Camp5
'.- del pes lleuger
timixen sisIrma Pied llo
bin, sistema que s'adapta perfeetament a la seva eonstitu.
ció, ja que l'actual rampió (l'Europa As mes aviat poni. de talla
i
frorIV,1112a,111ra.
Hilari Martínez, campió
Despres d'un comba!. curtíssim
en el qual Hilari 31artl.
neu estigne sin/inri( pp41 sobri
preels, Blind pende el tito' de
rm
apid del pos Ileuger. locat
serios:amen f por diversos ereces a la mandíbula.
Ifilari Mari inez p atilla. fill
de Barcelona i eompta aennalnona 17 anys. 1.;) durveri 11P1
Seu puny i Pis setis eoneixemonis pugilisties Passenyalaren ja fa lernps egrm :I"Úgrigg pos_
subir- canipi.i ole la t'alego/mi.
Es d'esperar que
e Ifilari 'Matínez. pos fa nonos dos apy;
que dobla i compla ami, un
brillan)
priwurc
ait
perfecebon. l'-se por tal de consonar el
possible
que tan merescudament
acaba d'esser atorgat.

CICLISME

La rem ir

JOSEP GIRONES
El joee comming man

MIlbadroonnitabora111
JOAN CASANOVAS
ANFOS CA*IZARES
Arbitre
Campló del pes ploma

Organitzaaa per l'.1grupació Ciclista Polde Non se celehrä una cursa per a corredurs de tercera categoria i
rin,, ConSlittn 1111
nixit per a aqutista modesta Agrupaquedant una cegada mes demustrat el mol! TIC mancats
d'aquesta mena de curses.
Dels corrcdors inscrits, prengucren la-sortida 24, a les 840, efectuara una bella cursa fins a Ilataríg,
on arrib3 escamot lo corredors, seguits de ben aprop pels reblatos.
No podent fer elogis deterininant
quin o colitis van estar millor,
tots correglierril
forca e II
slaS111C i denlo:sin/lit
a'" 'laper
sortirme
bons
ta"
"routicrs".
Els unikallelres de la cursa cl s
cobriren els primer,: classificats ea
2 llores 7 minute, la qual cosa dOna
idea del fort tren que hi hague.
les 10 . 47 arriba cl grup dels "Ira-
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ders", component-lo cine corredA
ergarixats els uns als altres, e
a colze, establin-tse la seguid
sificació:

La cursa de l'Agru.
pació de: Poble Nou

Pere Saez batut netament per
La majtir
dels leclors
sahen que la docisd.; del ronde('
que l'oren 4litiw g• r p s dieornte
Pan! Gay, boa favorable al franvir e per purds, la qual cosa origina una s e rios)/ protesta de
la iiimior part dele que proseo
entren il'oneontro. quo despr.1,
han esta!. Irioilals Cense ronsiderach; ni respecte per deler-

HILARI MARTINEZ

111 11 11 3111 1111

13.-Mi. i nel Roca, 2 II.. 41 tu.
Coto ¡ad r eure's, es classificau
i3 correrIttrs deis 24 sortits i
e rinnt
na dada que pot guardarse
otem jtria, Per significar gor ee.rt
maneats de curses per a neidits.g.
rn que de corredor, prou la ir
bona desee
L'organitzadó, bona i ben ¡rarada. pel qual tnotiu repetim abrirte/.
g rus els nostres modestos atglirk.
ments
nn•n

RUGBY

La segona jornal
del Campionat
I'LLJA Ni,) DEIXA CELE.
MES QUE l'N PARE:
L'ESPA
.NVOL GUANAA EL
CAL/CI, PER 9 A o
A les 3' tri l'arbitre, senyor Altc.
ii arrenglerar els equips.
Espanyol: Codina. Poblador, Fr.
rerrer, Solanas. Guillermo, Baitlea
Vives. l'Ira,: 11. Borge. Coma.
Chite 11, Buck, Ribali, Gummi i Cm'
bert.
Cadci: Pens, Romero, Blauer',
lsart, Dosel/. Fina, Canela
PR-IR

López, Porta, Vila, Sarsantda.
Torras. Anglada i Arroyo.
Derut al mal estat (Id terrery»
irrigue desenrotllar-se e/ bel l toe
mans, puix el molt falle no &isla
iigaear la pilota, al mateix tete
que no permetia els clitssics >pían
con) he prova els 7 cops fraarbi
les 3 transformacions clavad des
pals. que es van fallar.
Els de l'Espanyol jugare!. an
mes cohcsiO, dominant en toles 10

melees: en les "touche," el dong.)

1),.1" !id

MAS
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Agencia Exclusiva:

FIA

11001MTAT GENERAL D'AUTOMOIM111-8

repartit.
ami
.morneAquest Match !.e'l
llar del irisas deis d'ol.crtun.
ja que En Baldes i En Bosch es di,'
putacen per retire (pi/ Inc fria p10
malainent en a quest lloc.
Els punts l'oren aeonsegvits: 6 pa

Ea Ferrer, de dos assaigs, i 3 ¡0
En Cmillent. (ron abre.
Es distingiren pele guau'
lna. i
Cadci, En l'ares, Fina,
i Anglada.
L'hrbitre, imparcial .
E is PA R •rrrs susPEsos
temo% i de l'estat dele
A cauisa
camps liagucren de ,uspendre's
partits aillIndats entre el RIJO!
nuten,, C. N. Bareeks
Club Sant
na i el C. N. AtICtic-Club He/link.
APIONAT
EsTAT DEI. CM
P.J.P.C. P.P. P. G. 1

Sant Bo j:
C. N. Barcelona,
Sant Arulreu,
C. N. Atletir,
C. D. Espanyol,
C. Helknic,
L'adra,

1. t.
r r o 3 5
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