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EL CAMPIONAT CATALÁ DE FUTBOL

SELECCIONS DE
PER RIURE
Adhue cense haver estat envara enfocat amplament el tema, en les columnes de LA PUBLICITAT D'ESPORTS, el lector s'haurà donat segurament
eompte que les se! .. ccions que
pugui fer el Comité madrileny
per tal de formar un equip nacional a la soya manera, a nos..ltres no ens fa fred in calor,
perquè ni tenint de l'esz.ort la
isiö que en talen aquells se:.yors, ni acceptem diWre de
l'esport altres poders que els
que radiquin a Catalunya, exereits per catalans.
Amb tot, plan i ens diverteix de vegades observar l'ac
tuaciö del famds Cornite malrileny, i en aquests temps que
reflexione d'altra mena potser
no ens serien permeses, fa bo
de contemplar com lambe els
actuals directors del futbol, a
la madrilenya, han heredat dels
seus predescessors. de funesta
i escandalosa memòria, la manta dele viatges.
Els preparatius que ltom ha
vingut observant aquests dies
entorn la formaeh ri de l'anomenat equip nacional per contendir amb Portugal han vorejat
el riritcul.
Lluny de nosaltres voler
treure amb aquest motín conseqüencies enutjoses per a les
persones que dirigeixen el futbol des de :Madrid; al fi i al cap
tots els mals no isOn inés que
resultat del desgavell que ara,
com sempre, hom pot apreciar
en toles les coses del futbol espanyol.
Tants viatges, tanta seleeeinnata. i per que? Per que aquest
afany de revisar valore per a
un match la transcendencia del
qual és milla. a despit de les
titulare sensacionals amb qué
alguna voten encapçalar-lo?
Els bascos, certament, han
sabut donar una bella llliçó d'anialeurisme als federatius, en
respondre que les ocupacions
dels seus jugadora no els perinetien un desplaçament de tan
ilarg,a (Jurada.
Aquesta Frderacid que tanta
por demostrava d'abordar el
problema del professionalisme,
no te inconvenient en 'alai/Urar dies i mes dies un nombre
Im. jugadors mitjancant l pag ament d'unes dietes forca creemudes.
Han pretingut, però, "epater" els seus satelits amb un
oroliôs triomf sobre Portugal,
paie que en futbol es relativament jove i la cartellera del
qual en les Bulles esportives
g audeix encara de poca importafiria.
Per tal d'aconseguir-ho
reparat en dispendis ni
,.ha refrenat l'afany de viatiar.
Pern en fi. han guanyat. Bon
profit els faci.
El verament sensible és Paei . tud que prenen alguns de casa
tot això; no ens referim, cerriment, a les empreses que dediquen avui llurs energies a
les edicions esportives. Per a
emestes es natural voler man1 nir el caliu fictici d'una Huit., que sota imp punt de vista
p -portiu ni d'amor propi tenia
;Meres per a nosaltres.
El lamentable és l'espectacle
que donen els que tan ufanosos
senten per la presencia d'un e
jugadors bocata en aquesta seArribant a aquest punt, As
f,aa:ds reeoneixer que els hass també ens han donat un
bIt exemple d'esportivitat i de
q i A li • OM MAS.

ECOS
Ilem finan, Toeasid de parlar amb
Im base que 70 presenciar els darrers
tartits de Bilbao. Val a diria que es
Sarta d'en fervent esporliu i que simtataza sineerament amb les coses de
6 'nutra ferro.
—Per3 com dimoni rolien guanyar
rfs del Barce/ona--exclama—, si un
las directins que acompanyava els
luaaclors va estar fent companyia fina
les primeres hores de la marinada a
Ii famós "tanguejador" de l'equip
que s'hi va deixar toles les energies?

s'ho, perdé l'equip blau-grana el

L'EUROPA VENÇ AMB DIFICULTAT LA qN10 ESPORTIVA DE SANS
El Terrassa s'afirma en el primer ¡loe cleil grup
El "Júpiter“ bat l'"Atlètic", de Sabadell
La suspensió del partit Baclidina»Avenç
El Campionat de segona categoria 1 els dltres partits d'ahir

La sorpresa d'ahir

En el partit d'ahir entre el
Sane i l'Europa, la victòria correspongui tal volta al millor
conjunt, però no al que sobre
el terreny va actuar en millor
forma.

Si el futbol llagues de recompensar-se no pele . gols, sinó
per l'encert, pel dornini, per
l'entusiasme dels equipiers,
indubtable que haurien estat
els llorera per ale nois de Sane.
Observàrem en els rengles
europeistes un desequilibri tan
manifest, les seves individualitats jugaren tan fora del seu
to normal, que hin i pregunta
si es que encara sdn les 'sobres" de la seva anterior derrota, la que fil troutollar la sereno", j l'optinuisme que en
mantos ocasiono lluvia palesat
l'aelnal campi..
1'ot,', As el eert que la seva
d'ahir, poc vistosa a
la primera part va esdevenir
I un que escoltara la conversa exclama rapidament: "Que no ho reu,
¡lance de Den, que precisament va
anar a Bilbao per vigilar els juyadors!"
•

• •

¡la sorlit un fascicle, lila Ial

"L'en-

trenament del futbolista", editat en
espin yol p:r l'Editorial Catalana.
• ••
EM la prova motorista d'ahir, un
dels concursants perdi l'orientacij co
un encreuantent: creient anar cap a
Sera es trobà a Vich, i hagué de refer aquesta marrada, de prop de 20
quilbmetres.
La presència d'alnoxdants grups de
seminaristes ,me temen si I II, de pascejar pels ajares de l'episcopal ciutat l'adrerti del seu error.
Divendres, "El Mundo Deportivo",
amb referMcia al match que havia de

celebrar-se a Sevilla, publicara un
anunci prometent per a 072M1 als
tors la "més extensa inf, nrtnacid, deyudo al nostre corresponsal, senyor
Sabaris".
El dia següent, "La Jornada" anunciara amb rchzeid al niateix encontre,
"la „tus rompleta informaciti del ;lastre corresponsal exclusiu, senyor Sa-

baris".
De manera, que el senyor Sabarls,
corresponsal a Sevilla del "Mundo
ha és també, amb cardeter exclusiu,
de hir "lanzada". A fe que no hi ha
qui ho entenguit

AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

molt Agrada a la segona. La
seva davantera s'entengué poc
i eis mitjos actttären amb total deseneert. Els defenses no
mes que regulars, i no pot pas
eulpar - se el porter dele gola
que li van misser entrats.
Pel contrari, la Enid Esportiva ahir havia de guanyar, tant
fou el seu domini en algnris
moments, i a mes, si hom te en
cumple les nornbroses ocasions
l'anides en moments que el gol
sernblava inevitable. La Unió
palesä una vegada mes que tot
el molt que te d'entusiasme
manca en preparara) dele seus
individuo. Hi ha clemente per
formar un excellent equip; pare
per arribar-hi cal molt d'entrenament i sobre I nt estudi del
joe, no refiant-se tant de la irnprovisacid. car aquesta pot
misser de gran eficàcia en jugadore d'una mes alta escota que
la que, pel moment, no timen
els individus de l'equip unionieta.
Altir Ila seva primera vieteria de Campionat se'ls escapä , i de ben prim. Massa espontanellat i poca malicia!
1 no eregui algú que aquestes lloances pu g uin esser interessades per l'afany de veure
una derrota del C. D. Europa
en el transeurs del Carnpionat.
Afortunadament, les nosst res
columnes estan a obert ita tota sospita. La nostra imparcialifat en els judicis; l'haver sabia anomenar totes les coses
corla cal; el no barre volgut satisfer da galeria en la peAftt-:
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sentbla forra sospitosa. Els badalonins, d'un temps eneä, que
ferien la sort d'esquena i fine
ells ja comencen a mormolar si
tanta dissort... no els serà dula de fora estant.
L'altre partit Júpiter-Atletie
de Sabadell s'ha resolt amb una
feble victòria dels del Poble
Nou, que decididament no sembien pas trobar enguany la forma.—B.

C. D. Eni opa, 4 :-: Unió Esportiva de Sans, 3
Les sorpreses en futbol acostumen a ésser corrents i en el transcurs del campionat moltes vegades
alta escaigut que un resultat inespera( ha estat el factor que ha
decidit el primer !loe en la puntuació. Recordem et cas SabadellBarcelona del carnpionat passat,
en d qual partit, acuse esperar-

i earrinelons; el no haver
dat mai a través dels escrita les
consideracicins i el respecte que
ens mereixen tots eis cerdee.
catalana, repetir') que ens donen tina prou suficient garantia per comentariar. sens te-

Cançó:
No hi ha com En Samt
No hi ha con, En Sami
No hi ha com En Samitier

és ras de la filigrana
acuse cap competidor.
Es ridol dcl futbolista
pel scu joc que no té igual;
és un mestre, és un artista
que sempre está "colossal".

Jugui de mig ala
Jagui de rda ala
O de davanter.
•
*
Es el príncep (lela blau-grana;
del futbol rd i senyor;

CLIN't; :

No hi ha com En Samt
No hi ha com En Samt
etc., etc.

L'AuTomon.

el joc, mereix el nostre aplaudiment.
A fe que força ens plau relogi a
l'entusiasme a tot equip que en faci
gala i mes ara d'un quant tenms enea, que veiem confirmar-se que en
futbol l'entusiasme, que equival a
l'amor propi coHectiu, és el factor
principal que emmena a la vietbria.
‘'eleu sinó com en restat actual del
futbol a casa nostra, equips compostos de prirneres figures i per tant
lógicament invencibles, són Perrotats o bé obtenen victòries migradissimes.

En la nostra intenció hi incloem
també els jugadora de l'Europa, presentant-los per mostra—ja que, coas
diu l'aforisme, basta un botó—el
partit que entern comentant. Si ahir
liaguessin jugat amb l'entusiasme
que han posat altres vegades contcndint amb abres equips, el resultat i desenreallament hauria estat
(Continua a la pág.

BOXA PASSIVA
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lógica guanyada en uns examens ce
poble. S'inspira la nostra divisió en
principis universal, i en una filosofia
que pot dir-se que és la més pura
que hem trobat i que ens atrevim a
garantir, exempta de tota substancia
quitMea perjudicial a la salut.
No tractem aquí, cona malèvolament podria insinuar algun esperit
advers, de fer rartiele de la nostra
divisió. De la 'lesna divisió en farem
larticle sense her -lot es a dir, n'escriurem l'article sense necessitat de
fer-ne la propaganda, perque ella sola se la fa. Proveu-la i us convencereta
Nosaltres creiem, i és rúnica manera de creure alguna cosa. que la
boxa cientificament, no es pot dividir mis que en activa i passiva. Alguns autors, inexperts, hi afegirien
la boxa neutra atribuint-la a l'arbitre; per6, ah! no:altres podriem explicar-los un fea Un? Mil!
I aquí, si ens trobéssint amb la
meravellosa ganga (l'habitar la pell
de Rudyard Kipling. afegiriem; "pere això is una altra història".
Ilem dit, en establir la
boza
activa i boxa passiva , i ara ha repetina per6 el nostre estudi no permeneen/ l'entrada mis que a la segona.
la boxa activa ha e:tat massa en!airada per diverso autors, perque

nosaltres hi arribe= amb la riostra
ploma. A més a mes. la nostra educació pacifica ens posa indiscutiblement la passiva més al nostre abast.
Saber boxar es sens dable un art
hieeinic; pez-6 ea molt dificil. Ea
canvi, saber ésser boxat, si es quelcom antihigiènic. ofereix ravantatge
indiscutible crésser extraordinariament fácil.
No per això. perque ho ¿mera nosabres. es cregui que éster boxat és
tan extraordinäriament fácil com serabla, almeny s ésser boxat per algú de
consideració, un campió mundial, per
exemple. No. En :ouest cas es necessita lambe saber boxar. Coneixem un
esporman que en voler ésser boxat
per Carpentier (quan Carpentier era
aluna no aconsegui més que misser escupit; i aixia ferim la seva susceptibilitat i el seu temperament artrinc.

li ocasiona un molest reuma—fugin
sentare' de - les'hutnitaiste eT ¡fu
reflexionar seriosament—si un produela aquest efecte no en fugiu—sobre la inanitat dels esforcos passius.
El principal dels trucs de la boxa
passiva és el knock-out, millor dit,
résser knock-out, que. si s'aplica a
temps i en llocs canvenients fi convinguts). pot produir un boa rendiment. Cal. per& saher-ne be la deuda i no precipitar-lo; un ésser knockout en el primer i en el segen rusa/a,
i fins en el tercer, pot provnear la
p'.uja de diversos nbjectes, la destinació
natural dels quals era esser oblidats
en els tramvies.
El banda:- passiu procurará. dones,
ésser-ho el iné: temps possible i podria donar-se el cas. cota s'ha snst
moltes vegades, que esgotis el seit
adversari a ¡orca d'indferimcia. De
totes maneres, i encara que obtingui
per aquest proceditnent la més esclatant de les victòries, no oblidi de
contribuir amb el seu modest 61501 al
sosteniment dels laboratorio. en amh
tantes de penes i treballs es procedeix
a la fabricació de rarnica.

Un altre deis avinagro ce la boxa passiva és lelirninació dels denti btes per americans que siguin. I sobre tot, una bona sessió de l'esport
objecte d'aquest tractat, es una recepta de tocador meravellosa per despistar el més fisonomista dels sastre..
Angel Ferran

DEL PARTIT PROBABLES - POSSIBLES
rnrioAr

sultat sernbla decissiu
per a ells; perü el que ara cal
ri s no gronxar-se massa en la
I . 0111 iano . El Terrassa ha fet
ja dolorosos experimente d'a-

quesf a mena en el transeurs
la seta' artuiteló esportiva.
11,1 uni un alt
dels part la d'entoriU, no pogua
aeatiar-se; 1111 arbitre /ion xic
esverat per la erhbaria hu' pella
part del pfiblic, opta per sus-

pendre el partit abans dels deseans, per haver
¡Bancada
una pedra contra ell.
No volem pas fornmlar ju(beis per endavant; mes aqueata pedra tirarla quan el resul.
tat era favorable als locals, i
amb «asió que el partit tumbé

OYERLAN

QUE NO BAIXA PER VEURE EL PENAL?
—CM; HOME. JO SOC DE SABADELL.

—I'DONCS,

competelx omb aventalge en

.
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SOLAMENT

quals, refets de la primera escome»
de l'Europa, saberen desbaratar-li

+

l'operació. uni' Matricula d'honor

sin de superlatius provinciano

nir compte de les mesquineses en que es desenrotlla el no.-tre
mon futbolistie.
L'Europa va jugar ahir malament, i en aquests darrers
mutile de Campionat sembla
denotar un cansament que el
distancia tmormement de les
seves primeros diades. Es &rambulero passat gel . 0 olla
efectiva desnivellaciú de valors? El temps ens bu dirä.
Tot aixe no priva de felicitar ben efusivament a la Unid
pel seu paitit d'ahir. Ibisultats
desfavorables coto aquest, sdn
font d'optimisme per al sitimätic cc:Me de Sane.
Al grup B havia despertat
mult. d'interès (justificat de sobre) l'encontre Gràcia-Terrassa. Horn no dubtava pas
d'una lluita aferrissada per
tractar-se de dos contrincante
temibles. però precisament per
la igualtat de torees horn abrigava generahnent la creença en
un resultat favorable per als
grariencs.
L'haver sueca, al revés fa
encara mes remarcable la performativa deis egarencs, els
guate s'enfilen räpids a escalar
el primer lloc del :Sri] grup:
lentrelianc sofort a Badalona
no Inturä servit rités MIA per
donar-los mes impuls i aferruar Hur voluntat dassolir el
calopionat it griip fl. El re-

cobejat tito!.
Això ve a tomb recordar-ho després de l'encontre Unió Esportiva-Europa, jugat ahir a la tarda,
malgrat que aquest darrer assolis
el major nombre de gols. Ben pocs
foren- que en anar al camp creiessin en una derrota de l'equip campió, mis aviat l'enigma consistia en
el nombre de gols que es tar j en per
tots dos costats i tanmateix la
segona part del partit prengui un
caire ben inesperat i aquella indiferencia de l'espectador que tenia el
resultat per descomptat t3 converti en expectaciú, i lenteció féu presa dels partidaris de l'un i l'altre
bandol, i rinteres ja no decaigué fins
a la jugada final.
Guanyà el partit l'Europa perquè
es, indiscutiblemcnt, millor equip,
pm') nosaltres, que presencial-cm la
Huila, adjudiquen' la victória moral a l'equip de la Unió Esportiva.
L'entusiasme ernprat en la palestra
pela jugadors de l'onze de Sans, els

Hem parlat a bastament de la importancia de les categories dintre el
noble art de la bosta (i diem nomes
noble i nomes art per a no alarmar
excessivament i infitilment els refractaria esportius) i la nostra intenció
seria avui parlar'de les dues classes
raes importants de bo y a conegudes
fins ara, si els nostres lectora, tan
amables, .ho fossin un cop mis.
En parlar ce les dues classes de
boxa no intentem pas referir-nos, encara que eigui cresquitHentes, a la
boza francesa i a la boxa anglesa,
diferentes exclusivament i única en
l'idioma, i facilment reversibles runa
de raltra pel mitjä d'un bon diccionari. No; la divisió que un dia intentarenn. fer i asid hem aconseguit
reeixir, es basa en sistemes més cientifics; hem emprat, per feria, aparells perfeccionan i hem tingut present sentare i en tot moment, dttrant

SAMITIER
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LA M'Un JORNADA DEL CAMPIONAT
EL SAMBOIA GITANYA L'HEL-LENIC PER 14
PUNTS A O L'ESPANYOL EMPATA,AMB VATLETIC A 3 PUNTS
Amb aquests resultats fineix la
primera part de la primeia olt.,
mi; es reprendrä el pròxim dia 6 de
gener, ja que la F. C. R., amb molt
bott acord, deixa lliures les testes

alternat, veient-se nontés jugades individuals, una de les quals és aprofitada per En Baides. que marca
l'únic assaig per al seu equip, faIlant la transformació En Gisbert.

Eis Campleaattile Cataluya
de 1924
Nadal

ut prevea de
eatrenament;

-del C. N. B.
Ea ja un acord Urna • de la
Federació Catalana de Nutaeiú
Amateur que els Campionats
de l'any que ve se celebrin a la
piscina del Camp d'Esports de
la Juventud Republicana de
Lleyda.
Amb molt de gust veiem confirmada aquesta nova, que ja
anunciàrem. per què ella indica
elarament el retorn a l'activitat de la Secció de Natació
l'entitat lieydatana, que enguany no ha participat en cap
prova ni coneurs.
Nomes deu dies ens separen
de la celebrad() de la prova que
hem convingut en 'anomenar
Campionat d'Hivern, puix enguany Se celebtarä al metí de la
diada de Nadal.
El programa comprendrà una
eursa social de 50 metres per a
nei)fits, una (lusa de 60 Ilsetres per a debutants, i finalmera. els clàssics 200 metres
per a totes categories.
De les noticies que posseim
pot fàcilment deduir-se que la
! liuda en la cursa de 200 metres
es Vellrn FM11 :fila a un duel entre En Torok, del C. N. Tt., i En
Domingo, del C N t , que otnt
t-ls Miles que, segons sembla,
s'Iban preparat seriosament per
a aquesta cursa, si be podria
sureeir que algun "mit-sider" els posis tots dos d'acord,
batent-los.
lbs foren els participants a
1- Altima de les primes preparatóries per a la "Copa Nadal".
La cursa va esser de 200 metees. efeettiant-se al por! i Pll
tilda veda. Va. arribar primer
Esteve Torolt, 3' 22", i s••golis
J. Brtos, 3' 40",

la moto d'En Chrieria i
del sidecar'd'En Renom, de l'equip
blanc-negre el primer 1 del groc
segon, no bi ha hagut incidente remarcables en aquesta segona etapa,
molt mis Mea i menys accidentada
de la cursa.

REM

TENNIS

El Cocare del Bar- LA CRISI DE Lit SENSIBILItiT
LES ELIMINÁTORIES PER A LA COPA NADAL
celona
AL CLUB MARITIM I AL CLUB DE MAR

Claudicas:76

1.—Equip blanc (categoría 35 quilòmetres per hora).
2.—Idem blanc (categoria 35 quilòmetres per hora).
3.—Idem blanc-vermell (categoria
go quilòmetres per hora).
4.--Idcm blanc-negre (categoria
35 quihametres per hora).
5.—Idern negre (categoria go quilòmetres per hora).
blanc-blau (categoria 35
quilòmetres per hora).
Aquesta és la classificació general,
manquen encara eis resultats parcials de les diferents • parts de les
etapes l'establiment dels quals és
feina bastant complicada i que no
pot enllestir-se el mateix dia. Quan

V

••••

Resultate dele perlita jugata
ahir:
Meier guanya a Chassaigne,
per 5-7, 0-6, 6-4, 9-7, '7-5.
Salat a Rodon, per W. O.
Salat a Torras, per W. O.
Andreu a Salat, per 6-2, 6-1,

El nostre rem està passant
Una greu malura; no és certament que el nostre rem estigui
passant una Crisi, ja que COM

Remera catalans!, encara hi
sou a temps, penseu que no
representeu res davant del Mncert mundial del rem, i la culpa
no és pas tota vostra; desperteu els vostres directors d'aquest son 1111P IIS portaría a la
mort; foragiteu 'aquells que
ocupen els sitials direetius por
defensar tina categoria de re.
mer que no saben — ni podran
mai--defensar davant els re_
mers de menys vàlua d'uns
campionats d'Europa; tornennos a tots I la confiança que
anem perdent entre la boira del
port i el so, avui tètric, de les
vostres mútila estropades.

mai compta amb un gros nucli
de cultivadora, però en el si de
no
Tarruella a Setmenat, per la seva organització Litteix,
una, sind diverses crisis; una
Poc abans d'acabar-la l'Arzuaga ar6-1, 6-1, 6-0.
de Nadal i Cap-d'any.
lonseSindreu a Olano, per 7-5, 6-4, de valore esportives.
Dels resultats fins ara obtinguta renca en "dribling", passant-se el
qiiincia justa de la d'organit1-6, 6-0.
pot deduir-se que el guanyador defensa i marcant tassaig de L'emMorales a Teixidor, per 6-1, zacid, filfa aquesta de la de vode la primera celta serä el Sant pat, no transforma l'Esteve.
luntat, agreujat tot per una
6-1. 6-1.
Boa encara que no hagi jugat amb
De les melees val més no parlarTarruella a Meier, per 6-1, deplorable crisi de sensibilitat
el Sant Andreu, puix al batee ahir a
ne, puix la pilota lii entrava però
en tots els prohoms de clubs
6-1, 8-6.
tHellanic per 14 a o (el Sant An- no en sorba. en les touches dominà
i federacions.
EL PORIPEIA
dreu ho fen per 6 a o ) es classifica
l'Atlétic, gräcies al treball portat
Els que entre els records mis
sobrerament. Els altres cercles a cap per l'Albalate.
Ahir va acabar el tornei g b rin
-di(apnvuld'homes, r- 7rats de la nostra vida hi tenim
creiem que no li oposaran una forta
Durant la segona part el joc es fa
els comissaris de la cursa els fado
els moments viscuts en el cultiu
resiaténcia, puix cl darrer contrin- rliés tancat encara, no essent molt
conèixer n'assabentarem els lectors. sultats finals del qual anotem de4 rem sobre les aigües del
R. 8. 0.
a continuació:
cana l'Espanyol, andt el partit man- dificil veure dintre un metre de terport barceloní. Els que esper àtat de técnica que jugà contra l'AL- reny els 3 0 jugadors. l'arbitre i la
Alguna comentarla
encara—amb
rem—i esperem
letic, ens defraudà les esperances pilota; el domini in lleugerament de
un plaer inexplieable • cada nova
Una prova de la mena de la d'avui
LA "COPA NADAL*
oue teniem posades en ell; però no
perdent una ocasió de marmanifestació del nostre esport
no és tan senzilla com sembla. La
fern pronästics i passem a ressenyar car. per no seguir els davanters. puix
Ahir
mati tingueren Iloc. (FROLISTES,
arnb la confiança de veure'l
cursa ha estat establerta sobre un
els dos partits esinentats.
l'Arznaga, després d'un bell esprint,
•vanear 1111 pas nuis fins a obte- gartitzades pel dos clubs ha,
amb alguns trossos dificils,
circuit
dona
un
cop
a
seguir,
que
no
aprofiEL PARTIT A SANT BOI
elonins, les elinantüries
nir un estat de plenitud seraprincipalment en l'etapa del mati, en
després dele vostres exercicis
A les ordres del senyor Bosch. ta, per no seguir-lo els seus. Llästiblant al que han aeonseguit at- a iols a quatre per a elass'figeneral sobre pitjors carreteres que
tna
de
jugada
va
ésser
la
mes
cienque actua d'arbitre. tingue lloc el
o en casos de rampes, dislocaines esports a Catalunya, amb car els equips que han de prela de la tarda, i amb alguns trossos
tífica.
Partit Sant Boi contra Hellenic, al
fot i tenir un earacter molt sentar en les regates "Copa
en què una velocitat mitja de 35 (per
cions, magolaments, etc., useu
abans. sense
A
les
mochen.
com
earnp del primer.
mis exòtic, fa un quant temps Nadal" que es correran el pri.,a les motos) o una de 40 quilòmesurtir.
tothorn
jugant
amb
els
peus,
Els equips eren:
— tanmateix ja massa Ilarg — xim diumenge.
tres per a tota mena de vehicles és
d'obertura.
os
anontenats
j
mit
fins
el
U. E. Sandmiana (jersei blau): ArEl Martini) feu eón -en do.
que estern amb veritable inEIBROCkC16
un xic dificil de sostenir. L'esforç,
Acaba
aquest
partit
amb
domini
pels
bós, Costa. Raig. Vilar. Valls, Reyquietud en veure cona es deixa equips solarnent, i ba y eta' d.,
dones, dels que hi han pres part és
de tEspanyol, produint-se un hat-iBishal,
l'erres,
Ros,
nard. Petit.
perdre ¡l'entusiasme de la jo- participar has dos a les finals
molt de tenir en compte, i especialDr. >tasó Arund
Puigdengolas. Sabaté, Artigas, Pa- bull i presentant protestes as dos
ventut, que poilria esser una l'objecte de l'eliminatòria. quement el de l'equip negre, compost
s.
espitan
loma i Valls IB.).
valor inestimable per a les més da reduit a guanyar el dret a
per debutants, els quals han donat
Correren tots. jugaren molt poca
Club liellanic (jersei marró):
escollir el bot. El trajecte era
ärd ides empreses.
proves, a pesar que la sort no els
Mas. Pascud, Parando, Tort, Royo. i fins tärbitre
va perdre diners.
de dos mil metres. anal un vi..
Les causes de tots aquests
ha afavorit, de posseir exceHents
Roma, Rafelt Vitae,. Buxeda. ViFlascons a 3 1 5 pIes.
mals sön massa perqué pre- ratge, perú poguérem compro_
condiciona
A
PP PE
1'8
bitonga. Omedes, Iluc. Lloret, Setenguem . m1,1-florar-les a r a . var que atniesla distänria
2 2 0 0 6 S-9 3
També és remarcable la cursa
FapmìOIa doctor Mesó AruSant Bni,
t alano i Miguel.
ora pas exacta , faltant- hi algeperh parlaren) d'aquest agreud'En
Nilus
Massó,
tenint
en
comoloto!
35
nú.
C. N. Barcelona,
mi, Rbla. de Canaletes,
Aquest partit sols pocha entreveajament de la insensibilitat en nes tiotzenes de metres per eo o3 6
te que abans de prendre la sortida
Sant
Andreu.
re's la defensa dels marrons, i ho
mero 1; 50118110063, núm. 2
les altes esferes del nostre rem. ser l'oficial. La elassificacie
1 0 0 2 3 3
al //latí la seca moto ha perdut els
assoliren en el primer termes, puix C. N. .Atlètic.
Aquesta malura cor»encä a deiPrimer: Orliz-Prada, Otincosa
li
ha
fet
incó2 1 0 1 5 12 3
la
qual
estreps,
Espanyol,
D.
C.
tot i estar dominats .ds blaus sols
xar-se sentir tot segun de la Millet, timoner Viladot. amb 9'
20
moda i dificil la cursa; la seca sin20 2 o 2
C.
Hellénie,
El:
CLASSE
assoliren marcar un assaig, obra
nostra primera participad(*) als
2/5.
I 0 I 0 I 0 (,)
gular coratgia ha retixit, i seP. Mares cuanta a E. de Blo- Campionals d'Europa, i aquells 47"
(l'En Valls. aprofitant una bona pas- Cadci,
Segon: Boada-Berenguer-Gi l
cundat
pels
seus
companys
d'equip,
6-1,
nay,
per
bada d'En Vilar; a la segona part
que amb un estofe titànic'
timonee Navarro, and)-Toulet,
ha id t que aquest pogués classifiCLASSE C:
el domini s'accentuä i en ella els
10' 15".
a E. Cochet, aconseguirett del Congrés
car-se,
encara
que
en
darrer
'loc.
I
L.
Alsina
guanya
samboians marcaren 11 punta 5 En
d'Amsterdam l'al lIss i ma honor
La regata es feo al cronüMOTCDRISIVIE
això és interessant de remarcar, ja per 6-1. 6-3.
Reynard Im assaig. transiormat per
torne»; de d'uns campionats europeus per gral.
Alfa. que condina, es de
final
del
partit
nioto
que
la
El
ell mateix t. 3 En Vilar i 3 En Ros.
Al Club n le Mar foren sis els
parelles mixtes va éster alar- organitzar a Bareelona, encara
fabricació barcelonina.
' No sabem explicar-nos la manca
no havien tornat a Catalu- equipe que es disputaren la renat.
En
Vicens
Prat,
de
l'equip
blau\'i'
dels titulars Cuadrillero. Ferrer.
nya que ja eren bescantats presentació per les mateixes
a
EL CONCUR8 SOCIAL DEL
groc, com ja hem (lit, ha hagut d'alar. Carmona i Duffi en tequip de
cruelment i injustificada per ele- gates: la prova es ten, tarnhe.
bandonar
molt
aviat
la
cursa.
DEPENDENTS
Mis
ara
hacia
estat
CENTRE
DE
puix
mente que tenien el deure de al cronbgrat i s'obtingueren Pis
Aquesta pèrdua i l'equivocació de
un dels equips que sempre es preVan jugar-se tots els part/,5 continuar l'obra que s'iniciava
Primer:
següents resultats:
mann d'En Soler, de tementat equip
aentava complet i abir va jugar atad/
anunciats, ainb els srgüents re- per al nostre remo, rebent amh Roig - Grau - Giner - Ama:.
ja que era
han
estat
forea
senibles,
5 suplents; de no haver estat aixi.
aquesta
manca
de
eonsideraciA
timoner, Bonet. amb 10' 40'
ciar eis uns dels altres. i en la car- un dels equips disposats a fer més sultat
LA SORTIDA
els campions no els haurien vengut
Campionats:
la primera prova de torta erisi
retera de La Rabassada alguns
Segon: Forns - Maten - Tatbona cursa, almenys a córrer molt.
A llora anunciada arrencaren del
a
Pral,
per
6-3,
amb un sacre tan crescut.
Boter
guanya
d'insensibilitat
que
s'iniciava.
i
equips han comeneat de perdre comrailes
_ Selades: timoner, Sur.
Moto Club els equips inscrits per a
En l'equip blau, classificat priEl Sant Boi jugä be: els (le niel6-4.
(lavan, les desercions, les enve- ami) 10' 45".
ponents. L'equip blau-groc s'ha
Senyoret a Castanyer 1 senyo- ges i la balsa politice, els calakni e feren el que van poder, puix aquesta prora, no havent-nos de dol- vist mancat d'En Pral, el qual ha
Tercer: Esbert - Banús - ¿Su•44.444444444....“44441'" •
reta Torrabadella. per 1-6, 6-2, montas d'Europa haurien
els davanters feien de mitjos i tres dre de cap deserció. De minut (l'abandonar la cursa, per avaria al
ri - timoner R. Ifer(marta i els suplents de davanters en minut han pres la sortida tots
cassat d'una manera vergonyo- nändez. ;mili 10' 45" 2/5.
rärter, que li feu ',entre tot l'oh pel
Durall-Duritll a Bover - Feixa. sa, a no t'»sser per la tasca innaturalment, no hi hacia la cohe- els inscrits de totes dues categories.
cama Brugarolas, tequip yermen,
Quart : Nloleras per 6-1. 6-1.
ajó necessäria a tot equip. i solament
dividual d'aquells mateixos beAquests cren:
timoner. It.
abandona també la cursa prop de
Fila -1.1overas a Durall-Durall nemerits elements que Mida- M al i ns - a nant a
pogueren aguantar les escomeses
A 35 quilòmetres per hora
Sant Cugat. Si. Bigorra es veu igualnämlez, arnb tir 45" 31 /1.
per
46.
6-3,
6-4.
dels blaus a la primera para i a la
Equip blau
ren l'int ernae ionalisme en el
- Ballestitreta obligat a abandonar, per avac11.1,10: Borell timonee.
Handicaps:
l'iferrur, moto Motosacosegona ja es trobaven esgotats.
reta calalit.
Romero;
tics . al sidecar. 1 ja sún tres els
Miguel
Alhion
glianya
ut
Meiee.
L'ärbitre, amb molta voluntat.
che.
Mil 1 gra t t l'organitzacid
equips incamplets, pena la resma de
e z. anab 10' 52" 2 /5.
Bolee a Fahreges.
dels Catnpionats d'Europa reei- Ilernänd Bata') - Tarrat s - fuA L'HIPODROM
a.—R. Escaler, moto Ilarley-Da- llurs components segueix valentSis:
HaMOnedn.
a
Alhion
vidaon.
ti de Ittiaó brillant. i ailavors di p s - Presas: timoner. Catta-.
A un quart de quatre tärbitre, sement la cursa. tot i saber que no
FähregIlMS E. a Albion,
3.—V. Carrión, sidecar I larleytothom volia esser-Iii en l'i-xit, ner, arnh 11' 16. (hieden eta,nyor Atea. fa arrenglerar al terreny
s'hall de classificar.
a Pral.
afarquillas
Davidson.
i aquells mateixos que pocs dies sificats per les re gates efe dia•
de l'Hipòdrom vis equips de l'AtUn equip, el paper del qual era
Flutet'.
a
Marquillas
•
Alegre,
ciclecar
Citroen.
•
abans deien que no ersten en manga els dos primers equips
4.—C.
letic i l'Espanyol. que ho fan de
esperat amb interés, per tractar-se
Fähregoes E• a Marquillas;
Equip
blanc-negre
realitzarid deis campionats,
la següent magra:
(le debutants, era el /legre. peró dues
eorreran amb els tols "SaRoter-Meier a Fitbregues ger- la
Douglas.
Breva,
moto
—'1.
mi
arribmen a les mes grans go- ulit e
/legre:
Sala.
Pelma
inauguraC. N. Atlètic. jersei
avaries del sidecar Hache)' pilotat
lou" i "Rafel Casanova" respeen s.
nia
Si.
Cardelús,
moto
NiotoJ.
confo12.
—
d'ésser
sadies
per
tal
Gil, Amell, Rossini, Huerta. Arzuaper Vila l'han perjudicat en la chisivittnent.
Alhi tm - Ereixa a Prat-31onte_
sacoche.
re eis mereixedors
ga, Richi, Fuster. Albalate. Soler,
ció de l'exposlció i
sos
sificaciO.
Dospres es corre guil una recd.
i3.—P. Aixela, sidecar Triumph.
Aquella
Huna
honora.
majors
Pujol. Julian. Filena i
L'equip blau-blanc ha vist dos dels
Durall-Durall a Casanellasg ata ami. carint -Fine," amb
14.—F.
Cardelús,
ciclecar
Lory.
injustificada
que
fou
entaulada
venda
al
carrer
de
Saleve'
acus integrants deturats prop (le
l'objeeto de disputar .els pa"Pla.
Equip blanc-blau
C.
cmi 'is iniciadors dels canipioC. D. Espanyol. jersei blanc i
badell: la Indian de De Traque i el
lieinants la possessii dels ski f,
DE NADAL DEL nals. aquella tase,a enorme qtte
ToRNE10
2I. — N. Massó, nioto Aluna.
EL
blau: Codina I. Poblador, Ferrer.
han
de
Gage
sidecar llarley de De
-Sol" i "Ferm". i ;manyar la
22.—De Traque. moto Indian.
SALUT 8. C.
despees 'metieren de realitzar eategoria (fe bogador de skif-.
Solanas, Guillermo. Baides, Codicanviar els neumática
Gagé,
sidecar
Harley-Da23. — De
Iter 'va r el Poni de Catalunya
na II. Rivali, .Senclis, Ubach 11,
San ja en bon nombre les pa14144414444444444.444444441
Foren -sis els inscrits i la
Durant el comeneament de la curvidson.
Borge, Citad/ I, Gisbert, Gummi i
renos inserileS 0e .1» a aquest Ir- ;as olts irEarapa. tsgolit els enssi tira( la ',agüen!:
ar.
l'equip
groc
conservava
una
perGonfle,
ciclecar
Amilcar.
•
inca figura Carrión, que anib aquesfl eje-. el lertnini d'inscripci,', del tusiasmes (le molts elements
Bug.
fi ata regularitat, que fria C n mcebre
Pens. amh 8".
la
inateixa
punta prova ha assolit
(mal fineix 1 . 1 pi opvinent dijous, devots del Ilustre esport, i enAquest partit es juga amb sobra- Equip blanc
helles esperances, ituis tenint en
2. Marin. antb ti' a" 2,5.
Nespre.
31.-1.. Soler, moto 1)ouglas.
tuacha que Mactaya, essent dones ells
del
cara
els
ganareis
de
la
l'esta
vuit
da fúria. el que fa que les jugades au
20,
a
les
ia
alguns
dels
seus
com.
d
comide que
3. Armengul. ainh 6' in".
32.—A. Alä, sidecar Triumpla
(los els que probablement llaman
de BarEls partits tindran 'lloc els hategaven sobre el
segueixin unes a les altres sense orponents san dels millors ptintuats
4. Larrosa. ain1J 6' .16".
,
sidecar
tti
campionat
general
33.—E. Antonie
(1( disputar-se el
diPS 22 al 26 d'e'l corren! mes.
celona, qtte aquells teleniciils.
dre. no ciallocant-se mai hé els joPorten. :tutti 7 15".
4.
D. E. 1'. en la classificaci.; per al campionat
1)el
34.—A.
Gaston,
cielecar
els
de
Catalunya.
Moto Club
jugant-se a inh preferimria
amb la gran satisfavoia d'un
gadors. La fogositat tren bellesa al
del Si. C. C., però prop de Sant Fudos
primers queden (lasEls
Piferrer
i
Escaler
han
Equip
vermell
aeoinplert a bast amera.
jet i necega jugadors i públic, fent
lja de Codines Diaz, per no tdrope- inateix cquip,
sif icats pchs dos skifs esmenta:,
Marzal, moto Vindec.
•
fet molt bona cursa, segurament
arnb l'amargor d'un pu(me el partit, de poc, no acabi caen
pe'l'i(
a
la
cuneta,
Illancat
is
en
gos,
llar
tercer i gentil guanyen ts
Iantr's
42.—J. :donen, sidecar
Rumié de
llor que les anteriors en que havien
nyent desengany. feien l'intim i el
el "rosari de l'aurora".
Brugarolas, ciclecar Ma- a variant el cotxe.
•
el canti !Hu- eategoria.
part icipat.
de
deixar
A la primera part el . (lontini és
propòsit
blaue'
Aixelä i Cardelús, de l'equip
No podem regatejar elogis a cap
ta! a annells que havia entronegra pateixen les conseqüencies
Cidt,C,11. Saill1S00.
44.—A. M.
dels participants; tots ells han ponitzat la insidia.
els
que
neumatics,
les palmes de
A ao quilòmetres per hora
Comen, 26 - BARCELONA
sat de luir Cantó. el seu esforç per
I are estent al puta culniiobliguen a deturar-se sovint.
Equip groc
Neu-Corden
el
al millor reeiximent de la cursa.
Especialltat
nant tlis ht direcció d'aquests
J.
Soler,
(le
tequip
blan-groc,
51.---J. Forca da, moto Triumpla
A
L'entitat organitzadora ha treballat
elentents; . en ets p ostres clubs
Cabl6
1
F. C.
52.—A. Renona sidecar Harlea- despista, dirigint-se a Calders. A.
lambe activament i eficientment
la de s ornanitzaeid sembla
en
surtir
de
a
Vich
.alä
sIma
trobat
Davidson.
perquè aquesta prova, consuetudiInvitem a comparar, 25 per
matins. i repartiran els pre- 1:1 indina de t'oven; tecnien53.—F. 'torres, sidecar Harley- Centell, en lloc de trobar - se a Se- näria ja entre nosaltres, no destilecent tenim rebaixats els
mis P/I acabar-se Pls part Os del nieta hom diria que s'ha perde
quilOinela
vintena
ca,
amb
tot
i
Davidson.
dut la carta de navegar; els fenixes de les dels alinee anys.
oreo*. Sense exigir cap
dia 26.
tres que això suposa: el seu equip
54.—A. Diaz, ciclecar Sénéchal.
I ZE
es de parelles glera( jun. amb un incomprensiquantitat
En resum, la Vfll prova per
Aquest
forneig
és
deis
millors
classificats.
Equip verd
ble traeres. r S ni:Intimen en els
mixtos anth avantatge'.
Jerseis futbol,
3 93, 495
No es pot pas dir que la cursa fos equips del Moto Club és una nova
Texidor, moto Harley-llaeärrees. i mii esnla lene') per
pessetes, tots colora
gesta a afegir a tactuació d'aquessense incidents desagrados, per als
vidson.
ELE CAMPIONATS D'ESPINYA
contestar els atare que perneaMdges jugador, 1'65, 1'85,
ta entitat per al desenrotnanent
corredors, tots ein equips bau estat
FUT801 iONTINEhliii
62.—M. Bigorra, aidecar HarleyDEL
TUSO
I EL CONOURS
meta p is han thrinit estimats
2'35 id.
(le tesport del motor. Allò que mis
perjudicats per alguna o altra causa.
Davidson,
(Allegues;
hem
arrihat
a
creare
les
set
ui
dimeeres.
a
a
M
El
a
Pantalons jugador, 1'75,
63.—A. Sedó, sidecar Harley-Da- Demes , durant aquesta etapa mati- arnunt larnentävem són incidències
s'llan eursat les dinasdel vesprr, finrix ti plae per a que
2'25, 295, 325, id.
nal el fred sima fet sentir, sobretot que en res no alteren la välua i Ihnvidson.
22 i 23 de desembre
Dultnissi O d'inseripcions per als sions per no haver
CrOb res anniesen, 1'95,
tenis de la prova.
64.- 1'. Estalella, ciclecar Salm- en la darrera part del trajecte, on
les
la insensibilitat s'ha enesmentats.
i
flt)S
1`01111)rAns
2'30 i 2'95.
una
espessa
boira,
que
afegit
son.
senyorit ele tots. i aixf es maninseripcions deis gneis delle!
Defenses, 0'55, 075, 095,
entre Centelles i Viladrau no per- .111•11111111111•111111111•111111••••1
Equip blau-groc
adreva
1. - se a la plaea del Tea- tener/ florees decrapils. suren
1'45 i 2'95.
metia
veure-hi
a
cenia
distancia.
7i.—J. Fuster, nioto Metro Tyler.
principal,
despseudûtès'nie l campen mitjatre, número f.
Turmelleres angleses, 695
72.- 1'. Camals. sidecar Harley- L'estat del paviment en aquesta etaM,., passen dies i mes dies, espaf x.
Genolleres porter, 895 i
pa.
glaçat
Ilargs
trossos,
ha
estat
Davidson.
eorrent-se eatnpionals ne('ioals dos eoncursos han
Per
25 i 26 de desembre
9'45.
dificultats
que
.
també
una
de
les
73.-3. Soler, ciclecar Al/idear.
ofert valunses copes. entre al- nals i internacional:1. i nosaltres
honor
a
feu
n erwIl e res angleses, 695.
inés
s'han
fet.
sentir.
74.—V. Prats, ciclecar Amilcar.
tres. els Clubs Turó i Barce- enyorem aquells jorns dels
11:114 tie reglament, 7'95.
la votara casa
Equip negre
els Germä. Pis Camps, els
1.
lona.
9'25; 10.95, 1295.
L'etapa
de
la
tarda
Reading
moto
Revetllat,
emprant
Es (Reputaran tambe les co- Ranzini, els Bonn 1 :muelles
Guante porter, 795, 12,45.
Standard.
A ICS 13 i 30 minuts ha sortit d'Arpe a esmentades Penya Rin, Na- dates memorables dels priniers
17'95.
82.—J. Pérez, moto Indian.
Camionetas de repartiment
búties el primer equip, i darrera
dal i Tur6.
campionats min Catalunya en
30 de desembre 11 de poner
Clara' futbol, de tules les
83.—LI. Vila, sidecar Harley-Da- d'ell, cada minut, han pres la sortiEls campionats d'Espanya cons- qué tot podia meen-non permides, a 10'95, i extra
vidson.
de
dues
preves
d'homes:
individa els altres.
ten
donat perquè encara no Invierta
a 14'95.
Giménez. ciclecar Salmson.
dual i doble.
A poca distäncia del poble, el siobert la finestra ale eonfins puVendes a l'engròs I al detall
del
Tu,
concurs
Equip blanc-vermell
decar d'En Pere Pi, de l'equip
El programa del
ropeue. i ningú podia tirar-nos
Vidal, moto Indias.
ré---tantbé
interclub—cemprin
tres
blanc-vermell, el millor classificat
en cara aquesta arlaparadora
CASA
Macaya, moto Indian.
campiensts. un criterium i cinc pre- insensibilitat d'avui que impefins ara, ha voleat en un viratge,
de verter
ISOINERIA, 20
amb
avantatges.
6 3 .—P. Pi, sidecar Indias.
sense consequéncies greus per als
ves
ra en teta els ordres.
Mateu, ciclecar Salmson.
Fabricació .especial per a
Ha estat eernenst jutge 'arbitre
ocupants. Malgrat les lesions, per
nous Clubs: Jerseis. panL'equip blanc-blau ha sortit amb sort no importants, han reparat la
N'Alexandre Pons, i actuara. d a d:Ultime i mitges futbol, anotable retard i també un dels coni- maquina. lea avaries de la qual eren
' u n t a En Jean Andreu i En Carles
Brothers
Dodge
ponents de l'equip blau-groc, En V. bastant importants, 'conseguint arricelera. en tots els dibuiDueasse,
AQUEST NUMERO HA
L'esdevenlment futbolia4la
El Comité organitzador deis dos
firmo 1 Tutti:
X06 i More que es poden
Prat.
bar al final de la cursa, encara que
gran
Sense augment
PASSAT PER LA CENConcursos esta treballant amb
nulo gran de la lempo.
amb notable perjudici en la seca
L'etapa del mad
A
T.833
Diputació,
45
.
mas
l'èxit
de preus
activitat per tal-d'assolir
Ja a l'Avinguda de la República puntuació.
SURA
MILITAR
complet.
Argetina &han començat de distan- ' Malgrat una pana de 'neumatic de eeemeiliefimummelii

METES

SPORT

La Vill Prova de regularitat per a Equips
del Moto Club de Catalunya

MOTOCICLETES

:READING
STANDARD

CLARIS, 75

VULCANIT/ACIO

811 0EUN

IIT3MtN

6

.

C110 QI 1N Ni

DE

mm u'

C. IN, de Bu da pest

COMERCIANTS

C. RIEL de ?rap

s. C. Si1111, Ãleg;

LAYRET

II.

r

1

T. I., i! ludapnl

•
volmllea 46

D'Hurte, 17 de desembre de 1923. _

5ANS • EUROPA

vvelreewm.rerevorseerevInrevrivettrfflre vvvyresevreirserevemPeeliefleerfflelliele•ffle•P•444

I

_

-

Una pilota btn disputada

tot un altre i la victòria se Eliminen
adjudicada moralment i material,vent: la satisfaccia podria ésser
completa.
Per això nosaltres som tan severs
a exigir entusiasme als equipiers,
pena que sigui entusiasme per amor
al Club, no pas per rivalitat amb
Eadversari.
De bou començament en el partit d'ahir la superioritat de l'Europa
sobre la Unia fou han manifesta i
aMla multa facilitat Fermio gracienc
féu 'largues . estadas al terreny de
l'onza propietari del camp, el qual
actuav.a anib ben poca hornogencitat. ho que feia preveure que no podria .pas desempellegar-se de rallan
europeista, 'que amb tanta enmanta
l'atacara i que als den minuts de joc
baria marcat els dos primers gola.
Cónica:ea. pera. Pedret a actuar
d'una manera segnra, salvant amb
hell estil rescomesa d'Olivella. Cros
i Julia. l'eran els . defensas alguna
j pgarla afortunada i aixi s'encomanä
inés de seguretat a totes les
ti c
bnias i s'opera la rancia poc abans
de finir el primer temps .i sortren
al camp després del descara: .dispo.ams a jugar bé i aconseguiren hoposarae.
La segona part fou .la anés_ interessant, reient-sli per totes dues
l'arte . jugadas de combinació que
mancaren al primer , temps, del qual,
tia general, pot dir-se .que no passà
d'és-ar un. piloteig .eficaç. degut solamen! a . jugadas . individuals.
• EL PARTIT
Tocâ sortir a Vaquita de la Uni...
el «mal inicia dos aiac s el primer
acis guata acabä • ea Off-sirle. Una
p --atta de Pellicer . at Julia. recolli
()Frena. anant a kick, a Atacä florar/wat l'Europa, enviant . Cros la bah ' a fea-a.
.
.
El. PRIMER . GOL I EL SEGON
l'eta set minuts que es jugara
(pían Julia passà a Cros i aquest a
Olivella. el (mal. molt valent, marca el primer gol de la tarda.
loo tirat el primer carner contra
el Sans, sense consegiténeies. i als
quatre minuts del primer gol t'en cl
mateix Olivella que amb el cap ohtiagué el segon. aprofitant una bona centrada de Pellicer.
Continuara el domin i . europea i
una passada d'Alcázar a Olivella fou
aprofitada per un xut que para Pedrea Tira Badal • un frec-kich. que
salva jaumandreu. 'ami Badal ma1 unes
nas el que talla. opprna aIn.,
mana a posta, una perillosa arrancada de l'Europa.
EL TERCER GOL
En una petita reacció de) Sans,
latimandreta que baria blocat una pilota.. volent salvar l'escomesa de
Echa i Soligó, deixä aliar la pilota
tnita poc encert, ço que aprofitä Tod'irán per fer el primer gol per als
citaPerdió salva un bon atac de Elan-Wa. Fallu. llagué ale retirar-se lesionat. Córner contra' el Sans, que
tragué Pedrea Un sin fluix
ros el para amb facilitat el poner
tac de l'Europa, l'anic hone d'ai treata part, i acaba xutant Olivella
tassa alt. Para Pedret un bonic
••,-,p de cap de Julia, pera aquest no
queda content i entra senae cap ne•asaltar al poner, ja que per ven•ar-se han aviat tingua oc,asió per
• 'un bon xitt; que el poner desvia
córner. el qual, (111 cop tirat, Cros,
e tau hé que volia • fer•lo, es aula
les mans.
.
EL QUART GOL
De nota ja curat, [Orna Ediu a la
aicsara i el Sans reacciona visiblea-etit..peró incorregué en córner; el
aal tira Pellicer, anant la pilota

de dret dintre la xarxa rascant les
mana del poner perquè fos valedora la jugada.
En un altre córner Pedret fou
Inés afortunat a aclaria i els seus
companys d'ayuna duts per Ealegria,
arrancaren vera la porta contraria,
malmetent l'oca:ata amb un xut alt
de alartinez. Tampoc s'aprofitä un
cOnit-r contra l'Europa . Pellicer, en
off-sida, pifià un xut ben perillós.
Un xic Inés de piloteig i vingué el
descarta.
LA SEGONA . PART
I.a sortaala de l'Europa la recaí
la Unió per un atac que acaba en
off-side i mostrant les ganes de jugar atrita qua barbar sortit al camp
els de Sana, Tonijua tt passà a l'anta el gima amb un bon cap. tirä la
pilota a kick 'guau semblava que
almea dintre. Olivares. resnatant un
córner perdé ocasió, per Mirar xutat massa alt.
EL ClNQUE GOL
L'it non cantar fou fatal per a
l'Europa. El tira molt be MartMez,
i Feliu Eintrodua amb el cala a la
xarxa. Ii faut que tira Songa davant la porta anit massa alt. Anotärem una bona jugada de Pedrea
Ilittrant : se de tres davanters. Ama
deis Satis i una valenta entrada a.c.liveres obliga a Serra a desviar a
córner. el qual no litigué consegnanalas. Una arrencada europeista la
malmeté °tirana tocara. la pilota
amb les mans. Pasaa -Alcazar a Cros
engvgä un bou xuta qua anait ratera salvä. Pedret. '
El joc es liará breas. moments,
per retornar ;I Afttzus. . caigut de resultes.d'una topada amb Represa la Iluita. Alcázar fati una Mala entrada a Badal i aquest san tortaä, per la qual cosa l'arbitre els amo
tiesta a tois dos.
EL GOL QUE FEU SIS
Un faut, gairebé free-kids. contra
el Sans. El tira Pelaa. precipitantsr. El jutge Ii fati repetir la jugada.
i passant a .alcazar, aquest centra
i Juliâ. amb iacilitat, it'apunta‘a un
mas a la temporada.
• EL DARRER GOL
•Ben aviat Feliu, donant proves del
gran que ela sabia veure que dotninaves pena no guanyaven. arrencä
sol ,passant-se un defensa. i il'un
:cut fortissim mara el gol millor
de la tarda.
Una ielara • innuensa (du presa
deis espectadora, parqué el match
alto mereixia. i les jugada, menguaren el maxim interès. Una bona
centrada ir:alcazar tto l'aprofita
Cros, per hacer esguerrat el xut.
UN PENALTY
Un xut del t'avanter centre rebota a les luan: de Mascaren. i Fit rbitre concedí el cästig ntaxim; el tira
Pela- a i Pedret salva admirablement, desviara a cantar, que tirat
no litigué conseqüancies. alartinez
i Tottijuan canviaren de lloc, i un
segtiit de boniques jugadas se . succeiren.. Un noll córner contra la
Unió no Omita conseqiiancies. Dos
ataca del -Satis. acabant ti primer
amb un ala d'Olivares, que para
Jaumandrvu, i el segon anda oil-side (luidas. laut contra l'Europa ,
que tira Peralta, rematant alartinez
a kick.
Uns quants minuta mes de joc del
reglamentara per recompensar els
guatee que es descomptä l'arbitre al
primer termas i finí l'encorare.
ELS JUGADORS I 1.-ARBITRE
Pel Satis: Pedrea Peralta, Babada Mascaren, Badal, Calvet, Marlinea, Tonijuan, Feliu, Soligú i Olivares.

Lee »u hores de Sane -:- tiortele

DE FUTBOL..I
Continuació

Per l'Europa: Jaurnandreu. Serra,
Garrobé, Bonet, Pelan, Artisús, Pellicer, Juliä, Cros. Olivella i
zar.
Jutjä el partit Torrents, ben int.
parcial, pecó no estigué encertat en
apreciar alguns off-sides, perú aixO
no autoritza a qui una part del públic es mostrés hostil amb ell. puix
per aquest canti cada dia serà mis
dificil la tasca de l'arbitratge tenint,
com ara passa, de temer els jutges
l'agressivitat del públic sitió plauen
a la majoria.
Deis jugadors de l'Europa ben
poc poder lloar-ne la tasca en aquest
partit; esmentern com a millors
Serra a la defensa, Pelan i Artisés
als majos, i Pellicer i Olivella, a la
davantera.
En les linies de la Unió. Pedret
tingué una bona tarda. i bastant be
els defensas: Badal. el millor deis
majos. tnostrant-se incansable; Oliveres, Rini i Feliu foren els millors
de la davantera, per a la segona
part tots onza contribuiren amb
seu esforç al bon resultat de la
lluita.

Blanc

Terrassa, 3:-: Gracia. 2
La positiva atta dels dos equips
contendents. l'ésser consiierat aquest
partit gairebé com a decisiu per al
Campionat del grup B i el jet de
celebrar-se un sol partit, i encara de
no molt alteras, del grup A. fin que
ahir el camp del Gracia resultes massa petit per contenir la gran gentada
que lii féu cap desitjosa i esperancada de presenciar un encontre competidissMi i emocionant; i en aquest
sentit. nalga no pegué sortir-ne r e¡raudal, atiix el jac fou molt
dut sempre a gran tren. i l'interés no va decattre mai. per tal com
mentre dirit el partit hom dubti sonnt de qui en sortiria guanyador.
EL PRIMER TEMPS
Sata les ordres del crdiegiat senyor
Vtlalta i amb un Eeuger retare'. els
equps S'arrenaleraren ea la segnest

de la plana

senca; aviat en Calatayud troba ocasió de llançar un xut tortissim, ficant la pilota dins la xarxa com una
exalació. El, partidaris del Gracia
s'animen. Fa disset n'Unas que juguen.
Atac fulininant del Terrassa, parant Palau dues o tres pilotes dificils
d'una faltó espléndida.
L'Eal PAT Arrenca novament el Gràcia i en
Dalmau Renga un xut fortiSsint, parant Marcet am bdificultat, tirata la
pilota a córner; el tira Orriols, parant Marcet ami.) dificultat, tirata la
lesionat: reprès el inc. Lapena fa tina
bonica centrada a Peiró, peró li entren Massagué i Segarra, i. no podent marcar, dóna la pilota a Calatayud; aquest. amatent, sense pensar-s'hi. marca el segon gol per als
seus, d'un xut ras a l'anide, que en
alarcet, malgrat l'estirada, no pot
deturar. Manquen deu minuts per
acabar.
I... EL DESEMPAT
aplaudiments amb que els graciencs
reberen l'empat, quan Vidal, en volee allunyar la pilota, falla i va a
córner, que hacia d'ésser fatal per
al seu equip. Ei tira Labilla molt
bé i Papell el remata amatent atnb
el cap, assolint així el gol de la
victiäria.
Els itIthns cinc minuts el Gracia
ataca molt, obtenint un altre córner, però la sort no l'afavoreix i
ellonagoll~111~~1~111~1

POSTALS E5PORTIVLS

La derrota

holloraVe

Caria a hundid absenl

E s timat Aiolorala
raig rebre aquella postal
parlaname de la fallida.
Foil una nora fatal.

Els meu: un, la repasaren
anda el cm. adolarit..
Grac:a E C.:
N'hi haeita que se m'alegraren.
lal. Plazas. Sales.
Pa:au. Sama,
profit.
Nni. que el : faci
Lapena. Calatayud, Perra
Dalmaa i Orrinis.
No et de•aninits i Iluita
Terraasa F C.:
.ille i renceris:
Surf. el Ter-asa contra pendent peja ‘ alar, gran la t, nita
aien
la
pilota
el
comrans,
ra aval a g
el dia que tu voldrae.
Mard'En
s
arriban' iins al &riniti
He passat MArneni s terrth'es
cel. allanyant-la En alas:agua. al cap
i in:tant; de g r. tg anveiahlen
de poca Peleó engega un ?cut als
pen sato cii tristo: "possibles"
navols.
Fa j„, é lesaudaam. sovintejant
o potser cli glairics "probables".
els fault : per tote: due; parta peaa
Jo tina la plena certesa
l'arbitre. marcant totes le; faltes proque quan tornis a la llar
cura que la lIttaa na es converteixi
no et tranca7a la desa-esa
en puglat: aquesta tagorosttat. que
(pie sempt e Cha ftt triorniar
:tiakm fa que 50V1111 el: jugadora
protestin deis Setli falls. harem MiAgua la boira, la pluia
wat d'arne p aear alga: anda l'expulsa:5 i el iangueig ea exiata-an;
parqué es calmé .; un poc.
aqui as Eart que sobrepuja
El aornini. encara que no gaire aci en ataca mio et guanyaran.
centuat. és del Cenia. en una avanSota ei so! d'aque s ta terra
zada del qual el Terrassa icorre en
i al calis del nmeti amor.
córner. el qua! as tirat per °mol:,
remalant Pedró i paran malt ba o ist pots perdre cap guerra;
Marcel. Arrancada del Te r ras-a que ;seria retara .reaceder!
talla Vidal. opartía i al cap de poc
Pro... ziacta sí. Si el rival torna.
un altre cae ner cantra e! Turassa,
ttt ben g alana.. i tiscret,
que també tira l'Orriols, i salva MirIi has de (er manjar la cama:
et.
has comptin el cabasset I!
Free-kiel«-untra el Gracia. tine 1.
tira fan: arrancada da Pe'dria
Pepeta de Les Corle.
gemí tira
qua da lesionat en una topada amb
(lar la transcripció. Silveni Gols.)
la (efe.n .-1 11 terrassenca.
EL PRIMER GOL
Escapada d'En Canals que. nientse marcat. pas s a la Mlota a Lubina:
malgrat els neus esforeos no pot vaaquest la cor.e i gaireha des de la
riar el re s a l tat, acabant, per tant, el
ratlla de kick, engega un bon:c xur,
partit aria, la victaria dl Terassa
que para dificultosament Pahua pera per 3 gol, contra 2.
catt i Ii entren tat st-guit uns quanta
Saall (11s(1ouit el trio ileiensiu. Cacontraria. aconseguint el insteix Calatayud. Cartas i Daltuatt, del Gra(mis introdu'r la plata a la xarxa, cia; i del Terrassa. Massagué en prials 28 Mnuts de joc.
mer 'loe: Canals. Papell i Mareat.
laarbitre. en general, ens agradi
El. SEGON GOL
(orca: és clar que s'equivoca alguna
Centra el Gractia i arana. pera
incorre en oi -sida i això canela el regada. cosa beit comprensible en
joc i el Terrassa arriba al camp con- un partit tan rnogut com aquest;
pera fou just i imparcial, essent, per
Iran; free-kkk per mans de Vidal;
el tira Papen i la jugada acaba a tant. crunpletament fot a de llar les
continuadas protestes anda qua ;irakick. A poe, un abre free-kick connia el, seta: falls tina oart del patra el tiricia: ei tira Santaeulalia,
lana, no pas la Inés nombrosa, cal
rectal la pilota Papell i aquest la
lliura a Reiiu, que d'un branic sin dir-ho.
BREUS COMENTARIS
' otylé el segon goL quan mancaven
ruit minuta per acabar el primer
Com ja hem indicat. tot el partit
ion dut a un tren fantästic, sense
temps.
Una bonica parada de Patata una que Vinieras arrilaés mai a decaure;
centrada molt bonica de I.apena que en canvi. com ja senibla ile consueno is aprofitada i una arrancada de tud en partits d'aquesta mena, no
Pedró: un fould de Papel'. i acaba ceiérent etilloc una técnica, ni precian', en les jugadas: presennarem un
aquesta muriera part. durant la qua!,
malgrat el resultat. ha dominat més encontre cmocionaut, sobretot en el
segon temps; perú no tinguérem la
el Gràcia que no el Terrassa.
bell partit. Els jusort de reure
El. SEGON TEMPS
gadors, excitats, sovint oblidaven
Centra el Gracia i arana iecidit, pilota per anar a l'home, mancant
dominant una bona estuna i obligant contínuament al Reglament; es tiraa Marcet entrar sovint eim joc.
ten, si no recorriera malament, 23
Massagué per la seca banda. Miza free-kicks, gairebé tots per faults.
d'una Jai-6 formidabla desbaratant
això sol donarà una Ilengera idea
lotes les combinaci ons dels yermas; de com ea jugä, i encara sort
el joc es cada regada mes violent i
l'energia de l'arbitre, que castiga insovint s'In de suspendre per castigar flexible tots els mancaments.
Tercontra
el
CUrner
a!guna falta.
Com ja es dedueix de la ressenya,
rassa, que tira Orriols, sense resul- i sense volee disminuir al Terrassa
el niirit de la victòria asaolida, dotat.
EL PRINIER GOL DEL GRACIA mina mis el Gracia, otee> els neus
Domina el Gracia, que juga amb contraris .aaberen aprofitar nube les
molt besó; Sales xuta a gol 1 M ar - ocasions de marcar que seis prenenlaven: altrament, Massagué, que jucet fa una "ramorana", que li surt
molt malantent i sort té de l'ärbitre gà tota la tarda molt bE, Interné cura
que providencialment assenyala un d'esvair les possibilitat de marcar
off-siee, que no havem pan vist. Con- que tenia la davantera gracieneal
que aquesta dotninaren bu prova que
tinua el joc davaut la porta terraf«rtra:

1

es tiraren cinc córners contra el
Terrassa per un contra el Gricia,
el qual fou, per cert, el que els féu
perdre el partit. Cal reconiixer gute
la sort no ajudà gens l'equip de
Gracia i que un empat hauria potser representat millor l'actuació dels
dos equipa; de totes maneres, peró,
creiern que ten dels motius que feren
perdre el Gracia fou que abusi de
les passades altes i !largues, que són
lentes i donen temps al contrari de
collocar-se; en canvi, el Terrassa,
amb el seu joc ras i curt , assoli
més lleugeresa i un resultat mis
präctic.
Ohit.

dellencs arribaren diversee vegades
davant la porta de flbars.
Un còrner repetit contra l'Atlétic
el salva Andreu, molt oportú.
. El partit a'acaba en mig de la
satisfacc+5 dels socia del Júpiter, els
quals ja estavca una micaengunio
soss.
Hit

Badalona, 1 :-: Aveuç, P, perd
el pPrt t se mema

eriales • una diatinelts4k*
sentada Jrtrooant a Ud ttet
cana dominicas per • la Prom.
ea, ala partidista sleperthts no
poden *orto. ele Muna fina a
les set de le larda.
D'aqussta manera La Jornada Deportiva, amb dues tristes miquInes de somportdra I
amb uns rotativade saldo, pot
sortir els dilluns a la ~talas

hora que ele *lime porlÓdiee.
Sempre els partits entre Clubs de
Perd ahir a la tarda La Jornala categoria del Badalona i l'Avenç
resulten veritabletrent emocionant:, da pp rortiva burlant la Bel
per quant es' istris la daria de la su- desean' dominical, •d'U' un
perioritat i För;rull extrem de llur cartel' que va (Izar a diversos
quwscos, donant compte del ravalerositat en eadasc q n (lela cercles.
sultat del hiato I celebra% a Sc.
A j arle passa sempre precisament en
villa
aquests equipa, perqui l'entusiasme
La moralitat comeroist de
o hé el veritahle amarais rohem que
cortes publicacions d'esport
defensen .existeix en els iegartors.
digna pariona de la saya mora.
Perú, a cegades—i desgraciadalitat esportiva.
ment sovintegen massa—l'excitació
de certa part del pablic — que no
és altra cosa que el fidel reflexe d'un
111 111111 1111111 11 11111111 1Mopmemmum
grau de cultura excessivament baix
agiten 2 :-: Atitt c, ie Fa- —duu unes conseqiiencies tan des- sionat espectador llanta una pedra
agradoses com censurables.
Si tio tinguéssim la seguretat que —o, millor dit, un bloc de pedra—
O` del ! , 1
aquests esdevenitnents la maioria de contra l'arbitre. i aquesr, amb molt
les regadas san filia de tencega- d'encera l'exhibí al representant des
Aquesta xifra ja en5 indica com
ntent d'un espectador, certament que la Federació, dient-li el que feia al
fou d'anivellat l'encontre.
cas, i que per les tals raons suspenia
Ens decantarn a creme que l'Atta- la nostra censura hauria d'asser molt
el partit.
mis enérgica.
tie és inferior tècnicament al JúEl senyor Sauri, el representant
Anida tot, creiem que no seria pas
piter: hern de convenir, pera, i aisia
gaire dificil (l'evitar aquesta ja tan de la Federació, senyor Salva, els
diu molt a favor d'ella, que els simlincsinen i algun altre ärbitre que
debatuda qiiestió.'Si es pogués aconpática sabadellencs es comportaren
casualment es trobaven al camp, enseguir que a aquells individus que
amb un entusiasme que ara no s'esmutaren una 'larga conferencia, el
tila gaire, i que animaren un inc massa sovint es deixen portar pels
resultat de la qual va ésser la connervis sels imposés un castig exemconecte i ben intencionat.
firmació de deixar suspis el partit.
plar.
Els problenovins i els sabadellencs,
L'ARBITRE I -ELS EQUIPS
Atan ha volgut demostrar que,
malgrat el (red. ens feren reaccioL'actuació del senyor Sauri en la
nar una erijan. emprant bellas juga- fent responsable el Cercle al qual
peatany un subjecte pertorbador, es poca durada de joc, va ésser impardas. plena s (l'enmeló.
manera
d'evitar
aquests
ac•
Túnica
cial; dient imparcial per quant si bi
Durant la primera part, les entingué algun fall, poguérem comprovestides tren alternes; tant aviat So- tas repugnants del futbol. Nosaltres
no
ato
creiem
aixi.
Quina
culpa
té
can que no va ésser determinadatillos arrencava conduint admirableel Cercle de comptar amb un element decantat per a cap dels dos
ment la seca linia, com Cofreces dornent que al camp—on no es poden
tercies.
nava ocasin a Galloiré perque fes
evitar les actituds dels sena
L'actuació dels equips, dins el poc
alguna de les seves arrencades pesextnalituuihi i cometi pertorbacions?
ion que poguérem veure, va ésser
rillosen: tan aviat lbars repellia un
que
el
nostre
Quedi ben sentat
ama ron, Andreu 'alocara trets de
bona, si bé es destaca la porta bacriteri solare aquest pura is el que
dalonina i els mitios avencistes.
suara
exposärein:
el
castig
dur
i
Els equips enes,
SoD
lilitI r':nt el segon termas, el joc canrever
solare
el
que
incoen
en
falta
Badalona: Bru. Masaanet, Moscarsu Els del Júpiter. nue ja salarien
en
antes
esportins
i
encara
molt
mis
da.
Bosch, Maurici, Gamis, Martí,
apuntar un gol, as s etiaren fins den
a aguan que agredeixi.
Giró, Rodrigo, Cantucr i Tejedor.
minuta abans d'acabar el partit
Per . la nostra para trobem molt
Aveng: .Albar, Bau, Alcover, Peporta :abadellenra. Amb tot, no deGularons, Roca. Novell. Mucaigueren PIG aninis deis grocs-ne- encartada la decisió de l'arbitre, senyor Satin. en suspendre el partit lera, Soler, Solé, Tejedor i Vives.
gre: l'heroica resisténcia es va vendespeé, rjhaver-li estat Ilancada una
El públic era molt nombrós. hare coronada amb una rápida escapada
de Coneces, el qual, apunta el gol pedra regulars ditnensions. si bi, cent acollit la suspensió a desgrat
afortunadament, no li produí cap
per al seu equip.
Fat.
mal.
Durant aquests dett els
de
la
sera
banda
encara,
•
estem
l
sabadellencs. empeses. si més no. pel
(luan ell manifesti que si tots els
dali t d'acansaguir Ernmat, aferrissaarbitre:,
en veure un intent rEagresEls partits de si gona catdatilera van escotnetre diversas reea•
siia—el mas insigniiicant —auapendes ei sen adversari i en ntés d'una
ooria
guessin els partits, en guanyaria
oca ..14; poaaitn en pan!' la porta
HOSPITALENC, o
aques.:t punt:
molt
de Elhars.
MANRESA, o
EL QUE VA ESSER Ef. JOC
Quant al limitar. hern de confes' ,ir qua san gent més bregada en
lan xic retardats de llora anunSota l'arbitratge de Planeta S ' sraauestes llmt,tt i que les j ugadas que ciarla, conmetreä la Iluita amb marrengleraren els equips coxal segueix:
entraren són fruit d'un equip mes tna• cada nirviositat per part de tots dos
Hospitalenc: Samuel, Gonzalez,
dur Els tninyons del Poble .Nou
bandols.
Marín. Roca, Ustrell. Guàrdia. Lóia gent emancipada i fotboliatiLaavenc és el que mis aviat sin- pez. Manolo. Casals, Margarit i
cament parlant malora d'edlat.
posa i aconse g ueix atacar duratnent
El a q ue es comportaren millor lo.
els seus contrincants., veient-se preManresa: Currons. Martí. Guarten rhars. % Reyes. Cumbau, Sotillos
ro, Delgado. Tort. Martí II. Gacisa t s . aquests, a ernprar una defeni Juliano.
rala, Ferrer, Galovart, Cecichina
siva enérgica.
Pel: groca-negn. Andreu. LloDe tant en tata. cl Barcelona in- Angels.
rens, Cofreces, Pros i Galloiré.
tenta atacar. paró resta fallida la
Toca el torn de sortida a rHospiseva voluntat. davant Eesplandida
talenc, qui feu bones arrencades, les
EL PARTIT
actuació deis tnitjos de l'Avenç
quals amillaren la defensa manreA les ordres rl'Ett Mariné. sahresana.
L'UNIC GOL El. FA EL
niaren els equipa con/ seguras:
El joc esderingni tota la primeBADALONA •
Júpiter: lbars. Calvo. Reyes, Untra part d'excessiva fogositat, maa
hert, Canica, Gamban II. Gil, Gumcontinua dominara i ja aviat amla caracter defensiu que
bau I. Sotillos. Ventura i
feia aproximadatnent cinc minuts que amb delit d'apuntar punts.
Atlatic: Andreu, Pujol. Llorens,
el joc era romeacat. quan un inTia el primer temps es desenrotGirantas, Rifé, Salania Pros,
esperat avene badalonista vingua a
Ila amb igua l tat de forres, i si bé
,
Pons
i
Gallofré.
('ofreces
Anenlajar e l , ilefensins de Sant
la pilata. 1 Ellospitalenc en dornini el supera
Surten els del Potala Nou iniciant
que duu
dreu. En afattrici
la !ama, an o, malta precisi o a Ro_ un Sic Inés, no per aix..") desenrotn
un boli atar. que desiä Llorens.
un complet jue de conjunt com els
Andreu rebutia dos auts de Gil, &ira. ra,r a ea Bao. amateur. ¡ atea _
manreaans.
guanyant-se molt: aplaudiments.
la
hala,
tate
falla.
I
el
ta rebutiar
En el segon temns. l'actuació de
nutria: Rodrigo fingiré cura d'enEl. PRIMER GOL
l'Hospitalenc es &asa sentir. mis
dinsarla a la aarsa.
Una arrancada de la davarttera del
Els hadalonins, després d'aquest accentuarla dannint del, sexta cenJúpiter acaba xutant Sotillos rabogol, apgmentaren considerahlement triticants sense poder obtenir cap tesultat afirmatita
tem pea de Morena i la pilota,
imposant-se fina a anirellar el joc.
El partit tot. d'un excés de piloanda un afecte insospitat, entra per
Els ataca se succeeixen alternatil'angle en !M g de la sorpresa i eavament i els moments compromesos teig: el Me ras s'oblida per com.
plet, malgrat ' el sentet que tan boverament de l'Andreu.
en andantes partes eran per un igual,
nita destorhava les jugadas.
Un cantar contra l'Atletic no té donara lloc ti l'exhibició deis jocs de
cap resultat.
Els atacs (oren comptadissims;
Bru i
Seat in:t ramen don contra el l
anotaren' solantent tres pararles de
Pera...—no podia mancar aquest
tar, que 1'11,ms allunya ami, molt
Cunean,: per diles de Sänmel. Les
pena—, a conseqiiancia d'un atac a
d'encera i mi altre contra laatlatic, la porta badalonina es forma una
radies defensives ho aturaven t(1.
que va a fora.
Si anéssim a detallar el joc, no
confusa', entre jugadora i balao i no
Cofreces i els sena ataquan per
cal dir que hauriem de repetir que
manca qui lii vcié (11 un penalty,
un
uns runments durament Elbars, i
km manes que de piloteig i res més,
bascantant-lo amb una cridária esi si In llagué algun atar, bou de
xut fulminant de Rebollo rebot al
pantosa.
travesser.
poca importancia.
L'arbitre—que es vett que no está
Illars aclareix una dificil situacial
Si cal fer constar l'actuació deis
i rebutja dos bons xuts de Cofre- avesat a sucumbir a la voluntat
jugadors de tots dos hindols, cal
guns apassionats—considera que no
Ces.
dir d'En Marin que va ésser el mihavia tingut .11oc el penalty contra
llor de tots els de l'Hospitalenc. i
EL SEGON GOL
el Badalona, per la qual raó—i desEn alarti i En Guarro, pel alanresa.
pres d'una intelligéticia entre jugaAl segon temps, tan punt centraMalgrat bata la fama que sentada
dora
i
linesmen—es
continua
el
joc...
da la pilota, 1.1orens falla en remagauchr el alanreaa. no li saber-cm
tar una pilota: Pujol, davant el pe- cosa d'un minuta perquè lvi. aviat
retire cap cosa que ens sorprengues.
vingue la pan lamentable i que ja
rita vol lliurar la pilota a l'Andreu
El públic, nombras i conecte.
parqué Eallunyi, paró aquest dubta, hem censurat mes anilina Un apasde la qual cosa s'aprofità Pons
per marcar el segou gol per al seu
equip
Un cbrner contra l'Atlatic és conjurat per l'Andreu cota també una
faro envestida amb una oportuna
i valenta sortida.
Reyes, en ring de forts aplauthments—als quals no varen. collaborar peque no li pertocava fer-ho—
de • la defensa estala va endur-se'n
la pilota fins dacant de l'Andreu,
xutant i salvant aquest.
Un altre cantar contra l'Atlètic
és conjurat per Girottés.
EL GOL DELS ATLETICS
El perliongat domini del Júpiter
no fa alinear el dalit dels sabadellenes. Aquests, d'una bona arreocada, arriben fina davant de l'Ibars,
i Pons. aprofitant una mala jugada
de la defensa, aeonsegueix d'un bon
xut el gol per al seu equip.
Mancasen deu minuta per acabar
el partittdurant els guaba els saba-

rdi
L'ANDREU/LEC BAT EL RACine CLÜl, PER 6 A o
Al camp va del Barcelona va
jtirar•se ahir el partit de campio
del grup promocid corresponent-nat
enite el Ftacing Club de Catalunya

l'Antireuenc.

'L'interés del partir va ésser en la
pr...porcia.del resultat que apuntem,
essent, &mes, materialment favorable als addrenencs, els guata no passaren d'un domini absolut d'aquests.
Atad) tot, els del Racing trabaBarca molt, parò el trohar-se handicapats, per haver-se presentat únicautela vuit jugadora, els priva de
donar mis efectivitat al scu joc.
Eis gola van ésser entrats quatre
a la primera part i dos a la segona,
deis quals n'entraren dos En Saluoni, dos En Carner, un En Comas
i ua el ~aja defensa del Racing.
El partit no s'acaba, degut a tina
testó Solana per un jugador del Racara, el qual &bague' de retirar,
quedant amb aixo l'equip insufiataca per poder continuar la Iluita.
L'equip de l'Andreuenc era integra! per Ginester, Balaguer, Nin,
laa. ca F.. Sanisó, Francisco, Feraz
M . Pla. Saldoni, Carner i Comes.
El públic era escàs. -Notts.
EL POBLE NOU BAT EL LLEVANT DE CATALUNYA, PER
5 ' A t.
A entrar al cama del Poble Nou
Crt: em asar a presenciar un parir
tasta major en vetare la despesa de
livaarina que havien i et els propietaris
del camp per exornar-lo.
Paró ben aviat un amic tras treu del
dubte. assegurant-nos que el que anävem a presenciar era un partit de campineal.
Amb un xic de retard, en Simó mana arranglerar els equips, fent-ho com
segueix.
Poblo Nou.-Teixidor, Ganar. Campos. Ventaynl, Mijavia. Ihärez. Almiral'..Altayó, Montilla, Casanovas i
BelLLvant de Catabin,n a. - Anguera,
Mariä l'harca Ródenas. Concia I, Nrez. González. Bruguera. Conesa
Duran i Bernal.
• PRIMERA PART
&menea el partit amh un atac dels
f ‘ ra.. ters davant la porta de Teixidor,
paró les defen sas locals que estan jugan estupendament desfan les combinacions de la davreera visitara, perla
pnc a poc es van imposant els del Pabh Em.a i en una escapada que fan
l'Arcaica surt per salvar una pilota pe.
ri t t- sa. introduint-la ell mateix dintre
chl Tare.
S'aa imen els locals, atacant la perla
di l'Anguera, i Montolla. aprofitant
una rascada d'Al . ayó, marcà el segon
gol aer al sea aguja.
r• ntinua l'atac local, anntant un bon
xai !le Casannvas que va al pal.
1"- avene del Llevant-Catalunra do.
na l'e a fer-se ap'audir en Teixidar
pe, la bona parada que fa.
At-c local davant la aorta d'An guera un hon xut d'Altayó va a fora,
acabaut-se així aques'a part.

ALTRES PARTITS

La viciarla de I'llare sobre

UNIO ESPORTIVA DE SANS -

el Crano:lers per 5 a 1

C. D. EUROPA

A la primera part, Alegre obtingué
el primer gol i i01.1 el mateix jugador
que. de penalty. marca el segon gol i
últim gol europeista.
El gol de Sans fon producte d'un
'córner entra ., amb cl ph per Torras.
Arbitra Villana ,sense dificultat Jugaren per la Unió Esportiva:
Borris. Duela Torras. Rojas, Barrats
xina. Panda II. I.a Riba, Cabré; Sanchn 11 i Hernändez.
Per l'Europa: Lité, Orti.
A'cnriza. Gironés.
Graells,
Alegre. Celta II i Sänchez.
(Tercera equ9v1
En el campionat d'Unió Esportiva
i Europa g uanyaren aquesta per tres
gola a zero.
GRACIA. 5-TERRASSA, o
(Sepotts «pipa)
Aquest resultat ja indica el que iota
el parit: un continuat domini del
Gracia, que tingué snvint acorralats
cnntraris. tense que alguna escapada
que aquests intentaren arribes a inquiet ar rairehé el porter gracienc. La
mateixa intensitat del domini dels verfrotis tragué al parit tot l'interès t
i el públic. naue era a/oh nonas
vegades Migué ocasió
d'entusiasmar-se.
L'equip del Gracia era: So té. Soler,
Escoté. Gómez. Roca. Martha, Gatadaro, Sastre. Zamora. Ossorio i Raich.
I el n Iel Terrass : Barceló. Llongucras, Clusellas. Gibara Castró, SacraIles, Parara, Canals, Rovira. Espau i
E,cardiv,d.
Els gols (tres a la primera part i
dos a la segona els marcaren un en
Sastre, dos eta Zamora i dos l'Ossetrio.
BADALONA. - AVENÇ.
Al tnati es jugà cl partir de segons
equipa al camp de Badalona, essent
molt campetit.
La victória se l'endugué l'equip local. per 2 a t.
Aquest estava integeat per Garcia.
Vi'lä. Massanet II, Silvestre. Esputay,
Pérez. Grane, Cervera, Borras. Bau II
i Alea.
• *
Eis tercer; equips jugaren al camp
de Sant Andreu, guanyant r Avenç,
5 a 1.
ESPANYOL. s- NtARTIXENC, t
Al camp del Martinenc jugaren ahir
els segana equipa d'aquest club i el de
l'Espanyol.
Després d'un partit fearea igualat.
aconse guiren els de l'F. s nanvol apuntae_se t t: es gala obra (Mamila liftliorqtii Navarrete. pocuent-ne munes
marcarme un els del Martinenc, gracias a ett Cerina
Els equips estaven formats d'aquesta manera:
Espanyol-Viada. Ferrando, Puig,
Qperol, P,ctbig. Rubio, Navarrete, Mallorqui. Boms, López i Árifo.
Ifartinenc.-Parejä, Colomé. Subirana. Pina. Montfort, Sala. Same',,
Gerint. Rivas, Pina II i Domènec.
L'arbitre fou hrutalment agredit despaís de l'encontre.

SEGONA PART
Cn airada la pilota, sjm els forasters
el; que se n'apoderen. enviant dates hales. 'tue són mol ben paradas per en
Te'airlor.
BARCELONETA. 2
T arnen a l'alar els liarais, donant
PROVENçALENC,
ocas44 a l'Aranera de Ilatir les sayas
Aquest partit havia de s pertat estacafaraltat s . parant alguna xuts dels imtació pel fet de que amhdas equip s es
pata-Mes.
trobaven davant del cdnpionat del
Fi Fan amb la hala els tocata i urea seu grup.
ha^ . eassada de 13alenea l'anroiita
Començat el joc. el Barceloneta iniels
M
,r marcar el tercer aol.
cia am han sise, que la davantera s ahadalonins 005rt, en ncrill la P erdur amb molt d'encert. Diferents
ta
i una ¡arada de Gmer es esclipades dels davanters provettealencs
n.r es Conesa II per morno t'oren aprofitades.
er a -' gol de l'honor.
El primer gol l'aconseene¡x en p4'al ,e.
c ol d el Palle Nou foil obra
rez. del Barceloneta, d'una centrada
m itiavila. d'in brin aut alt.
d'en Mir.
T
anca momea . , A s l'A'mientl
Rafe' el Procenealenc, als poca mon a ^ marca el ciaran; gol. anrafitant
meats abté l'empat a conseotiencia d'uu. -- aifiada de afaeiä. leahant-se al
na sartirla
portee harceloneti.
ca epne aneest enenn•re.
Tamhé al primer temps. el BarcaL'ARBITRE I ELS lUGADORS
Innata marea el gol de la victória dato
rn Sktkt. arhitrant e‘tirmé hoctant remat de Teixidor.
El segon temps iota molt animat. do.
0--ariat: d e ba de marcar diles falte a•ans can t ra el L leeant i una crin- minan, gairehé sempre el Proveneas
el Pnhl e Nau. i rol q ue fe- lene que no seal situé aprofitar.
E! Barceloneta e s taca integral per
re. e l s locals era un off-sitie marca,rr
Amadeta Ca s ta, Maten, Ennt, Aznar,
Caba.
Sth, Mir, Teixidor, Perca i Ran. inesdor, (re mis es distineiren
L.
aa--o Tri a irlor. Mi iacili. i
P 'enea nel Poble Nett, i pel
UNIO ATI.F.TICA. i
Co".
IhäFez, erre lau el millor
F C. A. MARTINENC. n
de tots els jugarlos.-Kia
Ahir es va jugar al cama de la U't iò
Atlética el corre,ponent partit de raen.
pirmat entre renaip del F. C. Atleta:
DEL
CA
MPrONAT
AT
rs T
lafa etinene i Unió Atlética.
DE CATALUNYA
Els ermint es presentaren de la segó-nt mon:ra:
Peineta equipa de primera categoria
Unió At l é t ica. -S'Odia-art. Snlanas,
(Matrero, Berate, Casals, Fernandez,
GRUP A
Blanch, Marina. Marco, Francisco.
Font.
14. G. F. P. G.". G.
A • letic Martinenc. - Marann. MarRa ee elona . 5 5 o o 20 6 TO tí. Miró, Rihas , Corts. Suee. Simon,
Fo-ons . . 6 5 o 1 26 rz to
Monta, Itomar, Co minas ¡ mara.
F .o anvol . 4 2 0 2 4 5 4
Ambdfis contendents Iluitaren arnb
S atatdell. . 5 2 0 3 9 to 41
tot l'interès per assolir la vieti,riau. pa4 8 17
5 0
S2•14
ró per malea d'energia de l'ärlaitre el
Martinene. 5 o 1 4 6 23 1
joc esdevingué durissim, anotant
seguit ile fal•es
GRUP B
La Unió, per mitjä d'en Mareta marca l'Unie gol de la tarda. En Casa',
Terrosa. . 6 5 t o 14 5 rt
8 6 6 en marca un altre. que l'arbitre anulA VCIIÇ. . . 5 3 o 2
'ä n e r off-sirle... un xic imaginari.
Geacia.. . 5 3 o 2 11 8 6
Sincerament, veierem cartas actituds
Jf alter . • 5 3 0 2 7 6 6
1
3
3
7
3
Badalona.. 5 1
nee part dala ingacinr, d'amhelós hanAtletic . . 6 o o 6 4 15 o daba que no diuen gaire en favor del
futbol
Es distingiren pela fneasters: Marti,
Cal consignar en el grup A que
Miré. Corta SttfE i Subiem.
a rEspanyol li manca jugar un parL'àrbitre, mancat d'energia en alguns
tit amb la Unid Esportiva de Sana
per completar la primera volta.
mertnents i massa bembo' en abres.
Els segons equips no jugaren per
De la Regona volta solament han
inenmpareseknria (n de la Unió (un
ju:et l'Europa i la Unió.
En l'estat del grup B deixem de
minnt tardi al cama de l'Atietic. El
emnignar el parte Badalona-Avene, eamp, en pissimes enndicions sense
• rev, baver-se raspes; a mis a mis, marrar. gola bajaos i sense pl'ota.
•jugar, de rimera volea, el
Unid salten: que ha cursat protesta. -

p

lipiter-Gracia.

11n1•1••

(Segons tartits)

L'encontre entre els segons equipa
Unid Esportiva - Europa fou fora
disputat, i malgrat un bon domini de
la Unió aquests sucumbí per 2 a 1

Martirios.

Mataró,

16

Arbitrant Hetzer s'arrengleraren
els equips de la argqient manera:
Anahrós, Ellas, Ifiralles, Gendra,
Duran, Ventura, Gelpi, Arenas, Pea-,
Pons i C.uiix, pel Granollers.
Llàtzer, Vila, Comas, Verdier,
Lleonart, Bentanachs, Clon, Salas,
Huesca, Cartel i Felisar, per l'iluro.
L'Iluro sorti atacant amb el sol
al seu favor: als pncs moments es
mareä el primer córner contra els
granollerins, el qual no dona resultat
Correspongué l'ata c als vallesans
5 Lltitzer qui es Ilui parant el primer xut intencionat.
Torna a la 'càrrega l'Iluro i Felisar tot sol, arrencant per la ratila
d'out entrega un xlat fortissim que
Ambrós no pogué parar. Aquest primer gol fou pretniat arnb una xardorosa ovació.
L'Hurra continua dominant, pub
la 1-atila datase del Granollers acotaseguí esquivar-se deis que tenien cura de marcar-los, arribant fins a la
defensa contraria, la qual, en volee
salvar, incorregue en mans fora
ratila. Una part del públic, a gratas
veus, reclamava penalt y , armant-se
un bat-i-bull que s'aconsegui, per fi,
apaivagar.
Es tira per fi-després de den minuts de discussió-el corresponent
free-kick, salase resultat.
L'emana mataroní jugava magnificarnee!: iota els setas components es
moviera a la perfecció, exercint un
domini sobre el seta contrari. Clos
Panza un centre p recio, el qual sei
nblava ésser aprofitat per Salas, Ille5
aquest jugador, amatent, deixi la hala a Catad, el qual anta, aconseguint
nassar pea segona vegada la porta
del Granoliers.
Vila es llui salvant dos /comenta
de predi imminent. Tornit a Taba la
davantera groc-negre i Anahrós feu
una superha parada.
Imitaat la jugada del primer gol,
Felisart arranca i d'un xut fortissim
assoli el torcer gol pelo ilurencs, i
Sales. als rloa 1111111M., marcá el quart
d'un tir cartee.
Cada regada mes, el partit s'anà
fent interessant pel bou joc dnle cs
de s enrotIla, encara que fott dur.
Fou Ilneaca que assoli l'honor d'apuntar el einque . gol per als seus.
Lanze de Gratiollers setubla reaccionar de la monotonia amb que
venia jucant i arrencant valent la
set-a ratlla davantera marca el gol
de !'!tonrar per mitjä de Pey, tm gol
magnific.
Llätzer es féu ata/mune en una
parada de les seres, i sala s e res tm,i
el jutge assenyali la fi del primer
temps anal, el resultar amb que finiria en terminar-se la II atila.
Començà la segnna part de la qual
por en podt • em n Iir ja que tota
bou insubstancial: !mines cap a les
acaballes semblaren reaccionar els
contendents, paró la cosa no passa
d'aquí.
Fas pot resumir, (Iones! aquest segon temps, fent esment de les jugadas que li demarca] tiré, Iluitnetat.
Un centre de Guix rematat per Pon:,
frecant la pilota el travesser. Una
arrancada de Per in! sol, el qual,
en disposar-se a xutar es vejé presa
la bala per Vila; una grandiosa jugada de Elmenza que parä un certer
'tul de Guix i el sanean córner contra
els blancas. tine no n Ieda:i resultat, terminant-se atto; la partirla.
T.'encontre ressenyat porta un escalf d'anilla:. tan pronunciat 'inc liont
veta difitil l'acabament de la !Mita.
El nombre de anta entrats evita,
de tota manera, mollas discussions i
pognérem veure uta espléndid mig
temps, en el qual Iltirs components
posaren tota la sera voluntat per
tal d'aconseguir la victòria.
Els que tnes es distingiren en
aquest encontre forera: l iraulles, Pcy,
Pons i Gnix pels granollerins; de
I'llurn no ealdria fer-ne esment de
cap durant el primer temps, pnix tots
jugaren loro i In, perO els que més
completa han fet la seca actuació
han estat els defensas. 1.1eonart.
Bentanachs i Eelisart; els dos gols
d'aquest darrer jugador desconcertaren, en part, a Anabrós. I.lätzer, les
vegatles que interviltgué tao iéu encertadament.
L'arbitratge ha c .dat forea atacartat. La manca d'energia, parea, del
senyor Hetzer semblava aniria a parar per mal canti, impo;ant-se per

Prrtver . -

fi el bon seny, per la final cosa no
llagué de lamentar-se res.
El públic, que era considerable,
mostra, naturalment, la seva preferincia per als seta, perd emprant
també paraules de mal gust, cosa ben
reprobable.
I ara, per acabar, interessem deis
senyors directius dels cercles que
tinguin cura de posar persones antes
per al comes de jutges de milla 1
d'aquesta manera evitaran cantes notes poc agradoses.
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IGUALADA

L'Ataneu Igual ,d1 I Santtehm tan match nut sonso

i

acabar-se el partit
Corresponent al campionat del
grup de promoció es juga al camp
de l'Ateneu aquest partit. havent resultat molt pesat i brut, distingint-se
en aquesta mena de joc l mig cenl'interior estre del Santfeliuenc
guerra local.
Durant la primera part ha dominat
refluir) local, al contrari de la segona. Pocs minuts abans d'acabar el
partit, tres o quatre fanàtics del pihile invadiren el camp exigint a
l'àrbitre que es tires un penalty, promovent-se una forta discussió que
acaba l'àrbitre donant el partit per
terminat.
Per l'Ateneu es distingiren els defensas i el mig centre, i pel Sant(chilena el portee.
L'actuació de l'arbitre, senyor Pertran, dolenta, essent ell, per la sera
poca energia, la causa de que el partit acabes així.-Correaponsal.

PILOTA BASCA

Del concurs "Copes
Creu Roja"

I CARIPIONAT

DE TER/DUDA

Abir va celebrar-se a Terrassa, organitzada per la Secció
dAtletisme del Centre Excursionista de la dila (-M'id, en ia
qual abati aplegat un esto(
d'entusiastes que capitanrja lamb. Simia Piranyol, l'anunciada cursa a peu, que la pluja va
obligar a ajornar el diumenge
dia 2 del corrent.
Si hfl les notirias quo teniem
relatives a aquesta cursa eren
per denorl s falagueres, mai hanriem rregut que ros tant esplendent el son* resultat, com
tampor que participessin en la
prora itn nombre farol (resma
d'atletes, i menys mirara que
arrihessin a la nieta 32 Corredora.
Aquestes darles (finen prou
millor que tots els camentatia l'extraordinaria imporläneta
que per al bon nono de l'aflotisme tenen aquesta mena de manifestarions, quan portaties
a cap amh el hon zel que han
posat a contrilmeid els
elements einen um del C,entre
Excursionista do Terrasaa.
Rehin, dones, la m'Ora enhorabona.
resultata fAenies de "a
cursa forera ola segilenta.:

Roravert.

1•
2.

Andreu Mera.
:3. Viren: Eraga.

Antoni Cailaralch.

d'interes comença
el coneurs organitzat per la Societat d'E:sao/t. lla,'. per() elegid a los retirados i ineompareixenees va perdent mol'. i
aliir novainent. sliagta ,l de suspendre l'emsontre auunciat per
a les oros". degut a no presentar-se el jugador Isidor Pons,
que forma camilo ala En Sunyer, guanyant els punta ami)
tota comodilat la patena .Jau.
ml i Palmada.
Els guanyadors, per entrona n -se efoeluarrn un parlit entre elements disponibles, conohinant 110 tere p t r n-n ropest,
por Esewlorn (E.), Joan
Sunyer, que es posaren faixa
idas a.
En partits de dos contra tres
l'un por l'anta, perden els punta

i goneralinent sempre guanya
parella, perque sap aprofttar-se do la manea frintolligimeia dala trps, porii abir En
niada no ris mosf 1 a 011 gran
la

forma. Al punt 31 i 35 out -

patarata deeantant-se al 30 a
favor dels blaus. fins a 39, menarribaven els vermells a 27.
Una raeellent enflorada d'En
‚loan II, obliga a entrar en fals
En Jaulita, adjiblicant-se els
blaus el punt 40, de la vietbria.
A los dotze sortiren a la vanxit ti disputar-Se el d-m . rosponen t partit del rolueurs les [inTalles Larraniendi i Bargunyd,

verniolls, vontra Itihau i Marian 1: ar r ia, blaus,
La primera sortida de la parella Ma y a era esperada ande
interés Agradaren nioll.
desprOs es mostraran inseglics,
guanyant el partit por II) punts
a 33 .
De comen:unen'. els blaus,
grünes al . joe emprat per En
igan, amaron (lavan', neanse.
ieititil t ' ir is ' ponis per un. diferimein que refermaren fina a
25 per 11. Més seguras els vernaells. urca-airaron portar el joe
al saguer rontrari. thelica que
permeté d'avançar fins a
deixar la diforéneia de punta en
35 a 30.
Analt lot i dosinoralifiar-so
mol' la parella blava. la difrreneia en el marcador es delxit sentir. no ti,' onsegttint anta:
per
((Norte que amargar-los

9. Antoni Novellas.
Barnon Errran.
Eslevo Moreno.
12. Jaurne Griora,
13 , Manuel Mcst re.
II. Ramon BtixadA,
15 , Doménec Subirana:
10. E -leve Torres.
17. .Torin itavantds.
18. }','i'ran Pelan,

In.
I t.

22 I 23

Herraez-Gonzitlez
contra ¡Izan!' la i Delaa, blaus.
A y a/a:aren els blaus, esaent
Verniells:

neonsegatit spals vermells al

punt 11. seguint igualats
punts 1?. 10, 20 i 21. Desprf;s
els verinolls obtingueren un pela avant algo, que conservaren
finS 11 l'acabar,
Quedaren en 40 a 36 favorables ala vorinolls.
El Segon partit ftni jugat pels

segiients bandols:
Vermellsr Soldevila. Casas i
Bocata!' contra Cortita. Nadal i
Itadrigelez. blaus.
fou molt
1. 'u"
jat. aman' l'orca igualats fins a
la datrora desena, aeahant el
resultat do 50 a
partit :t'ab
45 a favor (Ichs vermells.

FINALISTA DEL CAMPIONAT D'HONGRIA

CONTRA

CLUB DEPORTIU EUROPA
CAMPIÓ DE CATALUNYA I FINALISTA DEL
' CAMPIONAT D'ESPANYA

CAMP NOU DEL C. D. EUROPA
A LES 2'30 DE LA TARDA

LA SEGONA VOLTA A TARREu0NA ES GUANTADA PER EN

LLOPI8

Organtada pel Club Climnästic i sota el patronal i rontr.d
de! Comité Provincial ' lt. TalTagima (le la Federaciö Catalana
d'Alletisme. disputat la segara volta a l'osnientada rjuta t. sobro un recorregut d'e cinc
qulametres.
Participaren en la prova 13
corredor.; dols 15 inserits, claesificant-se:
SI L!opi. Gimnästic, 21 no. 19
9, (105 quinte.

2 l'errata, Tarragona. 21 m.
22 s. rin quint.
Casanovas, Gitunästic, 21
in . 22 s. tres quints.
1 Foreadell. Gin-mastic,
8 Solé, Gimnäslin,
7 Orlaran, Gimniostie.

Caenlunya primer.
Tal prora ohtin g na tan grata
pel qual motiu felicitem
els srus organitzadors.

de

PILOTA A PALA
Grillo
5 rinquels del
Esportin de hl Caixa d'hlstalvis
es jugaron &ti/ . al watt (los interessants par! it s (Eent renainput.
El primer el disputaren les
Mies parelles següents:

A. K.

lona. indústria. Diaznnal, Pan-

formo plinto15: de l'equip de

dirigir el parid. orirrPgit el .i0C,
a Eta Bargunaa.. . i a favorit porqua litigan', un mal din, lit tilín.rimeia fou notable: 111PS Plt assegurar-ee quelemn el sagner
y ermen. colloca bona série de
pilotes al saguer eontrari, descartan' el davanter blau. En
Garcia os desatora litZh 1111 xie,
essent ajndat en alpinas rebots
pol son Company.
El públio foil molt nombrds.

SZOMBATHELY

31• Josep Giner.
32. Francesc Balin.

eross del Club nitunhstie, i una
raporanca por al Campionat de

principi. paria deraigtnI molt
d'oneit dol punt 11P11, per tornar
a esser superior Pll la (hurera
descoto, Mentre En Rigau pogne

DE DESEMBRE

Després dtì solventades tota
dificultats, el recorregut definitiu de la oroya ser š
com segueix:
Sortida del camp del Barcemena d'e

elassificats, sohresorlint Ert
Casannvaa, que ds un (lela nula

uns mornents el trionif, que
darrerament estaca en perill.
El joo ton interessant

tivament en l'organi/zach5 de la' ti
al
clàssica Challenge Pera Prat,
rd
que pe rtercera vegada se celebrarä el proper dia de Natfal,
rr
anth la participació, enguany,
ti
ultra dels corredora catalans,
francesos,
belgues
d'adietes

19. Francesc Gil,
20. Jalma Rodó.
21. Joan Moren.
22. Salvador Mestre.
23. C. mil Podra.
21. Jesús Grácia.
25. Conrad Torres,
26. Antoni Sancho.
27. Joan Rodríguez.
28. Jesús 090.
29. Ventura Font.
30. Rafe! Puig.

8 Castillo, Tarragona:
9 Gens. Clintnastie.
tít Parorull, Tarragona.
11 Torrogrosa. Tarragona.
Per rquips gnanyä el (-tinonästir. ami] 19 punta. enntra
dol Tarragona.
Es dingno d'esnientar la bona cur s a feta pe l gunnvador.
rollo ti lxi larnbizeTs, restanta

J'ami Forrellat.
11rt c PBri S3113.
7. Sebastia Blanco,
Librad
Canta.
R.

5.

GRANS PARTITS INTERNACIONALS DE FUTBOL
DIES

E

1

VOLTA A IMATARO
Els ruinas elein e rils nne inte.gren la Serció d'Atletisme del
C . I). Iris. de Ma 1 ar(1. d'aeord
ami, la Delega/g .% Comareal
l'esmontat nmo. haut partid a
cap alioli gran brillanlesa Fino-

portant oursa Volta

a,

3Iatar.1.

oroy a qua fou presenciada por
i en la qua l parnualt de

de Gräria. Gran Via, Placa
Tetuan. Passeig de Sant Joan,
Are del Triomf, Saló de Sant
.Ioan. Pare. Passeig de la Duana. Isabel fi i Colomb. Marqués
del Duero, Ponilres de Sant Per(' i Sant Antoni. Piara de la
rniversitat, Gran Via. Passeig
flo etrltria, Diagonal. Carretera
de S arria, Carret era de les Corta
i arribada al rara') nou del 'tara
cebona.
Respecto de la participacid eri
la prova dnls rorredors estranger. les darreres notfcies rebaldee de Bél g ica confirmen la
inseripcid dels dos "asos" 'Van

Broelr i Alavoix, mancant
conaixer el nono del tera
cer equipier.
Els (los Mieles; esmentats
sdn, respertivament, ramplonas
del ami pa is le 3.009 i 1 (S.001)
metres, comptant en el sou historial amh hrillants resultats
en Bulla contra els minora 1,9•
PPPia!i51PS francesos. holandeS05, ifalians i alemanys.
T.'equip francas estarh intea
gral. segurament. per Brossard.
Maldices i Dontemp a . roneguts
ja del pUblic barceloni el primer i darrer. i formant una
"trinleta" ele veritable torea.
Tambe s'espera d'un mononnt
a l'altre la inseripeiö de recl uir)
Halla. en el (mal armen els
noms de Speroni, guanvador
la II Pere Prat, i Laratellt.
La participació d'atletes catalans pramat daser brillan!. f i g urant inserit en primer l'eottip
der

encara

de l'Europa, formal per Alfonso. Payasa. Lararriga, Meng ua!, Miret, Navarro, Planell,
Ramos, Rofastes. Sors, Vinarl&
Aríts. Barrera. Baffle. Calatä,
Citoter, Comas, Cunill, Ellas.
Falef1. Gran. Hernändez, Martínez. Maneho. No guera. Palom,
llibas. Salor, Costa, Felin, Andreu i 011er.

comosionewommumnom

tiriparon els millors corredors

d la

reroonolarrre ga ill era d'uns ri
quilämetres, havent-se obtingut eta segiionts resultats:
1 '1'. Gascons, C. D. Iris, 17
15't. '28 s.

2 P. del Molino, C. D. Iris,

17 ro. 31 s.
3 J. Julia, Cu. D. Iris, 17 nt.
.15 s.
11. Valls, U. E. Nilasar.
:5 .T. ArI1311, C. D. 111asnott.
et N. Martín, I'. E. Vilasar.
Tant al (pm afecte a prepara, ul téenioa onm On el que co
reforeix als diferents servets
sie cont rolat ge. eronotnetrat
efe_ foren 101a ello perfecta....

donan' tina prova palpab l e dele
bonefiris ario per al atletismo
enhila ha de d'onar l'organitzaAb'. testen!. ,n 011111I' A i (pian es
trehalli m'ah entusiasma i ab-

flls/l 1 Grau
Joiers - Fabricants
Joies d'Art

Copes i medalles
d'Esport

l'Ayo, 44.

Teléf. 5523 1:
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A Biscaia

GUINVA DE MOLT
JUST A LERANDIO

negació.

L'ATLETIC

EL. CALENDARI ATLETIC
El ealendari affli. • por a la
present temporada .1, cross-

(Per telegrai)
catarBi:bao, 16 ales 18.3o.
pionat. han jugat l'Athletic i Erandk
guanyant els eampiens, per a un a zara.
després d'un partir insuls. Erand:
tirà un penal, molt ben deturat pc•

conntry. Ss el segiient:

23 desembre• - Cursa de juTiraras. organitzada pel
F. C. Mart incoe.
desembre. -III t. :hallenge Per, Prat. Campionat
talunya (toa s ' 1923-2 t. o rganitzada pel E. C. Barcelona.
d'acord amb la Federacid.
6 ganar. -- IV Promi Joma
organitznt per -La Jornada iloporl
2 0 ganar .Campinnat Cae
la III , rp Cross a Tarragona, organitzat pol Club (1iivinhslie.
d'aoord arah la Endoraeld•
!No-id del; all , les ano l'anean
'atado representar ols
laos en el Campional d'Eapa-

niors i

nya.
27 geil''. - Entranament do
l'equip so leoc iona t.
3 febrer. - Entrenament
l'enuip seleccionat.
In (obrar. - Proaentaiiiii
contiat do l'equip selereirmat.
17 fehrer.-Camoinna t d'Ea-motiva de Cense, a Madrid. Croes
consnIncid a Barcelona.
fehrer. - Festa en honor
da l'onnin entra rra en,. I rlattg ura de la tem p orada. Repartlment sie's premia que manquin
'linear eorrPspononls proves
ofirials le la temporada.

III MULLEN« PIRE leflAT
Sena din que la Secció
tics del Bareelona treballa ac-

-El Cestao i Baracaklo fetea muc':
au!. resultant un partit d'enlació. Matil.

El Camrlonat aragones
(Per t elégraf
Saragossa, 1 8 , a los fa
.11 camp de l'Iberia han jogat els primers del Enenelara i
Iberia. arbitrant En Leaammol.
partit ha estat guanyat pc1
Fuonclara per dos a zero i resultant un conjunt molt mediocre.
Jota

CIENES
[MIMES

CINERS,

joguines instructives 1 plomes estilegräflque g. No compreu sense veure els oetres
preus i calitats.

CUYAS
Portal de l'hiel, U 1 II

n

rfillu'nte, '17.de desembre de 1923

CAMPIONAT DE HOCKEY

EL B1RCELOIA 131TUT PEL TERHASS1
1 L'ESPANYOL PEL POLO
LLEUGERES IMPRESSIONS
Els nostres equipiers de hockey
enen un concepte formar d'aquest
quan menyos ho demostren,
.olt poc esportiu. Tots els clubs
'tan vist obligats a presentar equips
a•erents. unes voltes per motius jusincats. però. les mes. pel poc interés
ue tenen d'aconseguir un brillant
esultat per als seus. Bé que es faci
sport per l'esports. però no ha d'adletre's aquest esperit d'indisciplina
an provercial en els nostres equiU•rs. Considcrant el llarg cami que
:arara ens falta recarrer per posaras al nivell de molts altres paissos.
és el millor sistema el que aqui
•'.a amares.
Es necessari. en comprometre's a
efenaar uns colors, complir cadascn
rib el seu deure: prendre part
sts els partits que sigui necessari i
atmetre's a un entrenatnent que els
aci capazos de donar el mäxim reniment a Ilurs facultats. Són !mes els
ne s'entrenen i els que, a excepcia
eta deis partits campionat, agam el stick per a res mes. Dintre poc
a de celebrar-se el partit contra
'ranca. París. L'any passat s'acansegui una franca victòria sobre
la franceses i enguany seria també
rgura si shagués. procurar de conerrar i minorar el nostre joc.
Es gairebe probable que la puntaciä dels nostres equips no sera
odificada. Un altre lumia estat la
el Terrasa de no barer deixat de
.-anpariixer contra l'Espanyol. car
C punt que el Barcelona li porta d'aantatge seria pel Terrassa: per miorar-lo tindria d'empatar o guanyar
1 Polo. supossant que el Barcelona
erdi contra aquest equip.
El més probable, per& és que les
coses es quedin de la mateixa forma
ea que avui estala
L'actual puntuacki és aqueata:

joc i faci molt belles parades. En
Badiella, si be massa ajuda estupendament al seu porter desfent
les combinacions de la davantera del
Barcelona, la cual está jugant amb
molta cohesin, si hé desgraciada en
marcar. distingint-se els extrems.
Es tiren dos c(arners contra el
Terrassa i un contra el Barcelona,
sense resultar.
Aixi acaba la primera part.
Durara la segona part el joc va
esser molt més anivellat i el Barcelona. degut
qué Brull i Mataren
es resentien de lesions anteriors,
manca la seva habitual empenta. de
la qual cosa s'aprofitä el Terrassa
per icr perilloses incursions a la
porta contraria. Pera Potts, que esta

jugant com costunt, aconsegui
allunyar el perill, n'oh ben ajudat
per Moles. En canal, Castillo feo algunas sortides desafortunadas, amb
evident perill per a la scva porta.
La davantera del Terrassa, jugant
cada regada millor. sobretot Puigba
i Roig, aconsegui per mitjä d'aquest
darrer jugador marcar el primer gol
per als seus, d'un fortissim xut.
Des d'aquest montera el Barcelona. disposat a aconseguir marcar,
abandona' la defensa posant tot el
scu esfore en l'ataca arnb la qual
cosa pogué dominar. Els contraris,
:tomes alguna regada podien traspassar el mig camp.
Quan mancava poc per a acabar
el Terrassa, en una arrancada. aconsegui fer entrar en joe a Costillo,
qual, foc afortunar. no allunyä
hala. aprofitant-se Roig per marcar
l'ithint gol. Poc després acabava el
partir.
L'arbitratge d'En Moles molt dis-

eret.

POLO, 2. ESPANYOL, o
Al camp del Polo es jugä el partir campionat entre l'Espanyol i
P. P.
J. G. E.
un quants ancis dcl Polo, arreplegats
4 3 t o S al vol. barrejats amb algun jugador
'olo
P.arcelona. . . 4 2 o 2 4 del primer equip.
ferrasaa . . .
t
t
2 3
El partir fou avorrit i peaat.
'spanyol. . I • 0 3 2
L'arbitre, atenint-se a la darrera
2ERRASSA. 2. BARCELONA, o
disposició acordada per la Federació
Davant de bastant públic. molt cri- castiga amb tota severitat el jugador
(lanar i poc antas. se celebra al camp que al deturar la pilota amb el peu
l'allunyava nréa d'un pam (rail. A
lel Terrassa el partit entre aquest
la primera part encara poguarem
e i Barcelona.
A les ordres d'En Moles es pre- veure algunas bellas jugadas, no poguata cap deis dos equips apuntarentaren els següents equips:
se gols.
Terrassa.-Muscons, Badiella.
Durant la segona part va estar-se
Boix. Pagés. Vancells. Puigbei,
continuament tirant faltes, pel qual
Roig, Romeo i Ubach.
Barcelona.-Castillo. Pons, Moles, /nonti eren inalmeres totes les judassn, Mataren Captilla. Junqueras, • gadas. Amb tot i el mal equip que
prebentaren els del Pulo van marlunado, Ventura, Brull i Rivalta.
car dos gols. fets per Ballrer.
COMC/lCa el partir rnolt fogús i
requip guauyador el formaren:
nimat. posant-hi tots els jugadors
'sama/. Ereixa. 6ot/zata', Millen,
mona voluntat. El Barcelona ataca
continuament la porta d'En Muacos, Bellvcr, Pons, Par, Isamat, Casas.
lanant ocat.a n , a qlle ¡amasa. entri en l'arralar i Rierola.
A

A Tärre4a

Valls

.ARRACO E. C.. o
ATLETIC VALLENC, 2
Els reserves de:s clubs esmentats
antendiren al camp de l'Arteria Valenc. Els forasters solament es preamaren amb nou ujgadors. circums'anda que aprofitaren els local:. per
aarear dos gols.
Fati un partir han gris i mancar d'in-res.

:EGIMENT TETCAN.
TARRAGONA F. C., o

Els equipiers mflitars d'aquesta guar'ció jugaren a Tarrag(ala. essent-los
varable el partir, amb el resultat
amar.
EL 1 l'ERRA. 2
U. S. NULES. o

Els joves furbolistes del Col i Terra,
augrat per elements del Valls Deporcarril) del
at. celebraren un partit
Crl i Terra, per
:u les. guanyant
a o.

A ',LUDA
f. JOVENTI-I• E. C. E.AT EL

MOLLERITSA
-PORTING
PER 5 A 1
Llayda. 16

Avui ha estat un ilels (lipa
Inp el Jciventut jugat mrs
nalament, coro ho demostra el
.asultat rnigrat que /tan asso3Iolerusa.
davant
La primera part ha estat for-a niVellada. en la qual els lo.als han otiting.ut tres gol:.
A la segona s'han rafal un
XiC: la davantera del .inventirt
ha aronsegnit dominar nrearnent els mollerusenrs. ha*mt-hi mnments da veritabla
''se a gol. En aplasta part ola
OePtal, tot i jneant rnillor que
a l'anterior. no han pogut fer
,As que ultras dos gOIS. El Mo'omisa Ini pogitt salvar l'honor
larrant el gal par miaja dal taig
•soilarra. aprofint al)! un hal 1a la porta d'En Prerrafeta.
firat m'infra el M.Porliaa
les peOllayo. un tira! flnix
'altre l'ha salvat el pat.
Ets gols PI. han marra': dos

FarrA.
:oata. dria Pardinyaa i
L'aquin guanvador era Prer-

'nieta. Martí. Ponsoda. Cal-nato,
Garria J., Mrmaanas.
ra-istn. Pardinyes, Guasrh
rre.
El F. C. Lleyeln s'ha fraelladat a Verdil, per jugar de eam"tonal. Frunnvant PIS primero
Pe. set a zern.
De Ints• as alfrep partifs dm
ratonionnt de LIPyda .111P havien

iiiiar-se, no se n'ha jugat
fati.
INiainphla

1.

• Piliffsri.1:1442

So ridebraren dos deis partir.:

corresponents

campionat

fantil que es ve rela-trard amb
exit d'uns (piante tlititnorozes
enea.
inalí liudaran ets TranTeas contra el Català. venzan
fin-Mulera els darrers ner set a

zero.
A la tarda rorrespongral jugar els Ccdossals i al Fortuna.
els quals Molaren mjasid
d'admirar un bell paidit en el
qual no detmigue l'inkri!s en cap
ntoment.
El resultat ton l'emita', a im
gol, que foretif enfrr.ts per En
Viles i en Fitd, r.ispeethrameta.
Eren els -equ'.as:
Bol ;gral. Novell.
ColOssals.
Casta V.. Alcarraz. Piargitnon, Cerentill. rhs. Llorera:,
Ponoarnau i Castella.
Fortuna. - Rivales. CuniBartanés. Gomal. Casa
lles.
ViIrs. 11((aol. 'Morros., Manonelle, II i Tlalaalla.
conyor f)c,_
D'arbitra aatua

Tales
-

--

SABADELL
El Centr3 d'Esiorts bat el

Barce'ona (selPccle) ver 1 a O
A les Iras punt i a les cerinas del sanyor Camarera, romanea aptas' parlit. arta-inglerant-aa e's equips per l'ordro

següent:
Barcelona. - Plattko. Coma.
Sola. 'rorralha. Eliaa. Maneo.
Apariri, Balé), Gracia, Martf i
Virvals.
Sabadell - - Estima. Cabed.).
Mutitatui, Morera, Lltinia. Cerda. Semi., Castellet. Gran. Bertran i Molins.
La sort ida eorrespon al Sabadell. per() els barcelonistes ea
una halla romh;narid arriben a

la mirla rontrimia• Un xiit d'En
Martf rohnla el nal i s'orNsina
una eran conflisiA: En Pali
sembla fer el gnl. ppei, T
molt onortn salva. Arrenrada
del Satinen'''. oil, inicia un l'en!ser dnmini: Plattko desvia dns

Inda i seeneix la partida mol'
mteressant. Corfier contra el
Bareanna i. a por. un Riere
el Sabadell.

A causa de' les lesione rehndes d'un jugador del Amelo_
na, el joc queda eusphs cinc

minuta. En dseer reprès, hom
ollserva una bella actuaci6 deis
metjos dels dos equipa.
Un comer" contra el Barcelona d6na ocasid•it Ituirnent de
Plattko.
S'arriba al desean/e senas
marcar-se.
La segona part comenea anide
una torta arrencada del Barcelona que mostre ganes de gulalayar; els seus elements metan
InnIt voluntariosos, en particular Martí Vinyals. Uns orettsec eentrados d'aquest d'error
sin a lot hnra hen tretas pelle
defensas sabadellenes, que bo
salven tnt.
La davantera sallar-1..11~a
s'imposa per moments. Ami'. el
seu räpid desmoraflitza
manfcs vegadrs l'equip N-nitrar,
Per haver ineorregut en unes
mans a Eltria fatfdira. tira PI
penalty en Bertran. ennvertintln rol gol.
Ell Barcenna desettrollla (les
d'amiest mornent un jor en passades molt nrerisPs. parla por
Terne:fine:es. En Torralha busca
Pal6 prrn
l'empal i arrenca

TEATRE POLIORAMA
Oompanyla do Oomädloo
Avui, dilluns, nit, a les
deu: POPULAR. BUTACA
PLATEA AMB ENTRADA,
2 PESSETES. Estrena de
la comédia en Les artes,
original catalk de J. Piu
Soler, traducciö d'A. M.,
LA BARONESA
Dema, dimarts. tarda, a les
cine: liatInfo popular

EL ARDO
a les deu: Popular

LA BARONESA
Es despalxa a compladuria
444414.11444414414444.n
fuer amh la rattla d'atac del
ReservaHa guanyat el grup A, on
havia la davanlera del cnze pri_
Mor. por 3 a O
Tot reneontrn

ldprrf(l ;

tnt'aglEl:rf:
fia 1 pOtezr:rttl'rnient,c‘1::.:a;'1
En una nrasid periPnsa,

n'IIi:ria:a.
n
a°aPrE:
' i'tn:Pp
ra
-1

ha esta! una

halla Pxhibirid (Ire joc, dominant
perh els guanyadnro, els ruta'
s'hati imposat decididament.

(Pe

lin fa a Tiarfran. En Plafflen datima elnilment el Inri, originant-se una ronfosiA qttr armada ha d'arabar en al srgon gol,
llara al n'arfar hottgart‘s aronsecuaz fatilment allunyar el
Cont inun el dnimni sahadenene: el Baerelema sembla refer-se i lamba domina. donant
oraat Art aura Callado en diles
OelSiona ea disf ingrixi.
Serlçe mets variacf(l en el re_
sn'tat. araha la partirla, cilio hp
parar forra intrraissand: sobra
tOt lla ranscorregut no-0f eneTyy t
par. a whihtea parto.
al manthrlis m'Odia
X21111
quo rha nrosanrial.

Maraimm nasPnva,ar-se rom
Enes i Vinvals del
ala
Ratierdand
t roa. (711tedn. Cer
i Itarlran. pal Sahadall.
L. P.

A S st Fe'iu (le Gilixols
DEL CAMPIONAT DE GIRONA
.ATENELT DF:PORTIU. 6
FARNES DEPORTIU, o

Aquest ha estar el resultar del partit d'asan. El Earnés. que ja hacia estat harta al esu camp per els guixolenes. per 4 gols a o. ha sucumbir aval
novament ami, un scree encara inés desfavorable.
L'onza del Deportiu jugat
victüria, tres en
marcare els gols de
un en Carreta.), un en Buxó i
un a.m. en Canals.
Del Farnés. pa(:a casa araban dir-e.
J'irga sempre embotellar. tira/u-se contra seu CatOrZe COTIler, Cal fer justicia a en Fähregas. capitä dels forasters. cale jugà per tots els Sem.
L'arbitre. regular.
----Els abres partas Campionat,
grua A. han dallar el resultat següent:
Girana. - Figuer,. 1. (Aquest partir ha estar malt :tceidentata
Port Boll, 3 - Palafrugell, o.

Y'ch
SANTA Pf:111,1.7'1-A, o

ALSI1LA-AUS.e. 3
k'ori impropi de aantpional• AnilidOs bandola inga_
ren amb una apatia extraordiratria. sobre lot el Santa Perpiitua, que no demostra cap oirna (le rompanatracit'a atnb un
gran deseonrixentent del jor. Sot
c•omer a la primera parf es tiraren contra ello. essent inincobrable: el, xiits que el 'N'aria-Ausa tira. tni ronvarlinf
go! per mala punteria. Sola/nora un se'n zil primar
temps, per mil ja 'l'En Rienda.
enraya
La segona part
mes nuinidona que la primera.
malgrat In cual r osa el
eme no Husmo, pas una
bolla hirda. marra dos gas mes.
l'un (la pottallv. tir•at per En
Itull. i l'allro ingot ner En
'Martínez d'un sud magnífic.
Es reinarrar la 'asea imprindotiahlo dal armilar (IP l'.1traa
qm. sortajit Pla davanfors
varsaris parfrirfament i }dora
P

aagurament i anth Psfit tnnItaa
pilotes.
Del Santa Pernidita. ea diotingf el porten i el daraIllr
ean ro.
L'annip vencedor era al seguara :
gateaoa, pon, V;vol. rttot..t.
Sala Sub,carhs. Mar( d. .Albert.
Martínez, Itiernla i °tova.

Alía
A Reos
l'ORNEN'. REVISTA "Gol."
ila restiltat enfurta el parlit
jugat al matt al earilp fiel licito
DPpOrliti PnirP Pis mplips CataIiinya Nora 1 l'Are d'Esports.

gunayant els primero per I gel
a zero.
Els minios tilip van al davant
de la n'intiman, srin PI Relle

Deportiu (reserva) i el Catalunya Nova.
El Reus Deportin ha jugar un
partit entre dos equipe mistes

formats l'un per litera d'atar del
primer equip 1 la defensa del
Reserva i la defensiva.del prl-

EL PARTIT D'AHIR
A SEV/LLA

Els portuguesos son
batuts per 3 a O
(Per conferincies telegràfiques dele
nostres corresponsals)
Sevilla, t6
En mig d'una gran expectació i
amb el canto totalment atapcit d'una
gran gentada que esperara amb impaciencia la celebrada d'amtest encolare que alguns han batejat amb
el nom Campionat Iberia (?1,
ala celebrar el partit entre la selre.rrtudgelal.Cornita madrileny i la de
cliait
EI.S EQUIPS. L'ARBURE 1
LES SALUTACIONS DE
RU ICA
Els cquips s'arrengleraren de la
manera següent:
Zamora. Harminio, Pololo, Peña,
Sancho, S:tu/Oler, Del Campo, Ala:airara, Zabala, Spcncer i Piara, pchs

locals.

Vieira, l'inflo, Ferreira, .fesus,
Santos, Portcla. Rica ("raspo, Augusto, !Sandia, i Ife.rnando Antonio, pels

lusitans.
Abans de comenear, i entre els
aplaudiments de consnetud. els dos
capitans. Alcantara i Rio. sha!' prodigar les tradicionztls frases de aintpatizt.
Tenia cura de l'arbitratge al senyor
Paul Puta. da Bélgica, ajudant-lo de
jutges de link/ Cincela de .Madrid,
Aceved(i. mis portuguesos.
I.a sortida dels equips al camp
cstat rabuda atub entu,dastes i son.
llores ovacions. que shan redoblar en
canviar-se uns raros de flor,.
Al cama es calcula que hi havien
quinar mil persones. entre las quals figuraven rotas les autorYats dc la
i les del furbo'.
COMENCA El, MATCH
El parta és cameneat a les 3't4, i
puix el Medie es
Ternociú és
anes a assistir
(piada silenciéis com
a una ceriminda.
La smaida correspon a l'equip qua
Ilueix un Pe..., per insignia: una Passada de Zabala a l'Alcántara. qual
xrea sense conseqiiéncies.
Sancho, conduint 'a hada. fa una su.
prrha passada a Pefea parn aquest pifia ¡ portuguesos arranquen. fins
que Herminio aconsegueix achola.
I.ES PRIMERES ESCOMESES
El joc és ami) domina alternar. Una
holl,1 combinad() entre Speacre Piara, i :ginesta centr matatnaticamant,
paró Zabala Ilenea a lora.
Es tiren diles faltes contra Portugal, amb resultar »agalla.
A Sancho se'l ven per tot arreo dis.
tribuint superhament, peró la clavan:era local tia s'entyn.
El. PRIMER GOL
Potreas pifia una pilota de perill i
Samiier salva molt (sport& bur'ant
l'escomesa de tres davanters portuguesos Es ovacionar.
L'infatigable Sancho. una regada
mis, fa una passada molt justa a l'extreta Itreta, Piara. que centra també

m(dt examament. i Zabala recull driblant (Ideases i aconsegueix el primer
gal en ring de "ovació més soroltosa.
EtS PORTUGUESOS 1/031INATS
El domini do la seleccii local
es manifasta. Speneer 1 Piara es

Ilueixen font hrillants cundidnacions. L'Alritritara posa eliteitra passant a Del Campo. pera'.
aquest les esguerra toles, la
qual cosa origina protestes i
mofas del peiblir.
ACAD.1 El. PRIMER TEMPS
Sin tirats dos penaltys, un
per equip.
Es tira un córner contra Portugal que PaPrutti molt he Del

Campo, però el portes salva
treirnt 'la pilota a kick.
I fineix la primera pare arate
el resulta( d'un a ZPCO a favor
de l'equip d'Espanya.
LA SEGONA PART
Comenea a un quart de cinc
en punt.
De sortida, Zabala arreplega

la pilota, fent amb l'Alchntara
una magnifica combinacló que
malogra l'asturiä per mana. •
El domini dels locals és complet.
SANCHO ACTUA SEMPRE
Sancho aconsegueix arreplegar la
bala amb el cap i apoderant-se'n seaReza una jugada formisíssima. que el
públic premiä amb una Ovació de les
grosses.

SPENCER TAMBE
VOL LLIIIR-SE
Els locals, en un atac violent a
la porteria portuguesa desconcerten
el porter que és corregat violentntent per Spencer, la qual cosa anuHa
la jugada.
UN COP FRANC
Alcántara manifestament en off-side
origina un cop franc a favor deis por-

tuguesos.
P1ERA 1 S.AMITIER
EL SEGON GOL
Samitier es fa amb la pilota, demostrant el seu gran domini del joe.
Passant a Piara, aquest avanea tot so!,
centra a Zatiala, que aconsegueix
segon gol. Fa onza minuts que ha comenaat la segona part.
PORTUGAL REACCIONA
Els portuguesns intenten un atac desesperar, pena els equipiers espanyo's es
tornen a emparar amh la pilota, t. guau
hom veu venir cl tercer gol, Del Campo anta a lora.
Despres l'arbitre pica. al cap de poca
Zabala.
corma. ni f-side
SAMITIER SAIA'A UNA PILOTA

PERILLOSA
Els portuguesos no desmaien ataquen cantinuament. aconeguint assetjar la porta espanyola. Samítier aclareix la situació, xutant una pilota a
córner.

ELS OEE-SIDES
SON EREQUENTS
Una bona passada (l'En Sancho a Pirra ;multada per offsirle. El domini As lan parsistant
que .1s portuguesos han de vacó/Tm. al siatenra de off-aidaa
quals són assenyalats en
gran nombre.

EL TERCER GOL
El mig centre tia I ala por‘5.
Inalerialment la pilota als parla
d'En %abata i arplest amansaguate 01 trircer gol sense el mi11 in/

iresforr.
Un atar a fons del: maitu gua
seis que- aronsegnaven arribar
fins a la porta (l'En Zamora.
peril no suerieeix res.
xrr POIFITGUES DE LA
'rARDA
Una nova Psromesa portuguPsn i Balbinn llanca a qualre
oasses el xiit mes forriiidabt”.1“
1:1 diaila. qua o/ portee

tongnifienntant.
.a poe araba rtquest parta qua
alta juual dins la ittxitna
sal%

I I / • -

/Praia.

ELS ()l'E STAN LLIIT
Cal e...Mental*

Pls

no',

s'han diatingit tots tilo l112-1(1nIm eatalana. taint tanilh'e Za bala. si le'. agua,' Ita perat
d'rxraasiva individualital i ha
desbarata! ntielcom l'hoinngcnitat n 10 la tirria: a tnés, l'Ali Ilel Campo no alian
L'EQ1.11, POR11.7OUES

L'equip portugués ha d'asenrolllat no pne correeto sompr.%
ha 'riostra! ASSPI' .I.•
frPrib
pofilIPS ora
molla entupida. i
ha arriba t a la porta PitaIMP111.;tIONSt
Després del partí, limo reví.llif algtonia impraasion qua tritn'ideo) a aontinuariA;
L'arbitra diu quo Patojo da

Portugal, lia esta' 'non infarior
a laan etentrinvanl i PS mostrar
molt aalisfat den la el n Mhela d'O;
illgadOrra. F:te Saneho i En Pies:.
han estal els 'editor,: jugador,.
Sel/ entendre.

El president de la Federado:. Portueuesa:
donat tot el
El l'ostra equip
joc que podia els aimipiers
lugar pel que saben. Els nostres
nyadors han obtingat una victúrizt
merearmla. Sancho. Piara i Samitier
cls millors que tenen, com mulla; at
portar.
Parajes, del Comité madrilenr:
-Estic molt satisfet: els rabian,:
san indiscutibles en cada un deis
seas lloca. Considero tambe que el
defensa Herminio ha ronquera el seu

molta valentia.
L'ANIMACIO A SEVILLA
La ciutat estä de fasta i l'afluincia

lloc

de forastero ha donan una nota de
gran animaciO. 1.a victória local ha
estar celebrada per rota els entusiasmes, i els portuguesos han estar objarra d'atencions (le rota mena.
Els jpgadors catalans, acompanyats del senyor Rosich, surten cap
a Barcelona dilltms als vespre.-Suä-

ra i del Campo,' que reeolliren 15 pi!ola sortint d'un defensa i passant a
Zabala, el qual estigué .amatent a
la rematada. El primer gol que mara aquest jugador fou recollint un
cop franc tirat des de mig camp, i
el segon gol raconsegui d'una escapada individual.
Els jugadors catalana varen estar
molt encertats, refermant-se en el
seu lloc de.Feouip. El porter, Zamora, no va tenir cap intervenció de
Iltilinenr per haver entrat molt poc
en joc. Herminio i Pololo es -mantingueren a gran altura. Sancho i
Samitier colossals, emportant-se'n
moltes vegades l'aplaudiment de la
multitud. Spencer i Del Camp foren
els qui flaquejaren. L'equip porto.
unes molt bó en la defensa, possecix
un joc rapid paró mancan de decissi/Y per a l'ofensiva.
L'arbitre molt enérgie, pera assenyalä algunas faltas i off-sides que
no ho aren.
Entenc (me l'equip (lel Comité espanyol adoleix encara de molts delacte% i que ha de sofrir diversas

modificacions.
IMPRESSIONS DESPRES
DE L'ENCONTRE

Estranyavem gua En VictOr Congalaica no haguis jugat en aquest
encnntre. Sagons ens va dir, el no
haver-hi pres part obeía a' raons
"d'alta política". A aquesta manifestado; el jugador lusitä dona un
significat sentir atlusitt a les (lesavinences que bi hague per tal de
formar la selecciú per a l'onza nacional.
En Rivero Dos Reis digué que eslava disgustadissint.
-No ens pensävem-afegi--que el

nostre equip guanyes, peri, almenys
esperävem nue fes un paper més bo
del que ha fet.
Com En Gonaalvez, manifestä que
no podia esser mes explica per donar a conèixer una de les causes morals inés cssencials de la derrota.
En López García. directiu de la
Fecleració Andalusa feu les segnents
mauilestacions:
-No puc pas precisar la meya inipressiO del partit parqué no itte'n
vaig poder adonar, però estic unce
satisfet del resultat i de réxit d'organitzacia.
L'OPINIO DE L'ARBITRE
-El públic molt meridional. Salié,
però. acollir molt cordialment els
portuguesos. El ¡tac molt noble. Els
portuguesos molt räpids: no dominen la ticnica justa del joc.
Ha existir una notaria superioritat
(le l'equip d'Eapanya. del qual ha
sobresortit la liuda maja.
EL PRESIDENT DE LA FEDERACIO CATALAN.A
El senver Rosich ha manifestar
la saya °ahiló del parta dient:
-Malgrat que l'actuació del flash-e equip no ha estat la que d'ell
pocha esperar-se, com catala i coto
a preaident de la Federació Catalana
cm plan iorea el resultar. puix Piara
i Alcantara. que cree han estat els
millors (le la davantera: a la ramita
de mirlos Sancho i Samitier han excelit. Per tant. cree que els catalans
seleecionats. al titeu jui. han (lentostrat ésser imprescindibles. De Zainora en puc dir res parqué pot (lia-

se que no ha arribar a actuar: el que
ha desconcertar el toa (le la tirria (Fatua ha estar. al mes entendre, la débil acluacid de linencer i encara la
més débil de Del Campo. Piara. contra el que s'esperava, ha estar lié.
Zaliala molt valent i Alcäntara ha
(luir laa seves gratis qualitats d'intelligencia de con brinductor (le Urda. pera apana xutant, sens t'ubre
per ressentir-se (le 1:1 lesiú soferta
dttrant match d'entrenanuint a Madrid.
EL SENYOR GARCIA CERNUDA
El tresorer del Comité Nacional Es.
ramal estava radiant de satisfacciú.
-Ton, els nostres--exclantava-han
actuat espléndidament, demostrara la
seda superiaritat satire els portuguesos,
qua han actuar amb gran noblesa i han
ha mal bona defensa dc la seva xarxa.
actuar superlennent en el
Zabala
lloc (le daranter calare, i cree que
ha de considerar-se'l indiscutible en
la' 'loc.

CAPITANS 1 ELS EQUIPS
L'Alcantara es mostrada rnalt comentissim en tots sentits, no volent ésser,
extens en les eeves manifestacions.

Albert Rin, capitä de l'equip pnrtugués. es mnstra nuilt satisfer dr la
corrlialitat en qua s'havien desenrotnat
aquest partits. i contrariar pel result .t,
ja que no es creia mereixedor d'una diferincia (le tres en contra.
Dels jugadors contraris. el davantcr
centre: e•s mitpos i els defensaa ens
han agradar extramulinäriament. Espero la revenid per a quan shagin
sat d'acard els "palitics" de la Fedaraciü portuguesa.

I filete
EL CELTA, CARPIO 0A1CLIte
(Per teeraf)
Vigo, 16, a leo .23
Avut el Celta s'ha adjudieat
el tito! de campid d'una Manara brillant. A Pontevedra ha jugat amb l'Eirinya, es pe
Campii de la serie B. Aquest
partit havia despertat gran expertaciú per Asgas la primera
vegada de els eältics jugaven
a Pontevedra.
Els trens han sortit abarrolats d'Pntusiastes de Vign i
turbé han estat mnIte els qua
s'hi han traslladat alarme,hilo dea dele diferents indrets
de Galicia. Tol. atab fea .ntt.•

el ramo resultes in.nficient per
.

enrabir tant (le

L.Panartaelp era marreffi,;.

firat vitit pnrnPr. contra l'Eirfnya i Iras contra al
Colla. i PI rasultat ha astat
favnr d'antiaats.
CiTH' a ?aro
S'han diatingit roan nals mia nyadOra. Posada, Juanito, Fiar mida i Chicha. En Polo ha Mardr la seva
rat el millar
jugal per
Passarin nn
asaar da Pontevedra.
L'arbitratga mol! hanèvol
l'Estninya.
Arnh acuesta Virtilria. ei Celia aliada rampid dalinitio de
natfeia, Na
nardot can riarlit. Ha marra( vinf
gola
i n'hi han tal tras (dos rta
nalIvs . El, entusi,ssles t'alabean
.1041,ml-ion/
brillanf ;m'uncid
del M'II cernir.
- Alelo •

A A'arant
ET.S ALACANTINS OcF.DESt
CAltfPrONg. FN RATRE AY,
alURCIA PER 2 A
Alarant, 16. a les 19,35
En mig

de

preaanciat

gran expertarid

ner cine mil onn-

eilreent s. entre els havian
arrihat rantrnars da MtIrria. ha
ealat ittgat PI parid ertaa el
Club Naliteid d'Alarant i el Nfiirria, dal resulta, dal cual (taminia el Camnionat esmentat del
Llevant Sorl.
Els anilina s'han arrengjerat

(le tft seitünnt manera:
Miíroia. - ‚tasen. Pagant.
3faten. Avollan. Calvo. nIontriso.
Buitragn. Arinvo. Carea,. Ortiz:
es a dir. manraven elements
tn notables rom Martinez. Rosal() Porta,
L'anulo ataran' f s'ha presenlat romplet:' Blau. Torregrosa.
Samper. Lavinya. Calatayut. Daniel. flameo/nieto. Albadale ;(1. Devesa i Ortiz.
L'arbitra era PO Larranyaga.
snptida s'han viat un atar
Tan!! yaloot <tela alatoOltin,
D

I.; do!). aVPI/ eXePS:airll PerV1Ofet
Silaf, la dual POSil
111:1nt a'. alellttaa ncasions..
I

L'anétigiea defensa mureiarm
iln2lif enntrarrestar f ;misa
mulos' a teshranzida, nora 01.:
Initio, ;amiantina han sabot
nassar mal hé a la davantera
pnrla marciana resl'ora gOle
sovint assef iada.
En tina de les seres atrevidos sorlide:, J'usen /minora
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mr-.3 rentrida d'Ortíz. el
gol appdala Morir alela. nerh :rusal-

gen efflra arrh valentía
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.jor s'endurrix i els hatitambé
swin frediients
las falles par amhdds bandola.

fr•ea-kiek tirat nati Lavinya. que paaa:1 Calatayud i
aquest Bannonzuelo. el anal
d'una miaja valla marra P! primer gol antnig ¡l'una ovaeld
atronadora.
Els mureians fan diverara

tianot ronlrari 1
Buitr•ago es pard una ocasid
a de marcar.
dur.
Mentor°. nue juZa
el
creo(' an en14isió anth
Cual tanibr reoliea de la matetxa forma. eSSellt expulsafs
eamm
.% la aegona parl. el ine d'En
Calvo s'impoaa. pnasa fluix •
Arinvet. i tomaat dasmata
assolaix l'empat (l'un
atit ras.
El Pa- decaer. perix el rafemotel de trate els jugadors
pabço.
F2/ Olla arrPopaila

dels alarantina. Pagara ineorra en penalti, que Alhadalain introdualx
en el g.,1 de la victiria.
El Pe presseeneix ensopit
dennt al derainient murria i en
anuestes condirians PI, (kit
als alarantins anar passanl
trnins i amh normad mateix resullat araba l'enenntre.
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Altres comentaris del
partit
EL QUE ENS DIU

ENSENVES

UN ESPECTADOR
La característica del partit ha estat el dnmini. gairehe abselut, de
seleccionat pe! Comité madrileny, reagentint-re de la manca
de cohesin la davantera. que malgrat
estar constituida per notables individualitats. no sabé compenetrar-se
suficientment. amb tot i comptar
amb unes hines de mitjos i defenses
que els ajudaren sempre. Solament
el darrer dele tres única gols aconseguits per Zabala fou producte d'una coeubinació iniciada per Alabe*.

Una Important fabrica d'onaonyoa alornanya, aolibantada del
grinalde Inorement quo ha pros l'eaport a Oalalunya, oom.
plau a oferlr Ilura eeeee la a lea anillito deportivas d'aguas.
ta torra que &sitian Unir enoanyoa da metan I esmaltados
al foo, perfootamont exeoutadao 1 a proas roduldfaalnia. 81
us Interesas tonlr anotnyas anal« dIbula I eaorlaki Indloaat
la quantltat que satarlou d'oposito a onoarrogar-no a LA 111k
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CICLISME

s'ofereix de Dos Bode de la
Unid, de 10 pessetee, a cinc voltes, que guanya Sans, amb una
'tulla formidable entre Alegre,
Llopis i Rubio, es produeix en
rellevar-se, una escapada que fa
perdre una volta a Pequip SanaSant, degut a l'atac ferm i fortfssim que inicia Regnier, amb
ciencia i carnes.
L'onza sprint, el guanyen
Ilegnier-Llorens-Treserratt
i després d'unes voltes a tren
durtssim ve el final amh el
sprint dotze, que (bina aquest
result at
Regnier-Llorens-Treserras
punt, a una quedant definitivament establer4 Sans-Sant,
ta la classificacid final, ata!:
volta.
1. Llorens-Alegre, anib 78
5 Carpf-Campos, a 9 volpuntS.
tes.
2. Treserras-Llopis, amb 34
6 Ferris-Solves, a 10 voltea.
punt a.
A LES 16'30:
3. Regnier-Rubio, amb
Sala recollit una gorra plena
de calderilla, anunciant-se ara punts i una volla.
Sans-Sant, arnb 4 puntal
la prima popular de 16 pesestes, a deu volte$, que despres diles valles.
5. Carpi-Campos, a 13 volde renyida liuda entre En Sans
t Carpí, guanya el sepan ben tes.
6. Ferris-Solves, a 15 volPiste!.
La segona part de la caldera- tes.
Ilavent fet 219 volles i un toIla san 15 pessetes mes, lamba
a 10 voltee, que s'emití En tal, a les ano llores. de 261 quiL'oreas, donant Iloc a un mag- taladres 877 ine1res.
IMPRESSIONS
nitre atac d'En 'Ereserras, Rearder i el pela Sana.
Llorens Pela en forma esUna bona escapada d'En Llo- plandida, i ha fet una cursa que
pis ens mostra resplendida
en tot moment ha entusiasmat
forma d'En Llorens; els dele
els nombrosos aficionats quA
Velintroni.
lloes 5 i 6 van perdent a cada han omplert
El seu company Alegre. ha
atae, voltea i mes voltea.
millarat la forma de l'Ultima
La Enid Ciclista Marathon
dalia 8 pessetes a cinc voltes, cursa que féui en aquesla prima vejeta la
Treserras, ereiern que polla
Huila ines formosa i fermida- haver donat mes do si, encara
ble de les nou hoces, que En que hem reenneixer que Lln_
Sana guanya amb gran estil, mis és ttuts sprinter i esta mes
guanyant-ae una (tracia,
habitual a la pista.
Elopis fet lot el que ha
Aeabem l'hora fent-se 212
voltea i itdal quilómetres ro- pogut i 11;1 anida' molt al sen
dats 204 amb 122 metres, se:/- compenv.
ltegnier ha millerat despres
ae eanmar
tla,sifieariO.
de la quarta hora. tIe tal forma.
A LES 17'30:
Doniques i tontea esqualla- que eslava desconegut, i maldes aense resultat, Mereixent grat els seus esforçus no ha
.uut recuperar la volta perlots els aplaudiments SanS i
duda.
Llorens.
Rubio ha completa.
En finalitzar les vuit
Sane. per nosalires. tia eslat
surf. la pissarra, amh 1;1 prima
Balllori, de lo pesaetes, eimi l'heroi de la cursa, i ereiem que
voltea, permetent un duel en- amh un altre coequipier batirla
tre els corrednrs, i guanyant-la dona! nigua disgust a algun
en Sant, molt be.
Sano) fet 210 voltes portem
Sant. aguantant molt, per?)
complats 232 quilametres 750 maticat de sprint. co que. al nosniel res.
Ire entendre, ha perjudicat la

LA CURSA DE NOll HORES D'AHIR
LLORENS -ALEGRE

BRILLANT TRIOMF DE
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Els matchs raquesta setman
A

El

cas Criqui ::

De la

Pe

Federació

LI

Resimsta.trobar-se davant d'un boxador
(Nota.-Digueu "sf" o "no"
de mes pes, proclamat oficialAquesta setmana serä cone
ment challenger del Campionat
gut el resultal de la volacia.
d'Europa que compta amb
Sembla que no havent pogu
verses victbries sobre rompahora amb la següent claSsifitriotes seus de gran classe, i Criqui recollir el repte per es- catal
yació:
Pene Säez, perque, ron) hem dit tar ferit, batirla tenir dret calle'
1 Llorens-Alegre, amb 14
abans, estigué aquel' dia, con- a una prbrroga; no obstant, el propm
punta.
tra el seu costura, completa- eas no estä previst pel regla- perft
2 Treserras-Ilopis, amb set
rnent.
ment desencertat..
quirr
punta.
En canvi, l'adiete fonamenEn la mateixa reunió de disis
"1
3 Regnier-Rubio. amb
tal d'aquest reglament diu: "Mai
meeres
han
de
Iluitar
els
pesos
punta. a una
el cas torea mejor podrä Os- :of
el
polones
Calvo
i
mig-forts
4 Sans-Sant, anal un punt
Geo Morgan; coneixem el pri- ser tingut en compte." Pot afir- cons:
a una volta.
mer, ex-amateur d'edcassissima mar-se que Os en definitiva
5 Carpi-Campos, a tres volvälua, pena no el segon. Cortes aquest article que fa necessäria a un
tee.
contra Young Ciclone. del pes una votacia per tal de decidir. bene
O Ferria-Solves, a quatre
Nosaltres creiern que havent- Però
mosca. Rey contra Cola, del pes
volt es,
lesionat Criqui Iluitant
gall, que eón dos jores "comJoaq
primera
han
fet
228
volEls
ming men" que han frt darre- franc a favor d'una obra bella- nal
tes, o siguin en total riA quitórament molt belles exhibicions. tira, cap comedir-1i una prbrrnetres 78 metres. Ilem anotat
Zaragoza contra Mestres, dos roca de sis rnesos, i que per tant seva
una caiguda d'En Llorona en
pesos Ileugers n'oh aprecia- no procedeix concedir a Mascar: creg
una eaeapada, que. afortunadaels Iftols de Campia de Franea
bles.
ment,' no porta conseqüencies
i d'Europa... amb tot. les notici
UNA VETLLADA MIXTA
desagradables per al fíale.
Escies que tenim a darrera hora rna
que
ve,
al
Teatre
Dijous
A LES 12'30:
panya. Sans, hi llauca una coincideixen en que es cairela,' relac
Regule' i Treserras intenten
velllada mixta. rornposta per segur que Criqui serä desposdoblar a En Sans, cense ;reciaun match de Iluita i cinc de seit dele seus tflols.
fins
segnir-ho; el jaral ha d'aviboxa.
.rat,•
sar En Regnier per una /11;11110El primer consisten en un El raPtch Mascart Ilebrans ques
Dernä. damarts, liudaran a mur.
que podia haver
lea
encontre de Iluita greca-roma---Jo que hi he passat tota
als
entre Ardovol, campa) de Ca- Parta els boxadors Maseart i dam
prodult alguna avaria
na
h vida lluitant per les volt sprinters.
Iiebrans. de la categoria dels dats
talnnya, i solé.
pesos ploma.
hores.
Cau En Solves, cense- cap
Els de boxa, san:
Pot dir-se role es tracia de elan
novetat, havent estat un miraJames contra Martí.
dos
hnxadors fine fa poe des - sin6
ele que no hagi fet canse tot
rolara
Robles.
Fabrega
Pescamot, ja que era envara a
Barnils contra Sergi Ander- coneguts.
Ja tornera a escriure sobre la pista quita els eapdavanters
Mascart fou la revelarla de asse
son.
les curses en veladrom, i una tornen a passar pel seu costal.
la temperada paseada, i HP- fran
Stryenson enntra Mareo.
vegada mes ens herir de plänyer
Calles Aracil contra Ferran brans es dona a coneixer dama._ tat
Surt la prima dels "Primos",
de la manca d'un que reuneixi san deu pessetes a cinc voltee,
rament boxant cie franc contra que
Urta.stim.
les condicione necessäries per que després de molt bonica
La presencia dels boxadors rrigni. a profil dels Laborato- pot
prr haver-se
públic, corredora, etc., etc.
Fahrpgat.Andersrm. Marco. Are- ris. fent -se notar
guanya l'Alegre, ben atacat
manting.nt in( blurne fina a l'ex- teri
Ahir queda novameut demos- per En Sana, que estä fel un
eil i l'rfasuni fan pressentir
qüer
inri el que acabem de dir. dones cohis.
una reuniti interessant per als piracia dele nuinze rounds de
l'Pnrnutre.
perf
ni.
constava
qua
el veRalrom de Sane es velé ple
que
desiteen
presenciar
exiladArriben) al final de la tercevant Young Mars prr establir,
manca que li infundí fals anima gis .
de gom a gom, i estem segura ra hora amb aquesta classifiainh referimeia al Carapinnat eion a de bona lana.
que multe dele que Id aliaren cacha:
nile de seeuida repla•a Arthur trae
a.Espanea. la unja que existen
f
1
cas
Criqu1
llama, antic Campid d'Europa nen
no van veure toles tes ineiden2
Llorens-Alegre, 14 punta.
i Stiez, campiO i asentre
Alis
El
termini
reglamentari
conde la eategoria deis plomes, i un
cies. degut a les males condi2 Treaerras-Llopis. 7 punta
pirant. respretivament. 1 per
a Criqui. per tal de remoencara Campbi de nost
rs;ons que aquest te.
3 Regnier-Rnbio, 6 punts a
mes que hoin no pot posar ceditel repte que li advera Mas- ;deslieres
de Eran-matarla ralean- gen1
EL f ;L'E FOU LA CURSA
massa ennfianea en Retuesta Ilir pele titols de Campia de Hetaira
una volta.
ria. al qual Patri Retirarla creaSanasSant, 1 punt, una
mena de comnartmions. sempre eart
Figuren inserits els següents
Franea i d'Europa del pes plo- hassa el tan! deeprés d'una !tai- rais
A LES 114'30:
classifiracio.
Noting
si
alliconarä
veure
Noba.
equipe:
ma finf dinmeres passat. Per fa brillantissima.
Cal repetir que Sane ha ,estat
Entren) .tt les nou horca de
5 Carpi-Campos, 3 voltee.
Mars. que bague d'ahandnnar
mit iii del son manager Erigen'
Paul Hebrans debida corn a
de les non hnres amb
cursa, lambe amb la prima dr
6 Ferris-Solves, 4 voltee
clava at is al rinqui, round. Endeline. C.riqui ha assabentat
Llorens-Alegre.
Khan fet en aquesta 213 10 pessetes, a einc voltes, del lea SeVes timarme,: esquitllades aguanta davant Per(' Säez di- que l'estat de les seves mans boxador en els Jors ()limpies de lot.
Sans-Sant.
1920 d'Anvers. classifirant-se febl
voltee. i un total de 93 (patente- Bar Liceu, que Regnier, amb tia nue inquietaven l'orca els asos versos rounds mes.
Treaerras-Llopis:
no li permetia de remitir el
sprint deseoneertant, guanya, de la pista.
Per tal que el leelor es faci repte. 1L,nieatnent la Ferferaeió en quiart bloc. en el Campinnat ros(
tres 100 metres.
Carpi-Campos.
del mOn de la eategorin dels peCarpí, inolt be. perfr no ton eárret de les difieunats que
inalgrat els esforcos dels seFerias-avives.
A LES 13'30:
aiudat per Campes. veient-se tiresenta el volee ti.eure ron- Francesa de Boya, pel que res- sos gall: el rnateix any fou dril- rae
Sense variacid pels quatre guidors.
S'arrengleraren a les 10'30 els
a
al
1
ti
ol
de
Campia
de
pió de 'Relajen amateur. P,1
La te-dimana anuncia la ter- que no está atOstumat a córner secifi;.nri.s. "a priori" amb re- necl
primera; i per les parelles Carque segueixen:
Franca, i la Internacional Rodel 1921 debtith r no) a pro- el.
pi-Campos i Ferrie-Solves te- rera serie de sprints- de 12, ti 1 sic pista, aixf eran els Ferris- laciA a un match de boia. fa- :ring 'Vallan. pol que inca al de juny
Recalca.
fesinnal,
i foil batid per Du- an
Solves.
que
prou
han
arri3
punta,
i
el
nove
dana
t.I
que
si
els
resultats
notar
rero
perdudes
resilen O i 5 voltes
Llopis.
Campia d'Eurnpa. lene/1 dret four. que Enbliaa a abandonar -art
bant al final de les neo llores.
piante
a
anteriors
assolits
pelaboxadors
pectivament.
havent-se
fet
235
Sane.
decidir si Eugem Gramil pot al (nigua round: posteriormeni tue
En rostro'. ha eatat una cur- tin211PSSin una influenela de- per
Llorens-Treserras-Sane
voltea i un total de 124 (tutti,esser desposseit dels titols a i aronserrif batre el maten DaCarpí.
sa
forra
;mimada
per
la
votanel
desi,
a
cisiva
sobre
els
resullats
fumetres,
n'Ores 355
del suaaeit.
Ferias.
I tour prr Tilinte. Fina avni ha
lid dr tots ele cnneursants,
tura. ens venidera obligats a conseqüencia
Llorens-Regnier-Treserras
Fina ara notem !Pesplendida
La ralla remesa a la F. F.13. forma vint-i-treg eornhats. Pll
Alegre.
pronosticar que dimeeres que
Es donaren les prinieres voltes flama d'En Llorens, que ben tots amb magnifiques arrama- havent-se notat l'eseassetlat
per Eudeline, diu aexi:
els guata ha experimental Un:VP Young Mars remera a l'ere
amb Ileugeres escapades, per ajudat pel coequipier deS, que fan perdre voltee i val_ primers.
-... Criqui no recull el repte cament 1111PS deSfPIPS: la eriSitez, perou:s aquest darrer
L'organitzaciii. tiren cuidada.
na,'
li
l'anea
Maseart
pels
titols
veure Pestat de torees, veient- creiem que Fi llagues volgut les als equipe (taqueas i siconst itint un exit mes per als ha estat batid per .Tim Moran. de Carmia de Franea i d'Euro- m"a a man,s, de D"frmr. em"
benS.
se que la cursa eerä una Huila hauria doblat a recluir) Treaeraquest per Tela i neo Ancer,i, pa... Els dos metges que han ia hPrn 'lit' ' 'a sP"na davant
Amb mothi de la prima que organitzadors.
formidable entre els sis equipa ras-Llopis, car atinests han
d'Eageni Crioni la vettla mic
als muda ha gnanyat ucear- vigila{ Criqui echan d acord en
intentat manta volta assolir-ho,
Al
inscrita.
Iluitä anal) ell gratudarnent
_
ment Young Mara. It‘micarnent
entrenar-se, profit deis Laboratoris trance- -e
Carpí, seguit d'En Sana, ini- perii En Llorens no els deixa
prohihir-li
Imxar
i
romea,
ha
de
resultar
vencedor
cia una seriosa escapada, cina respirar. ni menys tillargar-se.
durant un modo& dp 4 a 6 me- sos.
de Pere Sarz.
no porta cap conSeqüencia, pe- A LES 14'30:
sos.
Quant l'arf boxar do Paiil egii
Pesi
tenia)
en
volante
que
1
rb que serveix per veure la
ha "calma chieha"; tots
lle de fer retar cine regia_ Mobrans. les nostres referencies
SileZ 1111 vermut diles vecades
mentäriament
lo
hauria
anead,
forma esplendida en que es tro_ es reserven, i exceptuant alcrin
san bastant contradiethriest en
Rieard Alis. ara fa un any i
noin de Erinui. reeollir la ocasiA del match amh Criqui. la iari
ha el petit Sana, que es capta alee d'En Sana, que esta fet
mig, respectivantent. a
any
cap
pais
que
no
hi
estigui
represenchallenge
de
Maseart.
i.
a
l'eKde
les
darreres
24
homotiu
Amb
les simpaties de tole els pre- una "fiera". i que no altera la
resultara que vera-Mor ha piraciA del ten» in i. . reta a n a r Premsa francesa dignin que die- t le
aents, que l'animen continua- elassifiencia, arribem al final res celebrades a Badalona i la cursa tat, en CallVi nosaltres, encara que cresser el primer...
113
faya rmalt de boxar com
no
tinguent
molts
corredor;
amaSeglIrainfmt
(Fallir
a
Sans
la
major
part
de
la
hora,
havent-se
ia einquena
Campia: criad. en neasih del ren
ment.
Esperma que les ;ladea aliso_ una prarrnga que
A les 11'15 s'anuncia la pri- fet 185 voltes. o sigui l'hora Premsa esportiva i part de la dia- teus, tumbé Id assistirent, perä será Intament autentiques que aea- ens hauria enneedit, la interna- sen match anal Wyns pel Carn- ain
Boxing rnion. vistes les
mera prima, es del Club Ciclis- que Lun restat rrats (miel. de ria, S'Ice ocupat n le la necessitat de des de casa.
nionnt de Paleara. els mateixos •ien
bem de reportar seran aufi- cional
Naturalnicin que per a la tasca a
eireumstaneies par, imitara en diaria digueren que eslava mott .rs
ta Marathon, de set. pessetes, i eames, ddna eorreguts 148 qui- la construcciO d'un velädrom a la
es
rients
per
tal
(me
el
lector
fer cal tenir en compte moltes cirles guate Criqui fon ferit.
a cine Nones, que amb una bo- Itoneties 960 metres.
riostra ciutat.
per sobre de l'ex-campia d'Eu- Ai
1-1111Vetlej posa ts I reure
30 eree que l'oferiment d'una. ropa.
Nosaltres, fervents entusiastes, es- cumstancies que nosaltres, d'acurd
rdea Iluita se l'empolla l'Ale- A LES 15'30:
ue
pot haver horca,
consroii:ntries
!Chi
per eresenda que sigui,
a que la riostra ido- amb rl Ilustre criteri, anirem desen- per a rr.,1 els gustos.
tem
gre. Les conaeqüencies
disposats
les paComenca la scgona si:aie de
Maseart sembla esser ra
no
poi
eonduir-me
a
adoptar
giren Ferris-Solves, que per- sprints amb 8, 4 i 2 pants: ma no s'adorna fins arribar a acon- rotllant, procurara especificar-les tofusta dele grane campions; do- on
Sigui el nue PS V111U1/1 PI
guanyen el cinque els seciicrits: seguir la construcciú d'aquest Un- tes. per si la »ostra modesta orien- tat tle la PSIP111 conven- 1.1t,titjt. ;pos' tpiottri;livitane jsatuqq,alede;p1r1Zadli_i tat d'un "punch" durfssini ha reU
den una volta.
tació
pot
ésser
aprofitada
per
aquells
Llorens - Treserras -Regnier
prescindible estadi del ciclisme.
A la primera hora slan coaconsecuit. de l'any 1921 eneä,
culs que hi ha dret a esperar
bea 229 voltea, o sigui 30 qui- amb la consegüent perdua de Malts potser creuen aixO empresa que S'emprenguin la tasca de cona- 1111P tant Young Mars ron) nere (mida durara molt s mesos a nombroses vic thries damunt ha- CC,
es
ehallenizers
i
aspirants
chatruir-lo.
"fots
hein
de
icr
el
que
dificil, perti nosaltres estem cuneenlbinetres 457 metrea, essent voltea d' En Carpí, Campos
t'
IlleS de primera fila, amb la parSlier aettrin rmts eneertadament Ilenuers.
Sans prou es cuts que és cosa relaticament fácil. pugui ',entra: la construcciO del ve- MIP
aixf la claselficació:
tioularitat que la dure..a del sen 111C
Ferris-Solves.
pas darrerament a
a posar
(luan
pugui
tornar-se
lOdrom
de
Barcelona
,constitueixi
manifesta
ras,
derenaa,
Eir Sala aguan
1 Llorens-Alegi e.
(,,Juantes mes dificils ;azul purtat a
enp eath Iba PS
Arenes, peringn aleshnres
els guant s amh la securetat rhi
2 Treserras-Llopis.
bon fi i entre les limites que podriem un exit bo i reimeixi les coniticionS
francas ho ten impressionat par
a exonsar a nn formidable. Es vencedor tie
tornar-se
es
troben
l'AutOdront
de
racessáries
de
confort
i
visualitat
per
Vleeschower, Yan Dyek. Ver- El
3 Ilegnier-Rubio.
anomenar
11011 ;111eidrnt, erimti f orna rä. a
al pUblic, aixi crin les técniques per/leven, Yola Ton. Wvns. Dis- 'as
4 Sans-Sant.
al
ring.
i
tara
ros
nossipujar
que
els
corredors
puguin
desenrotncre n'.
t
andi-i
CdauteasluZeas'
iple're
se
5 Carpf-Campos.
tillon, Sirvain.
[ S Oí
ane
oonservat.
eta
tanta
llar les seves qualitats i tinguin les tius, será necessari que els preus es- ‘n,ci
'mes Per
6 Ferris-Solves.
PreSeS 2articulars.
fews. Mar Adam. Giunchi i al l'abast
de
tots
els
atnants
a
tiguin
les 24 ,i‘ores de Badalona van és- stguretats necessáries.
tres. havent alalITIS dele
Fins ara la cursa no ha esiSPainn711toffin.,1;.fl_rRiort:tielr'llraEutnates-. anornonats no una, sitió diverses
L'emplacament del velbdrom no d'aquest esaact, que fi", ara u°
,rt- un exit per als organitzadors,
tat gaire interessant, potser deBalmes, 62
tant moralment com material-1mm, seria dificil de trobar-10. Adhuc po_ comptava ami) gaires centenars d'a- tino..
vegades.
cut a lit manca de primes.
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essent ab:6 una demostració palpa- driem assenyalar terrenys molt amo- ficionats. El més Milicia, actualA LES 11'30:
una cnnumiha
adreeat
rninn
hle que a Barcelona abunden ele iMsit, en ele quals estaria admira- ment, sOn les Arenes. perO se'us
S'anuncia el primer sprint. de
caeiA a tots PI,' SPIIS represenDE LA FEDERREAUCNI10°CATALAdA
aficimats al &heme que enyoren la blement situat i ami, licite cies de ocone u" dubte. Si e, fa a la tarda
tla seguna hora, 110 4, 2 i 1 mnits
el futbol, teatres, cinemes, etc., pertanta delg diferrnts paises per
El passat dissabt o PS reuní la
ereació del VelOdrom que la IllarCe- comunicaciO, cosa important per asdeet_
yot
respeetivament, que amb ninlt ta el film dlir, per?, in, sprin
el
sell
1 al une ami)
réxit de "taquilla" taleli„,„ e;portiya ,,„„sa,. E1 cidis_ segurar d seu éxit, ami, l'assisténcia metran que
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Fr.wiC
fa
reteeorafge es disputen els cor- la, i amic, En Sane no lit. po
elle
(tenia en tot alta
va aixt
me ha tracessat uns anys d'enso- dels esportsmen, que no tan sols
fer
tol.
El
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:sprint
que
hi
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a
la
pista,
gua51'
redors
si es fa al respre la lempo-ata- rermia al tila] de Cantiiiti d'En
I
1,1m-ene-RO gnier-Ulopis
Confederació Esportiva de ras- ra
piment, degut a la manca de curses anirien a les cui-ses ciclistes, sin6 diraassegurat?
nyant-los poi següent ordre:
impedirá' que hi assisteixiu els es- ropa.
que
s'hi
altres
espectacles
també
als
talitnya.
L'oreas - Ilopis - Sana; el veient-se perfertanient ti•tc. En i demostracions, i es de doldre que
(litatif 0 •1, Cii qi pi de Eranportsmen que. per exemple. anirien
F.s reuní PIS asnirant: a Sr segon sprint el guanyen En Itegnier, quo ha comenaat un podent ocupar un lloc dele primer,. celebressin.
ea. la F. F. Tt. hatira de resola un Iloc talle:u coin e1 velOdrom de
I..a creixent aficiO a l'esport de Il.ircelona. que tos a Iii cegada d'hichal lrrre,; nacrenti yokri os riAjarFoi.ca;beelran,. vi,iaz _ S
dre el se11 din.
Llorens - Tresert.as _ Ilegnier. xie fluix. va !Mili-nata i fa te- re el ciclisme mundial. ni tan s‘ds
ron) renresentant .fe la Inportara com a eonsPiiiieneia mea. una dura batalla per 11P- se'ns conegui. Desvetllein els bOlIS 1, box,, s'1,,, de 1,nie ,,,, eompte, to. vern i d'estitt, cosa fácil d'obtenir.
irr
ternational Tineing T'ilion. ol se- horda. Trillas. Sahater i Fran• n queb,te sprints de fer perdre vtil euperar la Volt a que porta per- dclistes, donant-los curses cuni cal ta vegarla que en ell podrien reteSi la Premisa esportica ainant del
ces.
ale,
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nvor Lloreoe Tlamonel. prestles als equips Carpf-Campos i duda.
ciclistne hi presta l'aiut necessari, la
exnosada pel SenVor La /Tia.
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E
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n Iel celOttrom pot ésser OO. de la T'odeeneid ite nOxa.
srls ovigf. ner al nroper (Film,.
mi.
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actualment
resulten
de
dificil
orgatonstrucciú
de
vol
blillloli
lia
rehut
mi
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a París una vegada orrl- a preSentar ItInt diSSertneirS Plspiats per celebrar-les. Es possible
que se l'empnrta estupendala bolsa. ter a la construc- nient
(Tila. en ea I alit 0 en c a si en:t.
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radies
es
publiobrien
el
neta
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aealiatil-se
les
ment
P AS1'1'LLS i SEGUdA
ej.'. de places de "toros" i ara preresnecte al conernte nube t illern hl st
quin hi hagi ja la plena seguretat
que anima la cursa airth lea se- sa. fent en ella 202 voltee i un
PIPTr:t(44/n^ntat buttlelf eSta rede pes guntem nosaltres: Ver que no ha de
PLAÇA REIAL, 15
de la mintimeid del", romhats de
total Ile 175 quilametres, i
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i":7etli
emlf,rinp.
ntaa.^_gir
dm.ill:':If.,(gr:ini
Ves brusques sprinlades.
sortir igualment el grup financier
boxa. i de la manera que eretien s
welter entre el nostre catarata RiEl tercer .sprint 'bina aquest aquesta classificacia:
-e
set, carrec el ve1Oells dr portar-los a can.
vis" el mancament dr ceiont.
1 Llorens-Alegre, 42 punts.
al
pndrem mostrar als estrangers que card Alis i En Piet Ilobin es faci que prengui
resultat:
Barcelona?
No ha estat tet
de
T'As
(mayar-ata
que
dilons
na
penellena,..
de
CamMA d'Ettrona.
19 tambe som quclcorn en aquest es- a Barcelona. I tenen els organitza- drom
2 Treserras - Llopis,
Llorens, Llopis, Regnier,
presentin annest escrit, srran
Nr,,rnrt. nur l'havia rentat al
port. Ara mateix, l'any vinent, com dore local ailcquat per fer-lo? Te- araestadi
a Madrid,
cenit
abans particular?
deicin. un
per una
empresa
i al quart guanyen els punta En Punts•
exclncos dr la Ilista rEaspirants,
film! d'e Eatnnid (Un/ropa de bo_
3 Regnier-Itubin, 22 punts, tothom sap, se celebraran a París eint en cornpte les proposicions
Regnier, Llorens, Treserras,
a ä r bi tr e.
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EN SANS 'HA ESTAT »L'HEROI DE LA CURSA

Abans de Pero Sáez Toung
Mars
Pere Säez, Ilustre compatrutta. challenger del Campionat
d'Espanya dels vvelters, contendirä dimecres vinent al Gire de
Novetats amb el boxtufor francas Young Mars, ja ronegut del
nostre pablic per hacer boxat
dissabte va ter vuit dios a les
Arenes m'ab Ilicard Alis que l'obliga a iihandonar al calque
round.
Pere Saez, en la rnateixa reunió experimenta, a mans de
Jim Moran, una de les seves inexplicables destetes per punts;
tant es aixf que san majoria
els intelligents en boxa que
estan fermament conveneuts
que si la Huila es repetís, ha
victbria rorrespondria al nostre compatriota.
Nosaltres, que compartim
aquesta npinia, ereieni que el
San que N'olieren' amb ocasid
del match esnientat. no era
pas el de sernpre, sind un homoler anod1 que des del primor
moment dona sensaria que
no sabia el mil'. es pescava en
materia do linea. cosa certament sanarme) en Saenz, al quin
hohrm dr. ennsiderar rom
i.
:calor essencialment eient
anta aquest asperle, poni el mes
eient if dele welters que avui
f'S disputen la supremacia a
Catalunva.
Es, dones, possible que dimeeres vinPnt Pn3 trnhem ;in
pere Sitoz completan-10rd distint
d'el que veierem aquel! dia,
essent aief. nutra un interas
molt gran veure'l actuar da-
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