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El Vanas,

equip mediocre

DESPRES DIA.YER ESTAT BATUT SOROLLOSAMENT PEL PRIMER DEL
BARCELONA ES REYENJA.

L'espora tal com ami s practieit
la majar pan de la nostra joeratut, no resulta ras convenient, ni
ca 're útil. al desplegament (el ces
Aixa is cert. Ja, una abra regada en aquestes mateixes columnes,
Primer dia: Cuanya el Bar- . Els hongaresos s'animen; Ilur
ja es mes seré i poden desfer el carfirem constar els greus perjudicis que
celona p r 7 a 2
rera) sense sortida que el Barcelona
e conreu exclusiu de certs esports reels oposa v a.
?ceta a 'individu princMiant, geneUn atac barcelonista acaba en córra:ment feble malalt's...
En aquest primer encontre , de bell ner, que marcat per l'Alcantara, reNo hi ha pas dubte que molts deis antuvi cal confessar que la defensa del
mata Piera amb el cap, rebutjant el
que actualment es posen en ratIla en l'asas no hi aren) saber tare
ara cursa a peu, en una cursa de terna:ional que aminciav a a, que %a porter feblement, i Samitier repelida
també amb el cap, apuntant-se el
ganta atletica, els corredors ciclistes, estar, si fa no fa, a la mateixa abudarrer gra.
raalta part tainbé dels que juguen a ra que la Mata-grana. Quant al perMancava poca estuca per acabar
babo!, cte.. ele_ no coneixen res. en
ser, va intervenir, com Co pot supo- quan el mig centre hongaria, d'un
alsolut. de la Cultura iiska, ni saben, rar pel resultas, molt suena i amb
formidable xut a l'angle, aconsetampec res se la cunveMeneia de prac- valentia.
gueix el segon gol per al seit equip,
Els davanters liongaresos, sobre- que Plattko no pot deturar, malgrat
.
ticar-la.
Podriem citar molts casos dels ata- tot els interiors, foren els que mis el seu räpid plongeen.
sobresortiren de l'equipo
rais d'aquesta malura csportiva. però
Formaren els equipa:
Del Barcelona cal comentar l'Alri.s acontentarem en fer la biograiia
l'el N'asas: Kutrnez, Zatyko, Kelcántara, Piera i Samitier, aquest, 'tenia Reilmen. Fonmesko, .Ktiffler,
dun individu atacas amb símptomes
de gravetat: Suposem un jove de aer6. massa enjogassat.
Fakae s, Yclliisck, Izenuniklosin,
Durant la primera part els lilas:.
quinze anys. Com molts i molts ¿a}J'amen
questa mateixa odas. és inesqui, de grana s'apuntaren quatre gols i cap
I pel Barcelona: Plattko, Planas,
pit estret i deprimit, sn braeas febles; cls contraria, la qual cosa ja indica Surroca, Torralba, Sana°, substituit
sembla que el més lògic seria prohi- el domini constara que do nostres per l'Aparici. per barer resultas lebit-li, terminantment. tot exercici un exerciren.
almiar: Canilla, Pirra, Marti, Sama
El primer gol fou conduint Sango tier, Alcántara i Sagi Lifián.
t ic violen. No obstant. gràcies a la
ectura dels periòdics esportlus i a les la pilota a lacra i centrant aqueas,
] , .'arbite,r senyer t roch a, exerci
converse; tendencioses entre els seus rematant amb cl cap Samiticr, intro- el SCU comes amb stiolt d'eneert.
duint-la
a
la
xarxa.
campanys, la seca iinaginació s'inflaEl segun producte d'una passada
i
na: les ressenyes de futbol ¿'arteendavant de Carulla, l'Alcantara (hin
time. completades amb iotografies
Segon puta: El Reserva
Ilampants dels a liaos - de l'espora cm- la bala passant-se la defensa i es- del Barcelona batut
per 2 a O
traivant
la
sortida
del
porter.
penen el seu cor d'entusiasme. arta
El tercer fou la aoluciú fruti jebaut a privar-li, àdhuc, el dormir i el
Valern creurc que cl bon desig trenioglific mägistralment combinas
▪ Mar.
cenar va guiar els directius de. F. C.
d'Alca:u:ira Samitier. d'aquest a
Creient arribar a conquerir la glòBarcelona.
guau determinaren oposar
Martí, tornant-la a Santitier. xutant
na grans i veritables atletes. el
l'equip reserva enfront del l'asas, amb
esplendidament.
de
quinze
anys
s'entrena.
comenjove
El gimes el fen Samiticr rema- la 'loable inunda d'equiparar les forçant, generalment, por la cursa a peei
ces d'un i altre bando'. La superiotant amb el cap un córner mareat
o cl futbol.
ritat manifesta del primer equip i el
per Piera.
Tot just en el principi de la tema
mateix resultat de set a dos ohtingut
Al segon temps el Barcelona .surt
faHera, se sen: mes horne, millor dit,
terreny de joc amb maillots blancs en el primer partit feien necessari un
creu esscr mas heme; oblida ben al
canvi en els comandents per reure's
per no conbandres ande els aaiversaprompte els bong. cniaums i noctamuna l'una mis nive lada i per tant d'un
buleja força sovint'; t'en alcoltsd; fumajar interés eaportim E!s director,
Tantost reprès ei joc,
ma arnbees 1...
. 1. tacar , que ere,23 mai aaa, sen. rnmet. una passada de Cartilla a :Sa- decidiren fer iiljssiar el reserva, però.
n ' el» et-Iiwit-agiu"-"...4 Barcelona sitió minina amb altres jue
se paseir preparacio ademada, snminant, que malgrat deittrar-lo
adqui-.
te tenir cap qualitat rsiea.
li escapa la pilota de les gadors per substituir ela del primer,
porter
de
la
r attetica.
reix una certa valo
que els que jugaren -ahir a la tarda!
bl:/113, franquejant la porta per cmmateixa manera. perla que un borni
Malgrat la poca publicitat que es
quena regada.
rei
entre
els
orbs.
el
assoleix éster
Els bongaresOs es redrecen i fre- don?, de l'equip que jugaria. fou sufiI, naturalment, aquesta forma dac- mientment arriben fins prop de cient perque snobs es retrciessin, i
mar, sempre acaba de faisó semblant: Plattko. el qual rebutja excellentllora de comenear l'encontre el púL'atleta guanya provea durant un any,
blic al camp) hi era ben esas. pena de
ment tres xuts,
t'os i fins tres anys, pera no aria
mica en mica anä augmentant. i a la
L'Alantara, d'una bolea merarais i sucumbeix fatalment <lavara la 'M'osa, aconsegueix el sise gol, amitja part Den n'hi do de; que s'In
nima del 5CU vigor, que, cada dia bella 'largan/cut ovacionar.
havia congregat, perra ai las!, que a
mes. va perdent. incessantment. la seles acaballes ja restara al camp molt
Linterior dreta hongares arana
ch.
fins prop d'En Plattko, passant /a. menys públic que en el comeneament,
va passatgera manifestadó— 1
puix la qua itat del joc emprat ion tal,
san! La major part de les ilustres i pilota a rinterior esquerre, xutant
que tingué l'eficacia d'iniciar fina dessocietats esportives estan represtntaaquest fortament, reboteut al trame Macla general. ccnn Potser mai harías
des per ind:vid"` , el m°del del qual
ser, aconseguint el primer gol pe r .
presenciat al camp de Les Corts.
hem intentas esbossar!
als reus.
Els esports. aixi compresos. no repp eacnten cap solució al fa aorable Cesplegament de la riostra musculatura.
EL f4ADAL ESPORTIU
watt menys , al nostre frágil organisentrar,
el
perjudica
me. sina que. al
greurnent no palesant abra cosa que
una forma mis o menys agradable,
pa r servir-sen en cas de preciaiii... si
es que es pot. encara...
No hem d'oblidar mal, que és conaació d'una importancia cabdal per a
la salut humana, el orkseir un pit ben
e:evat i ten ample Tots els bons mitades d'Educaci6 física tenen, per primorrial objecte. l'engrandiment de la
cai ga torácica i dels rasas que ella
,nte.
L'espora per i 501, COM tris ho hem
gut comprovar be prom no pot despegar. favorablement el nostre orgasme, ja que en el seis cornil Watt es
toba crunpletament dominan. encara
q l'alla . a crema. en certs mnments
e: COVInar, pet sistema nervios que
labliga a mantenir cnnstantmcnt una
tensió excessivament perillosa per Vestal de la sera salar. i, completament
anorreadora le 'accii; que l'exercici
podria produir-li. normalment damunt
seu sistema muacular. Sempre hem
cregut perillosissime remullcia causada per la %sita contra l'adversari,
enguany el Barcelona
El present que ene
o sigui el match. O be contra el crostóist are, o sigui el rccoul.
Llorac esportiu hauria de saber
ficient, si posseeix un gran mes o
ai ,t ine ; r, palesament. la diferencia que per assolir salen del cos i la sana
menys elevat de bona fe, estä a temps
existeix entre resport prarticat sitn- tat del cerrell. L'esport ben compres,
litt mètode raPI rnent con, a diversió i resport can- practicas amb un cen cclecticisme, ecs- de guanyar. rnitjancant
cional de Cultura física, el perfeccioplega les qualitats musculars, extreas cm, atletisme i com a comnament orgänic que, indubtablement,
madament útils, tals com la velocitat
P,ment de la Cultura física, en catal
tat tampne hauria d'ignorar els bei Ii resistencia. Però especialitzar-se li manca; car, altrament, la pràctica
pretenef icis que una moderada i justa edu- en un esport mama convencional, re- exclusiva d'un espora per dl
ras, anorrearà, en absolut, no solament
tac , 6 racional pot reportar-li pel fa, sulta, dissortarlanunt, massa fácil ararbona
pogués
que
leo facultats fisiques
ribar a perdre aquelles qualitats 1 sotne able desplegament de la seva resconservar. sima també tl es qualitats
pirad& mote es el mecanisme de /a hrevenint en conseqüencia, veritables
d'incontestable
utilitat. com l'amor
detectes lisies.
se," própia visa.
De tote, maneres hem de coincicar propi i l'orgull e glòria que fan de
Ne és precis, per pader practicar
rhome l'ésser progresan' i culte.
en qui l'atleta que ala lliurat a la
Sr esport. fer ~ele i forea. N'hi
EmIll Pellloer Jeremle
Ita prou en obteriir rigor i un ben pràctica deis esports abans d'haver
funcionament dels brgans i aparells adquirit un desenrotllament lisie su-

SOBRE EL RESERVA

El Vasas, equip manifestament Bula.
desenemlla un joc mes eficac que el
del seu adversari; salé xutar molt millar i zuna rao t mès i bk que el hascelosa, pera corp que el sets joc es innocent, mancat de malicia en les seres
jugades, tu proporciona alicient a la
lluita perquè aquesta los interessant
.
per a l'espectador.
L'equip que li oposit e) Barcelona.
ana itzant la valor de cada un deis
seus components. lògicament haurien
de donar un. rendiment de conjunt capaç de guanyar. sense gaiie esforç. a
recluir) henares que els ha vençut. L3
lbgica, cera tanta re g arles succeeix
futbol, també ahir fallä. i loare blau
grana--que. per cera ahir vestia ces •
sei blanc per no confondre's amh el
Vasas—ens proporcicmä un coniunt best
llastimós. deixant-se batre pel l'asas, e:
qual per l'electe exterior qpnstara que
ha vermut en el segon partit el Barcelona.
El públ ic pacient. ‘ aedll per prendre'a la lluita en broma. corejant 'es
jegades. i noaalres, lidels interpretadnr; de co que fou el partit. no en .
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sabem estar de ressenyar-les amb el
mateix esperit i to amb que les anotàrem.
L'ACTUACIO DELS JUGADORS
Ja hem dit que requip del 'asas 'el
creiem molt adcquat per jugar atad,
equips de segona categoría, i kird erst sideral. direm que la seva rafla ¿asantira constitueix una excellent linia d'atac que combina be i sobretot molt decidida a xutar. potser massa, puix de
regades ja engeguen la bala des de mig
camp. Els millors, interiors i el
(t'erre i, deis extrems ens complagne
tnés l'esquerra. Dels defenses, Király estigué mis afortunas que el seu
company. i foren els mitjos la rat la
més flaca.
El por:er Kutrnez, per a guantar r aaguantar de la davantera d'ahir, encare li sobraren facultats, i això que
les que" posseeix són ben maques.
Per parlar dels nostres jugadors. cal
altares de tot comentar a Plattlan per
c3miunar que Va irrer l'Unic que desentooa del sena companys. 1.a seva
(Continua a 11 paditia ;11

ELS PARTITS SZOMBATHELY- EUROPA
TEMEN DOS RESULTATS

BEN D'STINTS

Una derrota sorollita

.4 última ho ra el senyor lIenry
Ford, el cementa milionari pacifista
i fabricant dels tan populars autos de!
set' nom, ha desistit de posar la sens
candidatura a les prilxintes eleccions
presidencials deis Estats Cinto,
Con fidencialment hem sabia que
aquesta remitida obraje a qu,' cil no
vol (mar en altre catre que cls de la
sera fabricacia i hom li ha fet remarcar que tat Ford es por presidencial i leo "ves: cix" (+ron i menys enca-a als Estats Units, on ja els tenen niitjaneant pagament dc. dos
dalars si-Imanas.
st.
.1.:n das nostrcs eampions de rem
deia,u ', unid de la primera participarid del 'log re rent en els Campiais o amb
nats d'Europa jent
cireuntSta ll e hl que tcnicn lioc a llolanda, tine el! 'lastres renierS -andZen
n »m'Ijar forinatae i pas a prendre part en els Campionats".
Inútil di , que l'antic i distingit remer, aint.-11 'my-1921-110 tenient
'Ventura de que ens representes. Das
anys despres, pel seiembre última, despres crhavcr corregid amb una classificaciti tan !lastimosa ele Cantpianats celebrats a Barcelona, "-la nostres
hou adors han anal a i no poderse. com no podem, recordir que hi
fet cap actuiteió discreta. raro.
diatít IseO ic i distingit reme.. seis
airil re,I$Or nIS noSlres equipieri
tu, araren nte5 ¡Me lt gustor Utid COPú
de Chianti a l'apacible calma de la
vila de Gano i que. mirant-nos fa h.s
eoseS nit'S a l 'engr jtS, cola correspon
esilei seniments C.0 halSo ja
d 'ah t' a sopar a Chez Maxim's,
bulli en la febre de les
quin'
tard es triara el
Oliuuu f'iusdC u, i
plat mes sacaba de la cuina siiissa
per O no fe e en zia cl vana,' er Zuric,
quan cls praxims Conpienat d'Europa.

sió de la situada,. Els davanters s'entrttenen passant-se feblenient la pilota, malversara la iugada eficaç de
• l'Euroim
'La situació del nou canto de , l'Eu- passar-la als extremis quan estaca desropa, reaser dia tenme 5 l'aspecte del marcats.
La defensa del hongaresos en el
calma la Iluita ainb un equip - ja cogut, tot convidara a unn tranquilli- partit eraltir ion aferrissada, dura;
tat tresperit per presenciar l'encon- alti velen les ganes de marcar, de
tre que anava a desenrodlar-se i ai- fer mas; el joc emprat, peda no resad. mateix predispeisats sortiren al ponia ala . desitjos; mes d'un cop
cainp els jugadora i arnh una sereni- rafany ele la .revenja ultra/masa la
tat admirable per tots dos bandola concedía
El partit es mantigue fredament
legaren una primera part del partit
que a més d'interessant fou delicio- per pan de l'Europa. Poques vegades en Julia va donar mostres
Sa.
lan reguitzell de jugades fetes de vida: en canvi, Cros, rcsaorgint del
mä Inestra sostingberen tot el ten- seu marasine feu retteixer l'entusias**
roer tetnps un joc anivellat, que ad- me a la multitud cotidiana admirableUn fu:bolista trances, a rensems
utent els seus cornpanya, ben secunbite permeté als contendents mameperiodistci, acaba dasser etnidenniat
' air . 41 marcador ,entb retada al joc das per Olivella i Alcázar.
13ord4, Veleitt coth• tornee, 'luí n.doe anime de suspensii i ter •injabnire di.erfiprest per cadascú.
'Escassament feia quaranta segons les seres indiscutibles facultats; Gar- rigides des del sea periinfic a 101 jutvue arbitra un partir en el qua/
que l'àrbitre, senyor Villena, baria robe va tenir moments de tot, i
-ordenar -in iniefachVeltel-portate aman- Relata, velara-irían:a-S anuble com.. cU- cll /'du'sYul, part COm a jugador.
Els considcrants que araicn la deel centre, recollint una pastora de sol.
L'encontre començat a gran tren, ciSiti CSMCntada acusen el jugador
l'exterior, passä ararlas a. Balcony,
interior carmene, el qual, d'Un xut 5a demore mes tard. potser Inés que dhaver Ilencat rolan/el-Minar tal desntagnif¡c, aconsegui el primer gut. tot perque binara un tenlos heu ad- tr.idit moral sobre rarbitre i d'harerse hit culpable per exeitació o lo vioDoS tstinttts de gptaS ITUrOpa féti vara a l'Europa.
Al segon . temps ea redreçaren els
rempat, d'una passada admirable de
.lquest afer resol/ sacra a Franca
Cros a Julia, el qual estigue encer- bongaresos, iniciara arrimos rättids,
pera' potser per massa rápida, inefj- amb ten criteri tan riaords. en Plantatlissim a la rematada.
Anth una sertnitat ineravellosa, caeoa; amb tos, pena han estas a teja :al altre leen interessant. que es
en una combinació de passades cur- pum d'empatar. Potser mes 'sauna fo rmula amb la segiient pregunta: 11i
tes davant la porta mili-e els inte- valgut; tal regada bauriem rist coits lis incompatibilitat emir: une ians
d'un periodista i lo d'un jtigador; o,
llora. Messzaros, mara el tercer. tia curopcistes s'entusiasmaren, ju:at
,it. una mica més, SCIIS.: jugar eniara generalitzant Ints, entre leS
Per retenció de pilota es tic?, un free- azait
d ' un periodista i Ics d'un jugadora o,
kick dintre serme reaultat, per
EL PARTIT
cerde. de Federació o simplement d'un
off-siele. També fou Cros el que prepara el quart gol. Una bottica pasA les ordres d'En Vidal s'atilden jugador.
hi ha pes dable que aquesta
bada a Julia, t'Anal l'aconseguí d'Un els equips en la mateixa forma del
duolitat de f uncions, si es que es lion xut.
abans.
cita. neeessita, altnenys, una gran pruUn tus d'Artinis a Garrolié desSurt l'Europa, notant-se una bona
vià a córner, el qual valgué el ter- passada de Juli a Cros, el qual xuta dencia i fact.': del contrari. el que s'aconseanei.r es, en el Inillor deis cacer gol alongares, un& ben rematas vora cl mana massa
per dreta. l'oía setze miJulia tirara la pilota a Cros, i aquest sos, desaricniar el ¡‚tullir.
nuta cine es jugara. Se succeiren un
a Olivella, xutant aqueas ami) pre• • •
segun de bones jugadas i, cap el fi- cispa, blocant-la el porter hongarès.
nal, 'd'una centrada de Pellicer a
Unes passades beta teixides entre
Els que ProPosen ¡mar de frote
Julia i d'aquest a Cros, s'arribà a Cros i Olivella, siris deefutes per
a París ultlile Te.ecusa de 1er OlimPial'empat a tres i al descans.
Nagy.
La segona part fuu dolenta,
Eis davanters ho»garesos s'acos- des no ho roden tenir
paró de bon tros no cstigue a rakaa ten fins prop Burrloy, pub bln) El Cotnite' O limpie E stan yo I no os
cansa dc fer l'orni i resulta que a 11,,_
da de la primera, perque els honga- allunyats per Pelara
cabals ni
esos jugaren andi menys encera
Es marca un cOrner repetit contra res d'ara ni e5 t'entina
pi,- tal 11.•
Continua., pera, el partit. ben inte- tls hongareses sense cap resultas.
hi ha cap inscrip:ie
tcsaant ¡ aconseguí imposar-se
eonciirrer als loes. Els ~mis de l'exEl davanter centre 'amigares, junt
sopa, marcant els tres gola de la vic- ami, l'extrema esquerre, novament s'apansid esitOrlira de la l'eninsula
tbria. ' El•priiner En Cros, ¿'un cop costen a Bordoy, pecó Garrobe cla n Ieurn saber id quin artiel,' es,-riure ni
quin t'eso,/ tocar... Els a niansellem pade ca p recollint magistralment una - foragita.
l'obre estort si la hrt luan i
n
centrada 'd'Alcazar: el sepan Pella
El vent, que bufa snob' ion, dalia
cet, aprontara una catada del por- mes embranzida a la pilota a favor
Itagin's de seguir ianarant el 1110it
n*sporti:,!
ter, i Palaa inarca, de penalty. el si- deis hongaresos, la qual Cosa reporta act 7111,'In
gol europeista i el que leía non
situacions molt difícils davant flor
de la tarda.
coy; aixi remataban una bona surSobressortiren la defensa i clavan- tida traquead aclarint, i cutis rebutja
blocatit-la el poner eurosera de l'Europa i en aquesta Cros, un xut fulminara que el davanter
i dels liongaresos toses les bales ri- centre hongarea i el vent lt etziven;
DO .S CZ,1"11c15 contra l'Europa, san
valitzaren. a la primera part, en bo- la pilota, pena, hi torna tot segtat, felienient zillmiyats per Bonloy.
: tics jugades de passades curtes.
Al aegon temps, cl vena que haacabant /a jugada a carnea que és
Els equips eren:
cia eresser favorable a l'Europa,
marcas sense resultas.
Szombatlicly: %Vendara-da Nagy,
Una passada ele Pellicer a l'Alcazar ha m'uvas: el free!, pera, s'accentua,
Presa, VamoS, ' Simoka. aelvansolin, acaba centrara aqueas, salvara el por- i utentre els eureipeistes es mostren
Uruzler, alesszaros, lielzbauer, Baluna mica arraulits. els honcaresos
tera
cony i Nenes.
fan gratis esforcos per reaccionar.
Un carner contra els liongaresoa,
Europa. Bonloy, Serra, Garrohé, rematas per Cros, es salvas de miraCros perd una °casita magnífica
llanca Pelara Artisus. Pellicer, Juper
apuntar-se un altre gol, xutant
ele pe' defensa estranger.
ba, Cros, (Mella i Alcázar.
L'extretn dreta hongarès, pasta a massa alt.
Bordoy aclarcix esplendidament,
l'interior, aqueas al centre, el centre
Al segon dia, la vIctbria Os a l'interior esquerre i aquest a re y - sortejant renCeStida hongaresa.
trem, el qual g ura, parant Bordoy
El. SEGON GOL
!Os rcdr Ili: 2 a 1
manera excellent.
El fa l'Alcazar d'una magnifica
La tercera exhibirte de l'equip
EL PRIMER GOL
bala rasa creuada, que el poner !mi1)meg:tris no ens lea donas ocasie de
Ben concluida per Pelaú, Cros s'a- gares no arriba a veme.
descobrir que posceixi un jóc gaire
Un córner contra l'Europa es
podera de la pilota, passainda a Jueficaç.
El seu joc de passsades curtes lia, xutant aqueat rapidarnent i aCent- allnyat per Serra.
Eelatí n'arca un cop fraile. que
nomes era ben dut i aproiitat per jcguint el primer gol.
L'interior dreta inri marca unes salva el poner eatianger dificultosal'interior dreta, evidentment el trailer
mans, remetent directament la pilota ment a córner, el qual marcas no
de la bata davantera.
a Bordoy, anal) una força extraordi- obte cap resultat,
Manca aquest equip de ráp ida vi;

Primer dia: 6 a 3'a favor de

Bi te e: bild
pel Stia pe r 9 a 2
Per telgraf, Bilbao, 23, a les
2 ZS' - 10.

Aquesta tarda s'ha jugat el
Slävia
el qual
aquests darrers han conegut la.
derrota mes sorollosa de la
primer partit entre
Praga i l'Atletie. en

temporada.

Arbitrava Torre i l'Atktic
jugara eontplet, excepte l'exterior esquerre, on actuava !donIturant els primera vint miau' s no ha exista un domini
notant-se en l'Alletie

poques ganes .le treballar, la
quid cosa ha perWs als brees
que s'anessin eompenetrant del
lerreny. Una pifia do la defensa basca do aprofitada per l'exterior dreta per centrar d'una
manera precisa, i l'interior esguerra taco marca el primer
gol.
Als sis minuts el mateix
gador fa el segun, d'un xut Unparable. L'Allétic sembla moler
reaeeionar i Carmelo dóna senyals de vida, peró Alonso no

l'ajuda.
Als trenta minuts, la davantera del ..Slàvia inicia un atae a
roas, i en beltissima combinat'id, el centre recull la bala i

des de molt aluny IlanCa Un xot
fortissim que val el quart gol.
En reprendre's el joc hom
creu que hi haura una reaes
cid atletica. peró cenit ritriament,
als tres minuta, i d'Utia bona

passada de l'extrem

11 -L'interior

esquerra. mareat el eittqua
gol en holla forma.
Domini lleuger dels tocals i
Carmelo i 'rravieso donen oca-

sis; a Ittlitue.ut. al pottar_txee,
que salva tre'S xuts—de
Verb a poe. i tleapt~afttna bella cornbinació, Carmelo assoleix el primer gol.
Poe dura l'alegritl. ja que gairebi inunediatament, i .en una
de les seves prrilloseS arrencades Slsvia aconsegueix el si. j'interior
si. gol d'un xut
Als vint-i-sis minuls el mig
dreta passa a la sera ala i acon.
segueixen el seté.
El S'avis juga al seu eapriei, i hom esta convesieut QUO
arribaran a la dotzena si s'Ito
Perä . a fi al tinada men ,

els

taers semblen no voler-sqlt
ano:Miar i el joe s'ensopeix. Entre antes holles jugades, cal
esment ar el vaitit gol, que ha
estat formosissitu, del davant!...i
re, que arriban!, sol davant
Vidal, despees de burlarse (le initjos i defenses, 'uta

iniparable.
El nov(i. i (larrer gol txee ha
ostat de penalty i Segen de
l'Atletas. nualt ja s'acabava el
partil, lambe per igual cosa.
Aquest resultat Ira de eausrt r gran sorprei,a, perü cal te(tú' ett eomple /a manea d'entusiasme que litt pidesat avui
requip
El ralävia juga molt bé: un
pas eurt i ras, combinaeions
ineravelloses i sobre tot una
gran >M'e» it ul, es el que sobresurt de l'equip.
El segon partit és esperat
atol( gran expoatatMa---Mulil.

Borde's' ilesa una bona entrada
de rextrent esquerra lora, detura
també un cop fraile. rebutja nut bon
xut i aclareix una situada compromesa amb una bona asortitia.
EL GOL DELS HONAGERSOS
Els hemgaresos s'apunten el gol
per al Sell equip d'un cop fraile que
marca l'interior drcta amb Una força
extraordinaria.
Constatein lames paasades de Cros
i Olivella, i un boli aus de l'Olivella
que— ai!—trega cl pat,
Fit altre ail angunies es deixa
serair en tina bruta passada de rinterior dreta estrancr a l'esquerra,
sanara amical, rebotent la pilota al
travesser.
A les acaballes de l'encontre solament anotaren', .digne d'esment,
unea belles jugades de gros i Olivena, i utt cop faite mareat per Pebroa acaba a córner, que ea ben salvat
pel porter hongare .—Hh.
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Agent per a Caemya, Aragó i Balears:
competeix amb avantatge en
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SELECCI QUE Hl DE JIIGAR CONTRA
FRANÇA : EL POLO QUEDA CAMPIÚ DE LA CURIA DEL

LA

MANTÉ AL SEGON LUX
.Avui-tots. aficionats a
aquest esport celan interessats
en tot quant es refereix a aquest

Castillo-Paus-Moles; ColomBriell-Maesó; Surqueses-Hurtado-Masip i Ribalta; i per part
de l'Espanyol: Valls, MonteysLlue; Collado-Sänehez-Loza»o;
Figuerola-Lloret-Mari ner - Estrada i Verdugo.
Ja des del començament es
nota el desig de minorar la
puntuació per part de ll'Espanyrd i de refermar la seva en
ele contraris: conseqüeneia
d'aixé és el domini alternat amh
qué es desenrotlla des del seu

El Yèiiciaiii el Loalli

El (omite de Madrid ha fa.
Hat a favor del Deportivo de

ATLETISME

HOCKEY

CATALUNYA : EL BARCELONA ES

El Camplonat de Valencia

EL PLET DELS GALLECS

—
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L'Europa es olaselrloe en primer lloo per equipe, guanyant
tambd ele Bous atletee el coropionat de Sant Martí I el preml
destinat al primer nebilt
Sota el patronal i control del

7 Sebastià Grau, (dem. •
8 Vicens C011, Barcelona.
9. Constantí Orees, Martinene.
10 Enric Arüs, Europa.
11 Jaume Catalä, ídem.

12 Joan Doménech, MartinenG.
13 Caries Oriod, Europa.
14 Josep Costa, Espanyol.
15 .Tosep Pareda, (dem.
16 Manuel Gunill, Europa.
17 Vicens Royo, Barcelona.
18 Joan Elias, fdem.'
19 Josep Martínez, Europa.
20 Midest Malet, Barcelona.
21 Libert Camon. independent.

Comité Provincial de Barcelona,
de la ederaciö Catalana d'AtleDé la' formació de l'equip se llame, i organitzat per la Sec,eiö
taren invencibles..
leccivat estar-no aadel F. C. Martinenc, els
Allatica
, La puntuaeier . resulté esser:
satteritateoliLeomite de selecprofit
qual
a
treballs
de
la
46. punts Gimnàstic i 24 l'Eseid,de divEederacid a Madrid ende
la
'mea
no
seregeneració
la
•
panyol..
viä.-una . 41etra un xic estranya
ran mai prou coneguts dels afiCal esmentar que en tres proAquesta, per actaa ole
ahir
ai
porté
a
cap
es
ciopats,
ves s'han batut records. En els
rit-110,,, envié un delegat seu a
mati, amb gran Iluiment, la
22 Felip Tugas, Badaloní.
Amb la. conversa que
400 per 100 . m.. relleus es micursa a peu reservada a les ca23 Llorenç Garcia. Barcelona.
noré el record : de'Gatatiuna'a . En
tingueren es posaren des coses
de
juniors
i'nettfits,
tegories de
24 Pere Nona. (dem.
el Ilaneament del javalat. Bru
er-114-i-e4--noet re delegat
la qual ja ens hem ocupat en
re.
25 Francese Gueto. Sabadell.
del Girrrnästie: lambe el superé.
(1,11e. estävem disposats prinripi l'encont
planes.
aquestes
Tramen d'imposar Hur jor els
26 Joan Prats, Martinene.
En el del malell, Lbarens, ded
4 -.peeer,c ta liata ajuda per
a
la
bona
propaganda
Degut
27 Felip Torrabadella, Barce- Mateix Club. balé brillantment,
tel'ablátalle'r fer; un bon paper blan-grana i per los ganes de feta pels organitzadors erren
lona.
eratis encontre, i va acor- marear dels seus davanters.
el seu propi record de Catalude la barriada, pot , dir-se que
28 Antoni Comas. Europa.
nya- rEspanya.
dar-se la formació de l'equip ju g ades esdevenen un ate vioes llangh
tot
Sant
Marti
de
29 Enric Arbon4e, Martinenc
en acinesia forma. Potser lsa- lentes i por vistoses, havent
ter per presenciar fa desfilada
30 Francesc Vallesnin, Barerretirar-se. 1esionat, En Masip.
niel (del. Porelea, insubstituible
deis avells altotes, constituid,
per
una
pas
no
ion
aprerisament
FUTBOL
en el seu liar. Defenses, Aguipor aleé una nota altament pinto31 Pere Mateu, Martine-ne.'
lera (de l'Attletic de Madrid) i "falla" ,l'un contrae', sinó
diu
bé
prou
l'esporque
i
resca
independent.
Salarie"
company
32
Joeep
Pons (del Barcelona), aquest una involuntaria d'un
tivitat del nostre noble. ahir inEl C. D. Barceloreti bat el
33 .Angel IMoncho. Europa.
de Cequia.
serà segur que jugaré st els
diferent davant aquesta mena
Catalä, idem.
-loan
3i
En
trabar-se
el
Barcelona
reserva de la Unte Esportiva
que
en
(*rimar,
enetges creuen
de modern e s manifestacions i
35 Josep Argente, Sarrià Esdegut al versament sinovial, no sols amh den jugadors. per un avni entusiasta propagandista
Ida Saus per 2 a 1
portiu.
pot estar en forma per a aque- mament s'imposa l'Espanyol.
de les mateixes. degut a la tasca
Barcelona.
Ahir se celebré aquest encontre al
36
Antoni
Mani,
per
i
no
larda
a
(del
renceli
mas
la
Mitjos,
Beldber
portada
a
capa
Pian
lla data.
meritòria
37 Vicens Gallego. ídem.
camp del C. D. Barceloneta, havent
la poca decissió dele &Tenses
Polo). Satrústegui I (de l'Atanv darrera l'altre, pels cercles
137 Unís-n. 1M. Europa.
resultat n'oh competit, Amada la
ret julètic. de Madrid) i Casas (del blau-blanr — que per
bareelonins.
En une_
• 39 Antoni Teixidor, Foment
igualtat de forees.
Polo. ) o Crquijo (de l'Atlètic g u e n farra. sobretot
En nquest terreny ele direeMari inerte.
A les ordres del senyor Batalle s'ari una pifie d'En Valle, el Bar- tius de l'atletisme al F. C. Marde Madrid). D'aquests dos és
40 Lhas Elias. Europa.
rengleraren els•equips en la forma
fecil,.que jugui el segon per- celona aronsegn o ix el Sell pri- tinenr obtingueren ahir un èxit
41 Llufs •Llufs, Sarrià Espor- segirent
que encara que san de vàlua mer en1 por mitjä d'En Moles
per denles falaguer, pel qual
Sans: Alsina, Borras. Flores, Cermolt semblant dTrquijo, ha i amb dernini alternat i Cense no volem re g atjar-lor els elo- f iu42.•
. Manuel 'Mateu, Atlètic Saacada, Tena, ' Mnliné II, Olaria,
gie que mereixen.
,lugat tot ell campionat de mig poder empatar. l'Espanyol
(fez, C abré. Sancho 'II i Fa:nios.
Tambe ens fixerem amb for- badell.
esquerra. mentre que En Ca- ba la primera part.
43 Francesc*.11ernhnde z . EuBarceloneta: Amadeu, Cartea. MaDuran! da segona. sembla que ra interés en el eurihs detall que
sas ha ocupat generalment el
ropa.
el parleu. Galofré, Aznar, Caba, da Mlr,
perdre
no
val
inerrils.
lote
ele
lid
l'Espanyol
atiasi
rhig-contre.
Davanters.
llar, de
44 Josep Maten, Atlètic Saba- Teixielor; Pérez i Ramon.
tit, i por moments el Barcelona hale als principals cerdee de
Grases(de l'At tletic de Madrid)
dell.
Surt el Sans amb una ;eita arreedomina"
—
nostra
eiutat,
independents
és
francament
recen!
boda
no
.
la
seva
i si ;ter -la
45 Manuel Pablo, Martinpnc.
cada
que desfà la defensa harcebnebé pertanyents a entitats mojugués, hi ha designa!. En Jun- "stiks" come/icen a für reine.
46 • Caries Vilanova. Barcelona. tina ; segueixen &II/ j alan aquells. petar)
destes. anavon deguda ment
mes la gran veluntat — per
queras (del Barcelona). Se47 Antoni Montine. ídem.
tense resultat. Una arrencula ele: Bar— del
quipals amb sabatillee, orntrüstegui I de l'Atlètic de Ma- una vegada pot dir-se
414 •litnent Arete. Europa.
cebona val el primer gol d'un -,ut
trastant arnb la pobresa (ille roBarcelona. decanta el j or a faEsSarrià
drid), Satrüstegui P. (del PoMartínez,
49 Gaietä
imparable de Pérez. Pocs mimrs desdejaba fa por temps els correGi- Vor seu, .no lardan! a reformar
i
(del
Polo)
ter
..Ferra
)
la
portiu.,
prés acaba la primera part.
la seva virlória amb un Ore dors de tota mena. Es també
ré. E. Aquest és requip que de
at.
Martioelle.
Rafel
Fahre
g
50
cal
COmenca la segona part ama un dagol, obra d'En Zamora, ronce- ' aquest un pas enclaven, aus
cercles
per
cornil acord es prosa presenelneeificacid
La
mini barcdoneti. En val arrentada
but i readitzat d'una manera cementar amb satisfacció. per fou co msegueix:
tar. Ara s'este, esperant un teunionistai. " l'extrem esquerre empala
quant vol dir que l'atletisme.
legrama de F. E. per aclarir perfecta, de Parea aplaudit.
1 Europa. 38 punts.
un aut que val l'empat.
sense cap mena de protectid
Acaba el partit arta el resuldefinitivament l'equip que va
pinte.
86
Barcelona
2
entre
pas
El Barceloneta es rel.' : l'extrem
tat de 2 a o a favor del Barre- oficial, va obrint-se
París.
,. 3 Merlinent, 107 punta.
del uretra roble.
dret centra just i Pérez l'introdezia
Sabadell, 114 punts
Hern pensa que si no tan lona. q u e l é ja el segon .11or se- elsSicostums
Atlètic:
4
.
a
borefereix
es
en el que
a la xarxa, en mig d'una gran ovació.
brillant rom l'any pasea" po- gur. Has cm rrassenyalar la ored'abandonar na organitzaeiö la curca d'ahlr
Pocs miouts després acaba el parSOCIAL
DE
LA
dran, amb tot, fer un brilla n ! e:lurio, i baila idea d'abandonar
mereix esser recordada pele I OANIPIONAT
per peder-se petit.
'
franllore
selecció
contra
la
paper
resulté
UNID- ATLIETICA O'HORTA
Es distingiren Bordo. Sancho a Tegar mée rémadement dos juga- aficionate, tècnicament
cesa.
aixf maleta un gran èxit. pulg
Amb ~tu de la benediccid tia. pel Sans, i Amadeu. Galoírés, MaUn dia d'aquest se celebrar à dore; foren expulsats.
d'u rentertar d'atletes
teo i Pérez pel Barceloneta.
del reino i de l'eneetlya de la
En Pons confirmé la seva que prap
un partit d'entrenament.
L'àrbitre molt just en els 5eus fails
Brull tau un prengurren In sortida, cla.ssi- Unid Atlética alarte. se celebra
gran
forma:
En
per
Terrassa,
el
bat
parLd'ells.
El Polo
ficant-se la majar
ahir una gran beta. el principal i molt imparcial.-11 L.
gran partit, i el gol d'En Tunes
la
cursa
Ja en romenear
4-0
era un conquerre va esser quelcom me- presenta la Iluita torea anima- aitrartittele la qua!
curs atlétic, an ele socia de TenAl seu cama, amb d'equip
Alacant
revende.
el
cerní,
agafrint
tot
seguit
!l'al organitzado ra e, diepiracomplet. formal per l'Issarnat;
l» l'Espanv a l. En L'hm. L'ar
el
qua!
Rosas,
BATEN ELS
ELS
ALACANTINS
prsahadellene
del
(el
reo el primer carnpionat
Fe1xa-Argerni; Bellv e r-Casas- bitratg p de la primera par" a
meré resellen& durant el sie
DE CARTAGENA PER 3 A o
ole.
Lobo; Rieroda-Issamat- Satrús
Arree d'En e.asae. enrertat,
quletnetrr s aprovirnats del reGira, -tegui(P.)Fra i
.Nn ell di- qu e lee proves re(Per telègraf)
ró la Federaei ó degué ohlidarEn el e primer; quieeltaren molt inteeraaanta.
Alacant. 23, a les 18
contra el metete equip del TerC.asas ju g a amb el corregnl.
se
que
En
amb
ataca"
lbrnetree
i
dele
part
Sela
nombrosos
féu
trontolIar
Sent,
Aquesta tarda havien de jugar de
rrassa que
Pilo cus aqu e st equip tenia gran energia. per Lépero Entró,
demosträ,
ie.
n
Pilo
PI
campionat el Cartagena i el Natació
va puntuacid,
partit.
reeult ate t(rliCS • foren els d'aquesta ciutat, peró per no compaba_ Aguara. Ilnig. 'Barrero, Cali. etc.
tot
una vegada més. el seu dret al
Conseqüenria
Posirb5
' PrPfnlant la seva riel rarse güent s
rèixer l'arbitre escollit, que era del
titrd de Campi ö en faire ne- gué trenearreear-se itud xindet l"leader"
NI la pujada
metros:
Collegi Català, el match no ha potament. per 4 gols, obra d'En
un espeetad or : se Ir agrame la "er del Dos O Matg, en el qual 100
Nii
Martí
Primer. — Antoni
gut efectuar-se. la qual cosa ha proSairfis l egui. Ferrater, Rierola i folia intenció. però no actué a
llar demostré posseir ,xeellents
dal.
mogut una sorollosa protesta per
Oir.4 al Terrassa.
sobre tot.
satisfacció de ningú.
condiriens
fsiques
i,
Pu.
i
ROUSSP
Segon.-Martí
part dels espectadors, puix eren en
Ferrerius el cervell neresenri per triomEl domini fou tal que sale
lit.
gran nombre els que havien fet el
Ter una vegara pogueren els ter
a tren, sense esforear-se
far
Tercer.
—
Tender
Garete.
per presenciar
rassencs xutar a gol i enear•
mea del q ue ralle.
Camp- viatge expressament
Joagnim
Quart.
—
aquest encontre.
sense profit. gräries a Cartita
dos quilOmetres de la sorrimeEn vista d'aixó cha gestionar i
rió — ron, sempre eneertr,
fide i a ti earret e rn de La Sa200 metres:
ría,
aconseguit dels respectius equips que
baiaaa
l'Issamal. El Terrass:.
llenar-ea
grera.
Primer . — Miguel Ivan.
caràcter amist6s.
procuré aturar l'empenta. per aprofitrin per llanear-se a gran
Joaquim .Camp- juguessin ambtemps els alacantins
Segon.
Al primer
vedoritat.
eortint
ne
després
l i avant del j oc riel Po l i.. no pr
ttalmes, 62
s'han apuntat dos gols; el primer
dé ni salvar l'hnear. Arnb aque,- •
periudirate forni q ues corredors. rnfurn
metros:
d'un atiple. per Devesa, en retire una
BARCELONA
qlle en la pujada darrera. es- 400
Pa rtit ,ja noa. ament propieti,
EspaJoan
Pere
Primer. —
paseada d'Albadalejo. El segon gol
el *P o lo re tilo! de Carnpn lr. .
gotals per Tesfore produit en
113.01.
ho ha estar de penalty, per traveta
camp
ta primera un-dial, es veieren
cs•Perern ile cada un del, seil
Segnn. — Josep Albert,.
de la defensa del Cartagena.
equip:ers que aniran a reforea,
obli g ate a moderar la marea.
La :le! d'Assacliclons
Tercer. — Joaquim CarnpA la segona part han aconseguit
redint els sens Roes ale seus meny.
la selecriA contra Frenen, cp,
ennipanys que més seny demos_ Quar t. — Jaume Bertrand. els de Natació un tercer gol. d'un
sabran imposar el sen joc ro
xut de Devesa que ha passat a free
nota de la Fede- traren tentr, toxf rom millar en- 00b metros:
cordant-se a.. tot .lora que sal,
campions de Catalunya.
I renament.
Antoni Martí i Vi- del pal.
Primer.
—
Durant tot el partit han dominar
En aquest ras es trabaren.
ració de Futbol
El Barcelona bat novament
dal.
netament els alacantins, i els de Carentre altres, LO p ez i Coll. haMiguel
¡van.
Segon. —
PEspenyo!, per 2 a O
tagena poques vegades han aconseveril de surumbir por abans
Tercer. — Jaume Bertrand.
El Cotnit g Directiu de la Federa.
El .Bareetiona no pol presa-o,
guit passar de mig camp.
d'arribar a la meta.
1,5b0 metros:
ce complet davant de l'Eió Catalana de Clubs de Futbol, en
Altrat»ent, Roig. Aguera.
Minuts abatas del temps reglaMartí
i
ViAntoni
Primer.
—
ran5.-a.o . 'rem a la primera voI n
,essi6 celebrada darrerament, prenLlar-erro, ele.. guanyaren
mentad, pea', els del Cartagena
dal.
tle l'acord de fer t;üblica una
pragressivarnent llore. arribant
d'hi manquen jugaders; aqursitan retirat cont a protesta d'un
Miguel ¡van.
Segon.
posiciö inserida al Butlletí Oficial de
a la nieta dele prirners.
la v egada Ileixaren de pie s
penalty amb qué eren castigats.
Josep
Aragall.
Tercer.
—
501/1
del
que
h Provincia del cha 2o
El partir ha acabat ami) un resulLa lilaila per equipe. descarnater-soe En Malaset i En Vente
010
meteos:
5,
de
gran
qual
ds
complintent de la
trola la g ran superioritat
re. Et 'seu equip era, done.'
tat de tres a zero a favor del MitaFurrio"
Joan
Primer.
—
de
bon
funcionament
10S'han distingit Ramonzuelo,
interés per al
l'Eur o pa. foil entre el Bare -r
Segon. — Joan Pera Espa- d&
trds els seus c cles fitats. L'esna. el Marg inen ,' i l'Alletie. de
Such, Devesa i Daniel. pels guanya1:1113113n1t11111111131913111111i1311111111113111P
mentada disposic ió oficial es com Sabad e ll. ole representante dele nyol.
dors, i Bayo i Pefialba pel Cartagedel dl..:
segueix:
qual- lluitaren amb gran co- Llançament Miguel ¡ven.
na.—Boria.
Primer.
Per tal de rectificar la inscrip- ratge.
Masvidal.
Segon.
—
Ricard
d'Associacions,
general
ALTRES TELEGRAMES
Cens
corresponció del
Tambe a l'Euro pa
Llançament de la Jabalina:
els presidents o secretaris de totes
guarro ele Dote de campió de
Saragossa, 23.—Ha ju g at requip
Primer. — Miguel ¡van.
les que funcionin a la ciutat de Bar- Sant Martí i el primer ¡Inc de
txec Deutscher F. C., de Praga. amb
. celona hieran de remetre a la Sec- itrefils;resultant afavorits amb
Segon. — Ricard Masvidal•
un onze molt fluix que s'ha presenció Provineial d'Estatlistiuues (car- tale diefinrions els alletes Da- Mana (1000 metres):
tar amb el nom d'Iberia S. C.
niel Barrera, gran estilista per
rer Consell de Cent, 331 , primer)
Primer. —Daniel Civit.
. Ha estat un domini complet dels
( pri, i Caries Oriol, un xicot
dintre el termini de deu dies, una
forasters, els quals han guanyat amb
domicidel
conwnicació expressiva
one m'orne, molt. A tots la nosEl ooneure'de Valle
motta faCibtat per . set gola a zero.
d'Art.
tra enhorabona.
li social de cadaseuna.
Valls
.Deportiu,
,
del
camp
afecta
a
les
AsAquesta obligació
Els resultats técnica fiaren els
ahir a la tarde, celebraren un
.Copes i medalles
sociacions de toro mena, exceptuant
1811111i 511111111
següents:
feethal les seccione *d'atletisme
comunitats
religioses.
les
1 Joan Rosas, Atlètic de -Sa'de BarceEspanyol,
del
R.
C.
D.
Barcelona, to de desembre d 1923. badell.
d'Esport
•
lona. i Aimnästie, de'TarragoEl governador cjvil, Garles de Los2 Antoni Roig, (dem.
.
nada."
Rarrih-EsAguera,
3 Miguel
MEMA
Beurs.
S ' efectuaren- les -probes
La Federació Catalana fa present
oOrtiu.
Eapeelalltat so. el iliewOordglients:.
clubs adherits la neFide&
Europa.
seus
Franceme
ele
4
tots
a
Tett 521 A
4t
011144
1P0 k-Metres 114os; 400 lper
ceesitat de cumplimentar la precitada
5 .Julià López. g$pginypl.
10.0-M.:ralli/uST-860.:11Atres IIIDaniel Berrero,,Europa-'
d' posició.
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Corunya
(Per croe:e:sir:)
ad 22,

Lliure de tot apassionament. sustentant el criteri de tot veritable cepo r
rista, cal fer constar que la victória
del Valencia sobre el Llevant ha estat

definitiva.
Tota la pobra actuaciä que en l'actual campionat ha fet el Valencia ha
estat esborrada per la d'aquesta tarda.
Montes, Cubers, Peral han estat els
hernie, molt ben secundats per la resta del equip.
De l'arbitratge n'ha tingut cura el
senyor Mariné, del Collegi catala Füra d'un gol de: Valencia, anullat per le:
offside molt discutible, la seva actuació ha estat com calla: enérgica.
Els equipe s'arrengleren aixi:
Valencia F. C. — Llago, Simarro,
Pinvol. Hipólito. Reverter. Esteban,
Rino. Cubas, Montes, Peral i Cordellat.

Levan t F. C — Martínez. Pallas,
Dazi. Gonzalo. Puig, Mancha. Ricart,
Mario. Pons. Pérez i Casanova.
El Llevad empra un joc brut.
qual en alguns moments el Valencia
era:testa de h mateixa manera. Fi
aquesta primera part l'actual camrió
aconsegueix tres gols i un que s'anulla
al Llevant per offside.
El primer del Va'encia Vintrodueix
Mnntes: una paseada de Corde'lat
a Peral, aquest centra, recullint-lo
hellt. impedint el xut el porter per
tirar-5e valentment als seus peus, rematant-lo Montes.
El segon és d'un peraly. producte
Tuna melée ene origina Mancha. L'introdueix Cubell'.
El tercer és Ton magnific centre
de Bino. que remata Peral oportunis:
sim.
LA SEGONA PART
En aquest segon temo, cal anotar
un incident que inercia la mes absoluta repulsa : Pérez. sense lo ni so. li
engega una torta patada al pit i dos
cops dc puny a Hipólit. el qual no fa
res per defensar-se. Aretesta actitud,
que ens ahstindrem de nualificar-'a crin
cal. provoca la indignació del patilla
Hip,Vit ha caigut ha terra pres d'un
atac nerviós. n'entres energic l'arhi•re
expulsa del camp a Pérez. el qual surt
protegit per la guardia civil. El partit se suspen un moment. En reprendre's el joc el Va'encia s'apunta dos
gols més i l'anullat per diside de
Cubells.
Puig. que es distingeix nel j oc brut
que coima. ocasiona un cstir per a!
seta equip en fer-li un "t'ala" a Reverter. el qual el tira i passa a Montes,
que quasi des de mir canto l'introdueix
d'un magnific anal) l'esquerra.
En una entrada a Ifartinez. Cuhells
el
rep una patada d'aque s t. trenant-li
cota Uhrbitre expulsa a Cubells.
El cinque gol es producte Tun córner que tira Cordel 1 rit. rematant Reverter d'un gran aut.

En el Valencia jura de poder Llago. el qual les norme s pilotes que tooi
ho Ha! encertarlament.
La defensa estigné be. sohresnrtint
Pinyol. El s mitin, no 'Ricen ram

Irrt verades. peró tin gueren moments

de veritable precisió en el servd
pilotes as davanters. D'aquests. Montes es ratifid en la seca qualtat
davanter-cent re : acuelles passades tau
preci s es i matemätiques als extrems.
des de mig camal La cohesió fou
perfecta entre Calas. Peral. Rinn i
Cordellat.
Del Uevant. poc fern de dir: una
trista actuació que diu hen poc en pro
de l'esport. En aquest senté. els
més es distingiren foren Puig. Mancha i Percz.—Ferran.
GIMNASTIC. 5

CASTELIO. o
Al manda temps que l'encontre del
de Mestalla. s'ha verificar el
partit de Campionat entre lequip Casielló. de la ciutat germana, i el Gimnàstic. (requema.
Ha transcorregut cense incidents.
domMant d'una manera absohtta el
Gimnästic. Tot el joc ha tineut lloc
davant de la 'Arteria castellonenca.
Els goals del Gimnastic els aconseguiren: el primer. Aureli; el segon. Marco; el tercer. Silvino; el
quart. Arróniz. i el tinque Marco.
Arbitra Lemmed del C-idgi Cata3.
La seca actuació ha estat francament
öolenta.

FITIMUST ES,

d'ah1
Ai
mera
rema
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per5all
sos; 1.500 idem; 5.000 idem, i
2.000 metres mana. Sella de
llargada, aleada i triple salt.
Llançament de pes, disc o javalot 1 marteld.
En les curses .féu millor exhibició la secció de l'Espanyol;
en canvi en els llanamente d'atl etes del..Gimirettelie. es rebel.
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La Federada a Madrid ha tallat
el plet promogut pel divorci existent entre el Deportiu d'aquí
Federació Gallega, que resideix a
Vigo, la qual amb les seves decisions
ta baria afavorit el Celta.

cede
raen
sea

El fall del Comité a Madrid es d

següent:

Primer: Han Tesser mantinge
els eastigs aplicats a tots els jun.
dors convictes d'haver signar den
!licencies distintes.
Segon: Aixecar els altres ca-tigs.
Tercer: La Federació Gallega
de prendre les necessàries di›nosi.

cieno per tal de ter compatible ra.
nullació de tot l'actuat contra el De.
portiu en relació amb la marxa del
campionat gallec.—Esquer.

De:près d'un brillant partit

el Sevilla

hat

l'Arenas, de

rae

.,res

de

gol gol.

Despres (Peltres dos corriere
contra 'l'Aren e s. aquest reacciona i Peña constitueix un seriös repele per a la seva daventera. Por despres acaba el
primer lemas.
A la aeramla part d'Arenes
ofertna un atar fulminant. pp.
rb sense resultat pneitiu. El t.51
es clul a gran tren i els
del Sevilla declinen quelcom.
excepto Gabriel. El persistent
dontini bitte-ei fa que es 'Huele(
malt d'Hermini). A mida que el
letones avanea els bascas tan
imposant-se cada vegada Inés:
un xut furibund le l'Arete i 0111.
semblava imparable.

rar

par
sin

lar

Sevilla, a les 1. — Per telegraf. — Ha estat jugat el primer partit entre el Sevilla i
d'Arenes de Bilbao. Els equipe
s'han arronglerat de la forma
següent: Jeuregui, Vallaras, Careaga, Arruca, Lana, Peña. lbaibarriaga, P. Arrima. Arete, Sesúmaga, Robus, pels Areneras,
i Avilés, Herminio, Cedefio, Gabriel, Ocaña, Rey. Escobar, 11.
Brand, Spencer, Lean i P. Brand
pel Sevilla.
De comeneament el biecains
s'apoderen de la hala i dominen, (tonal Ploc a una bona actuació d'Ilerminio. En una belila combinació dels davanters
sevillans arriben fine la porta
contrària, i el joc pren ea
aquest moment próporcions
d'alta volada. Es distingeixen
sobretot els rnitjos pel Sevilla
i l'Ocaña i Gabriel s'imposen
netament. Iliurant cense releas
a Hurs davanter.
Aquests fan una veritable
exhibició de futbol i dominen
completament. Corner contra
l'Arenes, que remata En Rey j
és el primer gol.
Persisteix Talar del Sevilla
jets bilbains es posen netament
a la defensiva. Spenrer. tot sol,
arranca de mig camp i Barra
un xut formidable. '(allana pifia
i la pilota s'introdueix en el
marc cense obstacles. Es el se-

tret

d'una falsa sorprenent per Avilés. Finalment. els sevillaes
aconsegu r ix en desfer-se el foi-,
xtie pes laquest lonrin i . perb
cense alleracions en (41 mar'as
dar s'arriba • l'arabament
quest partit. que ha reetiret
magnifir per tots conceptes.
De l'Arenes. cal cementar el
trio defensiu. que és veritaldement formidable, i de la davan -i

tera a Robus.

Del Sevilla. Herminio ha e , nfirma t PI seu llar d'interna : nal indiscutible. Molt he
pre Denle, rom Spencer. e:
aquest i tote eile davantere ,.. e
a la segona part decai--vilans

gueren.—Suärez.
A VALLS
ATLETIC VALLENC
C. S. VILANOV a,
Al cama de l'Atleriz Vallenc es tig,a
diumenge aquest partir. El fort vent
que bufara resta hona part de l'interés
de les jugade s . Un empat a un gol fou
el resultar de l'encontre.
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Farmäeta dootor Mesó Itrumf, Rbla. de Canaletes, ni).
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"" Dtrir' d'aqUe‘t Inointint" el' ion"
reacciona,,i,„atip un
.es 5 maule, malgrat els eafor-,.
,P iuts ainb braó,,iatatit'Castellet ainb goa d'una 1 afea banda.
•fOrca.l salvant:en Bri4 inolt
.01 PRIMER GOL •
Continumció de la primer a pägiria.
--Arnet es lesionat, sitse bigorniad'una escapada]:
Etti.Preducte
rprès
&
i : a poe de
actuació va isser la mis segura i enel pile, l'Ir- d'En Rini, que des de l'extrem
AM que &inri' de la innoscincia. Un
Lakatos torna &intentar marcar,*
cerrada de totes, i si tots els altres,
davanter entra amb el pit al genalt pecó, el mateix que Rediu, peca ea bitre el dóna pe t . acabat, quan ja Ilenek un fort zut a la porta , .
•
• majoria ex-jugadors del primer de Plattko i aquest entrà amb el ge- algunes jugades d'indrviduallsta
era ben fose.
eitapant-se de les mans de
trate, haguessin sabut mantenir el
noll al pit de l'altre i aquest altre, na-. perd les ocasiona propicies.
•
MREU,COMENVARI
i •En Barrera, en una;
prcstigi del seu nom futbolistic com
turalment, es feu mal i caigué a terGibert marca el quart•gol per 'al' » El-Badirlona . ha . dornisat molt m43. jugada desgraciada, volent
ho Hl: Planto.% el score del partit
ra. L' à rbitre castigà la malifeta amb Terrassa.
que el Sabadell, i be es mereixia tollunyar la pilota, l'entra dins
d'Air els hauria estar favorable.
un free-kick dintre l'arca. perb
Poc després Mallorqui torna a ob- rempat'; els sabadelleries, peri, ¡o- del seu merc.
Algun dels jugadora que a la pripassis d'aquí.
tenir rempat, després d'una brillant ren mis oportuns i mis decidits en
Centra l'Avenç i afanyosara . ra part havia portar una actuació
En aquestes altures del partit, aas jugada Portada sempre per ell ma- ,xutar.davant de gol; altrament, la
ment busca l'empat, que no pot
remarcable, a la segona es confongué nostres acabaron (11 desmoralitzar-se i teix.
idayantera, badalonina semblava 'es- .assolir, gräcies a la bona' acarib els altres companys, i tots contri
cl públic es digué: "Prou cara seMauri ha de retirar-se i el supleix triorugida quan es' trobava davant tuació de defenses i porte('
-en al conjure tan lamentable.
-lt
ria i prou patir per l'honor del pa- Querol. Realen torna a arrencar sol jcren Cabed°, principalment; de tosa
sblanc.verds.
Coma estigué bastant segur en la vel l a! Prenguem-sato en broma i ens però no fa res. Lakatos fa el ma- 'manera cal reconiixer
que no jugaMelera xullt fort i a l'angl e
dt fensa i salva aleuna jugada peri- distreurem mas". Així frau: tothom ia teix ami./ idèntic resultat. I quan ren amb sort.
i veiem com En Pedret, temella:a, i el seu company Idaveria. profeia una altra cara. únicament que eta
tres minuta, en els guata
Sabadell

erient d'un quart equip. rio jugà malaart del tot; llästima, pera, que el
▪ atorrallament el tes causant d'un
e 1. Bosch jugä mala i lambe l'Es , pera no es acompanyà l'encera
De la davantera. el millar fou Vias als. L'Aparici a la b re extrem. i
uan jugà d'interior fati ben poca cosa.
r:ter, el poc que enträ en 'Inc resu que jugà d'extrem a la primera
rt, per hatar-se lesiona: Pala. ha
t força malament. En canal Paí,
a a ans de prendre mal. ens baria fet
ncebre un :ale d'es peranza amb un
paren de xuts ben dirigits. perb al re37: ariixer a la regona part es cantone-té la seva actuació ami-, la dels att'es. Blanco i Gracia. das mas vells
rla jugar a futbol. feren molhé teta
r-iiacia de la davantera.
L'ARBITRE

jutja aquest partit. Vela, sense amarar-s'hi naire. i ho feu força ha. Bona
part del públic li hauria agrait que
s anagues enuivacat amh rhara escurcant una mica. pera/ ell. fidel comp'idor del reg l amenta ena Jiu fruir tras
tvaanta minuts d'un joc com no s'acostuma veure gaire en partits inter. acama's.
ELS EQUIPS
C. C Vasar. —Eleve/. Zatyko. Ei-.
?verhack. Simas., Reiner. Kat•
rae. Takaes, .Telineck. Szentmiklosi,
lEmmer.
F. C. Barcearna. — Pias -leo. Llaveala. Coma. Pinvel. Elles. Bese. Viar-ala Franca. Gracia. Pala i \parid.
COM ES DESENROTLLA
EL PARTIT
Jugada mis jugada menys. pula
aquestes no valen 'a Pe n a no fi.,
•
de han apuntar i tampoc al l legidor 11
aaaressen, cl partit va arar d'aquesta
manera:
Inicia ratac el Barce l ona. i es veié
en TVW1 xut ele Pala. nue para el por• pera. en canal. un altre xut del

ma-eix davanter. tlrat amb resnuerra.
la no frau de tan atan parar i el desviä
Kutrnez a camer. el qual fou tirat
sen a tt consentía/idea. 1'n xut del darunter centre berza-as que anava a kick velgne parar-to,
rente cap neeessitat. Plattko i desvià
a carree. el /pral turnar anote de s aam aaales eanseaaand ea . pe e ntte el marebc Plattko tingué cura d'aliunyar la

que no van a futbol per ter broma,
sitió que paguen per acure jugar, iniciaren una desfilada que amis un xie
mal-

haurien quedat sols es actors.

Una arrencada de 13 davantera barcelonina fati creare imminent l'empat.
El capita Vinyals centra molt hé a
Blanco. aquest la deixa passar a l'aló
i aquest es prepara i xutà fort enlaire,

erilaire...
EL SEGÚN GOL
El defensa Llaveria es Veil que ha
vist a fer a'guna vegada alba d'entregar la pilota a) porte.% sohretat
(plan no hi ha peral del contrari, i ahir,
amb ocasió que un davanter corria per
prendre-li la pilota, entallé fer aquella
jugada, pera es vatt que té bann disPosiciA per davanter. i sense fixar-se
que Plattko sorda per a la pinta l'e s
m entat defensa atarantar engega un xut
que. ram nue e i verter no hi era. po-

dem dir imparahle.
Al nostres burlad criteri, un rol d'aquesta naturalesa hauria de valdre per
dos, puix no es CO53 faca per a un
equtp aconseguir fer fer a un defensa
centrara estant sol des de mig carsp,
un gol pels abres. D'anuest matear
rarer devia isser el pnIrlic per quin
una valeiadissa de macadors saluda
aquesta victòria hongaresa.
El Barcelona prou volia fer la pan.
L'Aparici féli una centrarla davant poe-

ta. que alma a recollir llamen. pera
aquest la deba pet sen cornpanv Gra.
era. el qua) don3 'sitia volts. stil girà
d'esquela i aria la Miau fauna a les

mans del porter. Dos nau s atacs blaugrana. un de i s nuals acaba amb un ata
al naiv -as de Pa16. t alare que l'ha
dut en Vis -als. el norter Kutrnez sorti, creiem per azafar la pilota per6
veiarem ata' hl -cara el cap del :en

campana el defensa mentre la pilota
anava ara on velia i ni aquesta oponatrita t trae e l s brinda el gest tan original del porter saberen aprofitar els
nostres.
No s'havien cansat de fer gola es
asaren a tirar
jugadors del Varas

un altre córner a la porta harcelonina
i a inquie t ar la porta de Plattko. el
qual e a 114 parant admirahlement
xut serias que li tira a rangle superior l'interior esquerra.
Per fi es decidí Vela a acabar él

partit. que sera d'eterna recerdanea.
Blanc

lesionat del Memela frieté
actirar-se. i sortí Fuste orle nassa a
alzar d'extrem i Anarici. d'interior.

Mac henzaria. Passada de !anter u ar dreta i rematarla de l'extrem esteterra. que para Patalea. Arrencada
hareelonina len borrica. s'esta fabel rin gol, has semblava. pera quan
la pilota fou passada a l'extrem eslacera Fuste' Centra al s seien t s ne gel.
Hl harta, una jugada peri l losa dareir la parta del Barcelona. que des1-rati molt aporta Coma. Non atac
hongaresos. un altre xut i %ara de Plattkn. Una de les jurar! . s mé s be-migues del, blau- g rana fu
o duhte un canvi rk inc inicial per
pas s ant a Fuste: aquest ren1 at, no aprafitant Blanco una neasió
T7opicia. acabant la jugada Aparici. titant a kick. Córner contra el Barre!, na. que anä a fera.
EL PRIMER GOL
Falaven cinc minuta per acabar la
T mera part quan. en un ben atac del
l'asas, l'extrem dreta cene?' molt bi
1 'prora. recollint el davanter centre.
qual aprofita. amb ata magnífic xut,
a untar-se el primer gol. Jelineck s'a-

r tnä en veure que hada fet un gol. i
,reti a cdrrer disposat a fer-ne
tre. pecó Plattko serti valent i
r -engrió la pilota dels pelas i t'allunyis
d• la porteria.
EL SEGÚN TEMPS
Encara hi havia que tenia esperan-

( .; aue aquesta segona part el Barce- ris a'acabä d'es,. aa s'arreglaria. an
Eren els del Vasas que yodia
abano i cercaven
:1 n venjar-se del
r casió. Per això ben aviat t'acto>
gué de desviar a córner un xut de
xtrem esquerra. Es tira el rece), pettargué canseqü gncies, com
e un abre que se'n tira contra el
\ asas.

MOTOCICLETES

READING:
STANDARD
Próxima 'Ranguacid de l'exposicid 1
Deuda al carrer de
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Fu un partit 9CrInt2111P
Terrassa.
En general va resultar un partit
el e foro interès. Per ba que els de
l'Espanyol fessin Us d'un joc
sempre massa correrte. sobretot en
les ocasions que la davantera ter-

raasenca sampoaava, no han pogut
Rimar-se de guatee gols, per cert
molt ben fets.
El nailon aconseguit pels blaublanca fou el de Mallorqui, que per
cert va ésser el jugador mas encertat del seu equip.
ELS EQUIPS I L'ARBITRE
.A les o rees d'En Comorera—que
va agradar-nos mes que en ocasi6

partit Avene-jamiter.—s'arrengleraren els equips per l'ordre segfient:
Espanyol: Ferrando, Puig. Mantesinos. Trabal. San-ti/tija. Caicedn,
Mallarqui, Lakatos. Ma y ra Harker i

del

Juan ¡en

Terra s sa: Marcet, Massagtui , RoGibert, Papel!, Fernandez, SanRedita Argemi, Canals i La-

vira,

villa.

EL PARTIT

Als cinc minuts de començat el
joc Mallorquí, d'un angle, ohtingué
el primer gol, que ningú esperava.
Al cap de rieu minuto mis, en un
córner contra l'Espanyol, (pie tirà
aconsegueix rempat*Papell,
amb el cap.
• Tambe per córner ccotra el Terr a- s a vtt;eitt lt t ti!,tt ntottwato
davant de la prora de ßtarcet i Sanahuja obté el s:gon per a l'Espa
nyol. afarcet detura una pilota perillosa llançant-se opa:ruin:mena
salvant un gol segur. Argentí tira
alguna directes, si bé es troba molt
marcat per Montesinos.
Una arrehcada ale Lavilla no és
gens apro fi tada, amb tot i jugar estupendamert. Estant pan, de la porta espanyolista. Rediu lliura a Santolaria la bala i aquest des de l'angle

aconsegueix rempat; poc després

mancaven

alavia de decidir la victòria per a
uns o altres s'assenyala un free-kick
favorable als locals. Moments d'expectació. Papell el tira.., per damunt
del pal.
I res mes. En resurta un partit acceptable.--Baltius.
El Centre Esports de Saba del venç el Bidalona per 1

aß

tuad&

Diverses arrencades de l'Aegena

que liontesinos salva i en neasi6
d'un batibull ,a la porta terrasseuea,
Lakatoa empata novament.

El públic, força nombrós i molt
reservar, no aplaudí TI: protestà els
uns ni els altres, per mas que ve j a-

rem moltes jugades boniques

aviat
indulgent, principalment amb'el Sabadell, sens dubte, com dèiem, perL'àrbitre eh general be, mas'

qué no diguessin que afaveria 'els

amb
45 minuts de retard, degut, ens digueren, al tren que dula els forastera, i sota les ordres de l'Estell del
Badalona, els equips s'arrengleren
així:
F. C. Badalona: Bru, afassanet,
Moscardó, Bosch, Maurici, Espuny,
Martí, Giró, Rodrigo, Bau i TejeA les 3'33 de la tarda, o sigui

dor.
C. E. Sabadell: Falguera, Cabedo,
Muntanta Llumä, Morera, Cerda,

Pich, Bertran, Arnet, Castellet i
Sans.
Surt el Badalona, contra sol, arribant en bona combinada, fina davant la porta contraria, fallant
per() Rodrigo no sap aprofitarsea/.

Nou atac del Badalona, salvant
oportunament Falguera.
Reaccionaa el Sabadell, i porta un
bonic atac que perden per off- sirle;
a poc el Badalona jncorre en carnet-,
que g s tirat acuse conseqüanciest
contraatac badalona que acaba amb
un xut d'en Bau, que va a t'ora.
El joc és alternat, i la pilota va'
d'un extrem a nitre del camp, inquietant aovad els dos portero: sOn
tirats dos còrners rnés contra el Ba-

dalona, acuse resultat; cal remarcar
xut perillós aren Rodrigo, que
para molt be Falguera; una sortida
falsa d'aquest i xut d'en Gira, salvant Cerda un gol segur, i un bonic
xut d'en Bertran, que repellvix Bru

amb dificultat, allunyant la pilota
Massanet.

L'UNIC GOL
Moscardó es retira per uns mor/lenta, quedant Massanet sol a la
defensa.

Arrencada d'en Tejedor, que passa
a Rodrigo i salva Cabedo; recull la
pilota Castellet i avança sol; Massanet prova rrentrar-li i falta. aprofitant-ho Arnet per rnarcaar l'únic
gol de la tarda, que troba en Bru
completament desprevingut, quan
mancaren deu minuts per acabar el
primer termas.
Una arancada del Badalona, que
acaba anda un cap d'en Bau, parant
Falguera, i arrencada del Sans, que
talla l'arbitre assenyalant un off-side.
intaginari d'en Castellet, i arriben/ al
descana. que no es tal per tal com,
donada l'hora avançada, cativiats els
camps, Han reptan el joc in/media-

tament.
EL SEGÚN TEMPS
Ha començat ami/ un atac del Sabadell, però aviat el Badalona es
reía j inicia un clarissim domini que
manta fins els última ntinuts del partir, pera la mala sort, principalment,
i un xic la poca precisa', en rematar,
t'oren causa de qua no traduissin en
gols el seu domini; altrament. la defensa del Sabadell fou aferrissada i
segura: retuarquent aal xut ¡l'en Rodrigo, alt; free-kick contra el Sabadell, que tira Maurici i para F alguera: un nao de Tejedor des de la
rzttlla mateixa de kick, que toca el
travesser i va a fora; unes filigranes
d'en Martí, que envia tres centres
maten-a/tics, que s6li desaprofitats;
un batibull davant de la porta sahzdellenca. que no acaba en gol per
miracle, i durant el qual podem assegurar que alta comes algun mancament que li g hauria Itagut de castigar-se amb penalty, pena l'Estell
arbitrava anal, molta bonhomia, i no
estava per assenyalaar mancatnents
del Sabadell, perquè no ti diguessin
que era parcial per als seus.
Quan mancaren pocs minuts per
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COMERCIANTS
feu

honor a
la yesera casa
emprant

Camionetes de reoartiment

arriben/ al descarta.
LA SEGONA PART
De top arrenca Argemí i en ésser
darant de la porta i per escapar-se
de Montesinos dribla a Canals aconseguint un tercer gol magnífic.
Per dues vegades seguides la davantera espanyolista arrenca fort;
Massagui i Rovira salven bi la si-

Lis millors, del Badalona, foren
els majos, que es cansaren de servir pilotes, distingint-se . Mamad; al
davant.- da extrema i Rodrigo' del
Sabadell. es diatingiren el trio defensiu, Cerdà j Castellet.

Una bella exhibició de l'llospitaInnc cnntra l Gracia
Al camp de 1 1 Hospitaleac tingué lloc
aquest encontre que es- velé força concorregut.

Amb tres quarts de retard, Audi, que
arbitra.la,primera part. fiu arrenglerar gls equips, que ho feral així:
Hnspitalenc. — Samuel, Garci, Marin, Roca, Ustrell, Guardia, López, Manolo. Casals, Margarit i Castillo.
Gracia. — Solé, Escuté, Vidal, Cortés, Sales. Plazas, Lapena, Raich, Pei-

drcía Dalmau i Orriols.
Començà el partit amb un atac granene, salvara les defenses locals algunes pilotes perilloses, remarcant-se

pal.
Els axals feren alguna escapada. que

un xut de Sales al

es veieren malrerades degut a la bona
actuaci6 cle•la defensa gracienca.
Torn a ratac el Gracia. avancant

en Peidra, xutant fortament, essent
mott ben parada la bala per en Samuel.
D'una fallada de la defensa local, es
tirat un córner contra l'Hospitalene,
que Raich tingué cura de convertir
en g ol d'un hon cap.
De resu l tes d'aquest gol els locals
es desanimen. en que és aprofitat pels
forasters, per asetiar la porta d'en Samuel. essent castigat l'Hospiatlenc atta,

tm penalty (per nosaltres, cnmpetament
injustificat, essent pretestat pel caria
ta a l gtal. El tira l'Orataols, enviant
la pileta -dintre la xerxi, • batent-se re-

tirat en Samue l cera a prótestalperla
decisió de l'Arbitre. ' •
Ara es l'Irnspitalenc que afaca, i
resultes d'una fallada de rFaanté fatt
tirat un carnee CnTlira el ' Gracia,
•
Manolp, remata . ala
En comenear l a primera part abn el r
lacalsa 'que a ataqtren. draiant ! l ec a
entrar . en joc ,an aSnaa. fent aquest
unes lamia/lea par.ades.. Els fa rast-r;
fan .alcunes, arrerreades. pifiant Rairli
una bona passada d;brriols.
S'apaderan• de la pinta es locals.
despnl .: • d'un fort piloteie. davant la
porta . de Soler, ee Manolo. marca el
primer gol • per. l'Haspitalene.

Ouan ja s'estava acahant rencontre,
el Fracia. que ha eatat ju g ant molt
apatic. sembla (me os deixondeirc. per?)
els lacals que airar/ passat a al defensiva malogren totes les jugades .dels
forasters.
LLELTGER COMENTAR!

En el partir d'ahir els graeienes
tigueren completament deaconeguts:
ham creu que fea degut a trobar-se davant d'un equip que creien molt inferior. pera els de l'Hostafrancs es
multiplicaren i feren un dels seus
urans partas.
Els jugadora que mas e, distingiren
taren per l'Hospitalenc. Carca Marín
i Manolo, i oCrtés; del Gracia, que
foil el mil'or de tots.
Els arbitres senyors Malí, que arbitra la primera part, estigué forca desencertat. i Carceler, que ho féu la regona, demostra éster un bon àrbitre.
---;

La Unió Esnortiva de Sans
bat l'Avenç per 2 a 1
Al

eamp de , l'Avenç tinguó

Itere aquest partit d'homenatge
ril conseqüent jugador (i'aquest
club En Beilet ilota.
Res 1111'S natural, dones,, que

veies , concorregudfssim a l'hora de comenear.
El ¡rail!) III) oferi re:: de nou.
sind refermar . la .bona forma
del Sans, iniciada el - darrer dinmenge.
L'Avenç' jugai atub la fe i enel (ami) es

tusiasme q ue es en ella costura.
EL PARTIT'
A les p iltres del senyor GasuS, referée del Collegi, s'arrenOraren' efe 'equips 'de la-se.
güera faisd:
L'.Avene: Albar, Barrera, Bau,
Tomes, Gularons, Roca, Novell,
Molen), Sede, Soler i Tejedor.
Unió Ersportiva de Sana: Pe.
dret, Balasch, Moltó, Torres,
Badal, Barratxina, Rini, Toni-

joan,.Rojas, Soligó iOiiveres.

Dodge Brothers
Expealali I 'ende:

e
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Sud l'Avenç qua' ten seguit
moatra les ganes enomes que
t6 d'ecortseguir 'una brillant
vietÓria en homenatge al seu
company Roca. El Sana es ven
apretat per contente l'athc dels
avenciates.pesprds de mielt

e
aaseityala
piloteig ¿si referé
fault al Rana, que niCeltlid silva
en Pedrel,

räriament. es llenen a terra i
salva la rematada furiosa de 2
davanters de l'Avene, que van
de cap a la xarxa- Fou una jugada de les mes emoCionants.
Al cap de poca estona, i despres d'un centinuat atac deis
de Sant Andreu, que durant
aquesta part s'in/posaren, acaba el primer temps.
LA SEGONA PART
Comença amb gran delit dels
de Sana, que malgrat atacar
contra pendent, voten consolidar la victòria. Aquesta part
fou mes interessant, que la primera. per quant eis Ios equips
jugaren amb molt mes braó.
,
EL SEGON GOL
Als vuit minuts de joc l'Avena aconsegui l'enmat, gräcies a un bon xut d'En Melera,
que malgrat haver-lo salvat En
Baltisch, el referee aprecia que
havia entrat dins del marc.
Aquesta decisió produf fort
avalot entre el públic i els jugadors. Quan s'acataran sense
discutir les' decisions del rete-

rée?

Des d'aquest moment el Sana
jugä d'una faisó enorme en
bu g ea d'una victòria que se li
escapava. Ens recordä la segona part del partit que jugä contra l'Europa. El seu mig centre. Badal, desenronlä un joc
atorollador, i En Rini (que juga d'avant centre), amb les seves continuos escaparles, posa
en perill constant la meta andreuenea.
EL TERCER GOL

Quan sols manearen set minuts per finir, l'Oliveras centra arnb precisid i veiem un
manyoc . de jugadors d'una i
altra banda i el cap d'En Rini
que per sobre de tots fica la
pilota. que val el segon gol per
al Sana.
que es
,:far résqltes .

procluf hagueren de retirar-sr
lesionats En Roca i jugant ale. porter En Gularons,
que,-en la poca estona que ho
fan cornplt amh !oren enema.
Amb un fort atan del Sano
arabO aquest part t. que malgra ta l'accident sofert a darremi hora pels dos jugadors de
l'Avene, fon jugat molt correc-

fament.
Els millors t'oren: Per l'Avenç. Roca i Gularons. i pel
Sans, a cotones, Rini i Bada!
L'arbitre,

malament.

Boo

El Júpiter bat l'ere de Mataró per 2 a O
Matara, 23.

Aquest partit jugat avui. pot qualificar-se de dolent: indulitablement
un dels pitjors que salan celebrat
en el nostre camp durant la -present
temporada.
Exceptuant, tal volta, l'actuada de
portero i defenses, el restant dels
equipa ban desenrotllat un joc tan
infantil, tan impropi de Ilur categoria, que no han fet Inés que avortir
el públic, per cert poc nonti/reía, que
el presenciar/.
Per arrodonir el conjunt, cal esmentar la p g ssima actuaci6 de rarsenyor López; pera, afortunadament, cona que el partit no era de
compromís, el seu desencertat arbitratge no ha tingut conseqiiincies.
Els equipa ere,, els segents:
Jamiter: Mara, Calvo, Re y es, tambera Callicó, Gumbau III, Ventura,
Gurnbau I, Sotillos, Gumbatt 1 1, i
Gimeno.
Duro: Llatzer, Vila, Con/as, Ver
aller, Carbó,, Lleonar, Clos, Salas,
Huesca, Roca II, i Felisar.
Es a dir, que en els rengles mataronins mancave Catiet. i eta el Júpiter, Gil.

"Els dos gols han estat obra d'en
Sotillos, una a cada part.
Partits així nn permeten que hont
s'hi estengui gaire.—R. C.

F. C. BARCELONA
ORAN QUINZENA DE FUTBOL
CONTINENTAL
Dame diserte. mal(
finares. tarda
A. C. SPARTA, de Praga
30 de dese:abre 1 5 de gemir

s. C. Siesta, de MACA
1 1 - di Peder

. ). .iems

I

•.Aprafittiot arittestes festes alguni
clubs catalana, en' ja ve,essent de
consuele& es desplacen i vari • a dea naostrar la seva vàlua lluitant fora
di, casa amb equips de•positiva forç a; abans eren només un o dos els
cercles que es podien permetre un
mitjà d'entrenament com aquest. pers era són ja rnolts els que surten a
jugar Iluny del ser, camp i del seu

Per ara, ultra l'Europa, que ha de
jugar amb l'Atlatie de Bilbao el 30
de desernbre i ; de gener, saben./ que,
el Júpiter també té projectada una
excursió pel I.levant, havent de jugar el 25 i 26 contra el Deportiu,
de Caste116, i el 3 0 i t contra el
F. C. Mürcia, d'aquella ciutat; i el
Badalona, per la seva banda, manca
a Girona per jugar el 23 i ó amb
la Una', Esportiva, que tan hon paper está' fent en el campionat gironi.
Els del Júpiter marxen aquesta nit
i els dc l'Europa divendres al mati;
hi va l'equip complet amb Cella i
Alegre ale suplents.
•UU. T. E. JA NO VE
Per causes estranyes a la voluntat
dels organitzadors, ha hagut d'ajornar-se el viatge del famós equip hongares que havia de'jugar contra el
C. a Europa els dies 5 i 6 de gener.

Amb re+eidnela • 4 nelogi
reguda a redie16 de ellItatirpag.
ea!, lamentan!, oom lamento.'
encara, d. gr000diment a .101
havien aoadit determlnater
legues per ristrtrijilil'fiiViul-d•
venda a la tarda de d ill un s,
hem de dir que en parlar d•
moralitat oonstralet Ueeportleta
no ens referfem a cap itete-aveterior det gual en poquita lofrir l'hodorabilitat ders 'Vedad,tors de "La Jornada Degortlva", sinó ixtduitvainint i c oncretament a l'Iniddent esdevin-.
gut, que oonsiderem pon ajustat
a les bones relacione que han
de mantenir entre si eis diaria,
EL GIMNASTIC DE FURTH
CONTRA L'EUROPA

Sembla que per als dies 2 i 3 de
febrer, l'actual cercle campió té con=
certada la visita de resmentat equipi
baveris, que. segons diuen. actualment ocupa un dels millors llocs der
futhol a Alemanya.

LES MINES 1111111113 [ni
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Serà precís estibe una legislació especial per als filthe,
listes lleydatans?
Horn sap que temps enrera
van produir-se alguns incidents
entre els elemento futbolistes
de les comarques bleydalanes. i
originats, únicament, per la
l'una persistent que existeix
per detentar el govern del Coniitò "preivinciar entró els
grups integrats per la Penya
Salvà i la Joventut.
Gràcies a l'atinada intervenció del deelgat del Comite Regional va arribar-se a una solució, la que calia, i que despees bou sagellada per un pacte firmat a Tärrega per tots els
eleménts 'en Huila,' davant

notari.
Però com que en el fons. en
la bona fe, aquesta pau no existeix, s'han tornat a reproduir
una serie d'irielitents, i' tina altra volta el bro'rillie—Rhglonal
ha ,djeteryenir per donar, solució a unes apellacions de les
parts que, es consideren perjtidieades amb els falls d'aquest
Comitd provincial.
Tres són, segons sembla, els
aeords que han (ornat a encendre el foc; de les passions,
tot justApaiyagadcar.:it.•
tNosa I trea, - . que no, sorwart ni
part en aquest-assumpta, hem
cereat informació d'origen cert
i impareial, i deixern de banda
tota conninieftei6 de les.,parts
interessaes.. pula; que- per , mola que sigui la ló g ica qué posin en les sa y os paraules, hi ha
sempre la passid que les in.ut

i empeny.
.1.tient por parts:
Com a conseqüencia.
te ti' Tàrrega. signatmlavant
nolari el 27 d'octubre darrer,
trata els equipe que formen el
grup
comprometeeen a
prender, part al Campionat, i
atenent-se a l'acordat en l'Assemblea genm .al ordinäria, tot
agilita que deixi de compareixer
al canm, es presenti incomplet.
promogid tinnultes que no permetin la continuació del partit.
esser penycet a inh una
quantitat. que no podrä passar
(rentes pessetes i Villeine
de
turs obligat a retornar Pi partit,
sola ;meneen de desqualifica-

1 bé: cd Tärrega F. C., a conseqiii• ncia d'uns illVidents esdevinguts al camp del -Joventut,
acordà, en arribar a la seva pa blació, retirar - se del Campionat,' puix que la majada dels
pares dolo jugadors es , neguen
pernietrels-hi que surtin
la eiulat de Tärrega i fino que
juguin tap parid de Campionat.
El Comite provirmial de !Joyita
interpretà la retirada del Can/.
pionat del Tàrrega F. C. com a

camp. i acordä imposar el mOxim de multa.
(cinc centes pessetes per cada
partit .a celebrar, que eón dotzel que suma "sis mil pessetes", obliga a ter lob; els partilo antb earäeter ainistós i desqualifiea al club i al camp Tärrega E. C. fina i tant quo no
quedi complert el cästic impouna retirarla dm1

sal.

Oui té rad?

Aneen al segon cas:
Retirat del Campionat el TOr.
vega F. C., el Coma?, provincial
acota que els putas que tenia

guanyats aquella club en era,
partits de Campionat passin
sumar - se a la puntuació delsi
clubs que perderen els partits 4
Amb aquesta resolució, jooi
de números fina avui desconea
gut, esdevé que els segons pas -.i
san a prirriers i d'aquesta faisdi
pot donar-se el cas que sigui
campió qui no li correspon,
La Joventut protesta perquei
considera que record s'ha ves
per Perjudicar al seu equip,
afavorint el seu rival.
Cal reconèixer que el cas és
curiós, esperant-se amb interiss
gonlaaresolució del Comite re1 anem
ma (?).

al tercer

proble-i

En el pacte de Tàrrega va
acordar-se que el 1)n. r.tit Lleyda F. C. i Javentutique baria
de celebrar-se el 4j p . : 28 d'octubre darrer, se celebres el 8
ole. desembre carrent al camp
a lee Lleyda. Però 'arriba el dia
5 i el Joventut avisa al Gomite
que no pot acudir al camp del
Lleyda el dia 8, i el Comité
provincial acorda-eastigur al
Jeventut iniposant , ii cinc contes passetes de multa i obligar - li a fer el partit. atenent a
en l'Assemblea ges
neielalcordat
ra

..

-

La Joventut, Kotesta alegant
que se l'obligava fer un partit
en dia que no era diumenge,
reconeixent. perä, que era pacte convingut el celebrar-lo el
dia de la Puríssima.
Un Altre afer. ja de menor
calibro. ha esdevjngut. Fou
eonsultat el Comite regional si
un jugador sord-mut 'pocha jua
gar. Tenint en cnmpte prece -s
dents. el precitat Cornite va
contestar que el porter del F.
C. Juneda podia jugar. Pon', ara.
van en protesta els clubs Tora

regrosa, Puigvertene i Joventut
de Borges, allegant que es un
gravíssim perill que pugui
aquell pobre xicot, i demanant
per a sf, naturalment!, els,
punts COCI0 sponents.
Com els nostres lectora poden apreciar, Lleyda es tema
de complicacions
i al pas que can. serä pro...
oís legisdar especialment pela
als Ileydatans.
MES PARTITS SUSPESOS

Lleyda, 23.
Un altea suspensió ha vin.1
gut per acabar d'ezredar el ga-s
litnaties del nestre Campionat_,
El partit de baria de celebrar-3
se a C.OeVeril entre el Cerveri

Joventot

suspes per ordre;

de la Eerteraeió, i

la causa

es

següent :
Amb moliu que el Joventut
es negó a jugar amb l'equop dc.
Itt Penya, ob s guata detalls ja
coneixen els nostres Begidors,
el Comite imposä al Joventut
una penyora de 5CO pessetes. a
qual cosa el Jeventut s'hi negO, per euser una- absurditat,
la

ja que avisk ;latir el temps re,
giamentart : gur no es podria
iat esentar - din assetwatat.
EI Cc-emite 'en vista d'aistO, ha
atnenaeat al Joventut a imposar-li el oftstig sie desqualifi.
ear-li el camp, per?) el Joventut,
amb raó, no vol transigir.

BASCULES

ARQUES
CABAL5

PIBERNPT

1. T. K. de Budapest
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DipecresTäsTal,Vrtre de !ovetargAresilt S..aezasi4ttit Young
4.

Mara una viett'iria decisiva per k. o.
enmenye de dos rounds.
• L'ene/nitre, cbm ja tliknérent en el

nitatzt nitutero.de 41.11uns passat, era
leargral andS- til interes snob vin, ja
qW4-.ieieje,e-SinItat pernetria d'estaexistent entre Ricard
Alits,Une6.d'Espanya del pes welter, t el s'ea cliallenger, sificialment
proclamat pet4a Vedtractn ale Rosa,
Pece
' 4er.
,Natgrat que Zere'Sitea posa fora
ele combat a...3Using•Mars en la tercera...4).3Ft >deigt-+Pa T'eme- tallara R
perciihhtriar-to a abandonar.
nosaltrets
. creient que nri pot afirmarse d'una Maneta cate-Palea tue Pere
Sáez sigui Superior a Ricard Alta.
Creiem. però, poder afirmar que l'ere San pot ittrontar dignantent el
campió d:Espanya, encara que l'estil
dels dos hostadms sigui completaMent

divers.

Per nutra banda. Pere Saca, amb la
victòria aconseguida sobre Young
llar; ha pospit_treurc's l'espina de
la &sida que experimenta darrerament a les Arenes a mans de jim
Moran. desfeta tan inexplicable con,
susceptible de fer decaure l'eiitusiasene del que haviem vist en la darrera actitaciO del candi la prOM esa
de futures .csiciatants victòries. Tande-bo que la-victória assolida darrerament sigui l'inici d'una aova acmane en la qual Säez es reveli no
ja ecim el més eientifie dels Ilustres
welters sine cm a posender d'un
"panel," que pmmi arribar a inquietar seriosament els seus contrincants
de la mateixa manera que ho atan,
segui amb Mars i Su:ven:son. Sota

El Moto.Club. despees de verificar els temps paread:, deis
diferente equipe, ha ungut de
modificar la editesifiewid que,
h.'• que de manera provisim:i.
fou donada al pablic (humeape . itastat.
eiassifieaeid definitiva es,
dones. la >cenen':
Primer, - Equip Platt. Error
de temps: O 11. 4 /n. 21 s.
Segun. - Equip Plato . . Error
de remite: O Ii. 21 IN. 16 s.
Tercer. -- Equin blioni-neure.
Erroti de humus : t h. 27 ni . 16°.

Onarl. - Eiptiii blanc-verinell. Error de temps: 1 h. 30
tu. 23 s.
ulp negro. error
de tenlos: 2 11. 23. ni. 32 s.
Sise. - Equip Mano - Plan.
Error de tenues: 3 11. I In. 53 s.
Segne ts,tlibla. lit lea nigua
corredor que no ,'seit d'acrece!
atan gran ele,.avanta I g. .1.•/, en.
i pens• a ;l imitar contra d'ella.
N4»alem quii en resultarú. pe-

-Ed

lió pi de in :reamar que no PI1S
entrelindrein 1 . n van carnpanva
poeq
per nit assunitele
pe , 1/1¡n 14 • 41, e0111 lt 1111 . 1 tIssor

nonest.
EL C.1MPInN yr DEI, MON
t:OTNES 1 310TOS
,que '- te darrers termes. obligada lier la manea lit . DrI1VOS
le n" ..r. la Prei os a franco:a
hut einrelingui l'nfirio ami, ga_
l'id 1

j 10es 0 Inorve, tú_

leressants mequestee sobre temes 1:olierais,
La qiiesliA ele la rotiveniMicia
d'un eaninionat mundial i
minios e “ ndir l oii l'hrioripii
n'untar, ba d e snartaf forea
terèe. contestant a Votmetesta
eberta per "I.'.Atito" uairohei toles les 'mes:cm:1 1 081s del 1111S11
11111011 1 °I , / / 14 /i

alguns

d'es Frriarrit7ersi.

Cf1111 SlleerViX en tetes les onquestes, tole ole nue lian ras_
han PI seposl a anuesta
gons Iiiirs particular. 1011 eoeondhsions une
1. i jo. r teS.

cada ion oren/ i10141i)pnáabl0a
11.'ePS411i0S SA11 lo« 11111 . millar
sadmiten ii's vellidos que sol

co o duir. 1/0°S. ron) Divo,
erii itin eme l'intportant era que
el emocional es emtvoolo: . i O.;
celebres en lee vomite ions que
tesela.

FERE SAEZ
aquest aspecte creien, que Sac/. tan
preeis. tan cientific, cotä malicia en
absolut de confiança en el seu
"putich", cosa que certament no el
portará pas gaire Iluny:iu,lior (Ora
que en pujar al riag no descartes la
possibilitat .41.'ulugnir.f.apidament
viciória: la Te fahiraclets...
La perfontanca a qm.: Iteni aNutlit
unes amunt atenta extraordinitriamcnt els -supporters - dd d'alteager del cantpionat dels nn eltars, als
quals, en Ilur entusiasme. arribaren
a creare que cabía 'reme la CullSeqÜeliC13 de que Sac z era millor que
Abs, C'Aa del tot descabellarla i que.
per altra t'art , només pot pensar-la
un encuntre dels dos boxadors, encontre que, si Abs el dia 2 de fePeer resulta vencedor de Piel Hobin, no tenint cor de poder veure
(alineitys en match' de campionat),
per els reglamento de la
J. B. L'., que no pe:mielen que un
earnpi6 d'Europa (gran que alvahores tindria Alis ) pugui acecinar cap
repte oficial senae el sea conserniment, í esta Yisf-que avui per avui
Pi ha a Europa //cnnes tules oualificats que Suez per reptar el cantal.",
de la categoria.
Per ultra banda, creiem que l'entusiasme dels partidaris de Saez devia decaure bastant en veme dijous
passat, al teatre Etpanya, com Josep
Marco assolia sobre Stevenson una
y ietbria per fora de combat en
menys d'un round, mentre que Säez,
per cldenir el rrIale111 resultat, en
recessita cinc no fa pas dos torsos.

?th nu p ttu- s 11111. 1 . 1u 11 / mo nl , e a l
pi en 11‘11ffil
eiqurdur
di , 1.1111V
vino/uf, Dude nl </s tet t i ,utu;tI 1/111 tlANi. le s t roosiisfiezi en una

p il iep do vadoeitat ultra. el (mi1M o ol VI' Ilati e al. on [ mara» roneAtireti tedie toeon ele veleiele....
dea de la b i r i ele t a and»iodor
cobleatti 75 ce. fin. els (otees
da manir caldearle .> que existeleett..
1.11.crova es reeerml, A l 13 4 . 9 _
earretern_do
1,l'i
a Bollen. //1, III de la nri ,,,,, rit
111" rot, el .• fort1
ran i tal.
onilitmetres tritimeilloralde pavineentimiit,
Prom.., itall o sta It o iva .."‘itu'r
un:, de Pis tutu.. itetui el M I a do
f e .)1. ;1 100 11 410.41 i,1,1„
iel. »mitres (.1.1”...ti. ere II 1.9
pe s s i m baveni Mimo:iras' „ tu,',
erren/mi,.
imodieions
fiar i tre Ms
per i mater-soi al 1 . 11 ,1 1 :1 1 elo t , cor_
fama mundial.
red, o's
Ana, rderèticia a Mareo bem de
dir que cada vegada que pina al ring
perfeccionaJi descobrint un
'non; la seta ductilitat en assiini.
que la liosa te com
lar-se tot
glesvetllat en tots
ene.; i pritetie
ele (111e ßegt11111 l'actuariO d'aqueat
boxador
moviment de viva curioalat. Marco és y erta/M . 1d 111/ bon
"puneheur - i tenituu la eonviede, de
que dijous no p,,gue deln0Stral -ho u, bastainent per haver- se ili
apaga? n'oh aviat el seu adversari;
manea ara que euu,

1)111w

.1.411g.
101'

demustri fillS 011

arriba la seca resistencia ter tal que
poguetn formar Ull concepte exacte
dala seva

LI portar tomares no fou esmere °porte en les seres sotUdes

.

• rfflMISCA-.

VEA EME EltillittEš '101113 MIAMI% Ehielä!licirs
Di!, lit 1£ TI" DE MiTifili11111111
REM

REGATES "COPA NADAL"
Diumenge al inati, amb tul
tenips no gens apropósit, per
ter regates a rem. se celebraren al Ilustre port, i orgatidxades pel Club 31aritim, algu1MS de Ims preves anunciades.
Aqueisles regates, contrariament a alió que ha vingut dient
de dies algun (nazi espiirlin. no
tenien pas Vinieres d'un esdeY• e n i I» n I extraordinitri, la
premura .le lerups amb que foren anuneiades, la des:organit?arte', inq ual del nostre rem, i
l'epoca pele favorable hl
practica d'aquest esport, t'ejem
moll dificil l'(\xil en la diada
de (humease, i per acabar-1m
d'espantar. vingin, el mal temps
a posar un coronanient a toles

tida hagueren de desembarrar,
a Pescullera, el segon antb furtes avarres a l'embareariö.
Les provee que restaven per
celebrar t'oren aplacades per al
dill1111 . 11ge, a les
Acabados les regates (ingerí -

rem pus( de saludar a En
Sit•genthaler, el marea SUIS deis
tartagonins; antb tota antabtlitat dental les noel res preg111111. 11 sobre el resultat de les
ega Ita, Velen' veda!, dones,
mines t tema interessant per a
nosultres, li preguntaren) sobre l'estat del noistte esport a
Tarragona í ens dignó que si
he l'afieiO era relativantent 1reca$sa, ele; rentera:
ferina

aquestes calatnitats desfent
per uomplet raspes:1e una mica esportiu eric quedava -erga les d'outriggers a quatre
que lei peonen pul Tarragona.
Printerament es 4,41r14,guereu
unes regal ve de ranols ti un reunir. i erina que opinem que es
una nianifestaeid que no te res
que ve li ia. amb el que ba d'ós S et' 1 , 1 111/s1 Vo esport 4 li'- time), no
vollem donar-ne els resullats
eniprant les !titile?, que n'Upa 1'11 , 11 itquestem a dirigir la riostra censura
qui lineen la responsa/tila:1f de (mi ,
els lenips
aetuals S ' a r n// a pisar 1/Mt ro211111 d'1111110S111 1111111 11111 , S11 1 . /1 un
'migra Illa que es m'ele revestir de solemnitat.
Vingueren despees les regales de Mis a qualre • t•entters, i
finen 111111°s1 I,S 111111 neta viciór oa per " r•quip del ioei "3Iora_
Id - . del Club Maritini: la seva
actuacid, tu,, passant ele discreta, posa de rellen un ‚'tut
ment que no es veja
rap nies

Iripulneió 1 • 0111/111T°111. 11111fi 14 d
e1 11111 C1 . 11 d'estrileuel. senyor
Prada ens fea TI /NI pi'm1l11f1 ///1pro • ssi(i. Aquesla sigue,rúnica
prova en la qual e ' ee n r e e rre gu e del 11111e de Mar
re» el+
/
-toda vegada que la de ski ff
11i

,

us 1° , 1 • 1
111111 ' le

1,1111°--1

4°111

.bile'eefdee tío res:

pongueren ni do mitin de 1:11 que
11'11 ¡III 11144 U esperar del club

m' imitó. no si oil, (pian 4 . , folien bogadora de peovades
equips
dieions, presentar
diumenge. El ro.ril
edut els
luil tiqinie foil: Primer. iol
del Club 31aritint. ortiz.
Prada. Otin. 31illet. limonar Vi.
1;1414.1. ando 11' 311"; setton. iol
del Club de Mar. 1 1111 . 1,1(
..117thut. Tarrades,
llninner Silo. ninb 11 13" 2/5:
"Mal
qu o l - , 11..1 Club
lereee. iol
tii41‘. 31ar. Ora ib .
nor. timonel itonel. u1/11, 1 1 ' 3 73 / 5. L'alto. iii del Club Mari-

tini nbandotin.
ilarant bit el HmEl ven l
referina
I i havin bufat fort.
precisan...id (pian hasta .14 . .14i 1.1)11rignar-se la sortida
gers. i molesta foil donada malgral tot , i deiximi- la de prendre

MI .101 s 1fi n S ropro,S1,11141111+
1,1111. 31aritilit. La Illtina queda

teduola entre j equip 31ailinez,
del Club Nau414. 1 3laril ini. i
ru . . de Tarragona,
lal Huila. la mar i

ton

1 s...11 des1/0111p1°1 la 1111P U' n 11•1$
tillitren
1'011H • I'S tI .1'1/X11'1'111 1111° l ' out% ip
1:111/1“.11 1 111. 11 11014 vetas Inetres

414 . l'arribada. a (musa d'haverse moldeo 14.111111mM, es. veni
obligat a abandonar: I;t
del 31;tritiiii. protegida en
por( per les voniliolons del bol,
pogus, 1 . 11 • 11;11' l'au !abada. toljutliettirl -se la regata. Col» diem
hiéS

1/91523-22RCELONA

N AV TIC A

1111111111. los l'e /111°1011S en

Omedes, Coll, Mesanas, Olralt 1
Martínez, guanyadora de la Copa Nadal

volunlat i s'adaplaven In, a la
seta' boga. ain 1.1 quid «'reia 1111°
111111dr/011 Ole fraile que lata
desitjaven, i 1111 , l'oSelltS

tetners de la collar romana.
A la riostra pregunta de si era
reo propOsit que se li ate).
lenta ele eleelicar-se a el skiff,
el sonyor efiegt•ni l'alee ene fen
poilllesia elite el V1111'1°111 110 11111° SI del ° la filia embarra...id
1111111, , de 1)1 • PII
cosa
110 111l dir Volobr11 r0111, en la
eonfiança 41itti amiest pugui
offilrilei ir en la ereuiri.3 erina
escota ele emitiere a Tm n'aorta,
quo fo/ i fet As on itt aquests

moments histOries t'a %III l'es',l ' O del rem
a,°1/111. 11144
eleva( a Catalum•a.

segue)x:
"Esmeralda", propietal del
censor Antoni Fabregal. Motor
Janvier, 25 111'. Patró, el seu
pr4 ' piel a ri,

"Nineta", iu opielat de Fontruberta. l'alisó el setr m'optet a ri.
"Catite", propielat de Manuel
.1. Bru, 31Mor liosch i DomenjO, 2 11P. l'atrd, el seu proele? a ri ,
propielat de Cesar
T'oreas. )leelOr ltosch i Dumenjó. 5 111". Pateó, el seu propiet a ri.
"31adelen". propietal de Bernard ui'it,'ll, Dos multo-e
Mercedes. Total. 40 111'.
el sets propielari.
pr oplelal de .3. Fanel sen propielari.
"A„co 17". propielat 111' Tallers .1t.o. Slerling, 145
IIP. Pateó, Jusep Llaudet.
"Turissa". propietat de Janme Honre. 31014,1 llosch i bunienjú, 5 111'. l'airó, el seu propiel ari.
"La ya".
"31argarelle", ui- '11
de
Freeleric Vida'. Motor Y ' ti l'ag.
5
PaIrd, I . 1 seo propielati.
`Canigar. propielat de Josep
TaltoL Motor Evinruile. 2 11P.
Pateó. Antoni Brossa.
"Meetre Pep". propietat
‚losen N'eta Alvarez. Mol.te
don, 5 111'. Patri>, ui e, ell pro.
piel a ni,

• "Ptich-31a1". propirlat de Ilamon Vont. Motor Nacional, 8
11P. l'airó. 1. 1 sien propielart
- '«tarla tosía", propietat
Itafel Bargallei. Motor Boudin,
18 11P. Paf 1.14 ed sen pr opiet a ri.
"Aco 22", propielat de Tal'er g A g io. Motor Pierce-Budel,
18 11P. PittrO. 'Miguel Sane.
" N. 1", propietal de la Clonpa nyire A rirenda tar j a de 'tuba as.
1/ets motors Theernyerefl: total
500 111'. l'airó, Calles Salvadores.
'C. 4", propietat de Taller,N'asar°. Motor N'arme° 2 111'.

1'101.44, ..t ntoni

R. 5. 0.

Compeni del ten Remar

VELA
'1'110FEC 31Elt.%VELLES
Ami) ver/1 314 . sfral ea corregil., sobre un I rapicle de '7 i
11111 .1:1 Mill o, 1:1 seg.ina prova d'a

ARNAU MARGARIT

PIER

(tuesta regala per a bid:mitres
de la si. rie de sel inelles. establint-se la segiient elassificació:
Piiinier. "(ligue". il'.1gust 1
Otottiro. 41e1 Club Nitutic, en 1
hora 18' :tí-.
Segon "Giralda N- , do lior_
tran i Serra, del lt, Club Maunirte. ..rt 1 h. 28' 10".
't'oree., -cintilen". de J. Aula!
i S. noma . . 41.4 It. Club 3Iaritim,
en 1 h. 25'.
' COPA CO31111'.
Es torregue lamb il . la segona
pro s- u i de la -regata "Copa Corone de Vela", per llispänies
itlasse Z. s'ere Un ti;tjecte
tres Vulles. sobre 11 11 1 r in ngle de
2 i mitja nedles; la classifieació
fue:
Primer. "Nena", Vida1-1.avi-

lla, 35' 30".
Segun. -Maria Enearnació",
l'orres-31areniès. 39' 29".
Toree',
ras. 40' 1 3 ".
"Sigfrid", Sedó J. i A.
Citup.M. -Atonlia''. l'asa.
SleA. -Gachí". M. Bertratt.
tealandre "Anguila" es retira. Pavent 41.14,11.1. empatitis
eit la elassifieneM general els
balando, -Nena" i "(3ulip":
correr:in una porta el prOmiii
II ia 30.

la regalii
peetipuils relleu
inipediren
per liques1
enp ti•onica
Intdlii Vinier e s que exislitt pei
ile Tarragona,
Veure
marent pel snis Siegenthaler.
,,u..4 1A 4, no piel ;I 1114 . 111 d1,1.°111141:11,
i :multada lola possibilitat
fer eap ronientari
1,',/quip ri elieodtr° 41'1111111.°111
11/gal a d'otilriggers estilVil. 111MOTCRISIEVARMUM
1°1; ral per ()melles, Coll,
31assana, 1 Momee. 3lart //tez. L'e- Llis BELGA :1'ES DE LA F. C.
1/E 31. M.
quip del fluir- Näutie do 'faringe lila 4 . St ilVil 1 • 1 1 1111)0St 111 . 1' Si o1)ittmenge al mati. anib verigentintler. Daliatau.
lable Axil, litigio; 11.». la. celecoillorre.
M'avió 414 les anuneiades regaAcabades leM regates d'on- tes de la Federació Catalana de
ltiggers. el juitttl utr.irilit. per fi, 314dorisine Marttim; hi prensusprendre la conlinuneiö
ameren parí divirit embarca1,1 1,14 proves-nianeaven els skif fs
done de diferente menee, tota
i els vuit-; mes lard ens
egnila que poi desee a regala
bentärent que ele (lees skiffst triA en leandirap. esteva (Iberia a •
pulals veis senyors 3farin i La- lola la varieled ¿le bots atril)
marea, flP1 Club de :Mar i Ma- motor inscrits en ele clubs fettlim. TPSI)P1'1
IlUe es
derats. El (enjerte consistia en
leohaven dispottals per la sor. anar a la boia de la eampana
ttó fou ',o. .. guita

al Llobregat, d'allí al liebs, reeollir una bada surant i arribar
al moll de Barcelona. La elassificacid no ene fou encar a . donada pel jaral, per tenle aquest
d'eslablie les compensacions,
iteró Furdre d'arribada bou cut))

EU 11 11A PESSET Ä
Ce ven g a: llitreria Boneh Univers:lat, 5

CICLISME
UNA CURSA SL'SPESA
La cursa que hacia de celebrar-se
ahir, organitzada per l'.Agrupació Ciclista Andreuenca, se suspengué a
causa de certes discrepincies sorgides entre directins d'aquesta entitat
i alguns dels corrcdors veterans que
hi !tar j en de prendre part.

11111111111n1111111M.

I inviten) a comparar, 25 per
cent tenim rebaixats els
prcus. tense exigir cap
quantitat
Jerseis f illol. 22 3 . in 4'95
pessetes, tots colurs.
Milpee jugador, 1'65, 1'85,
2'33 id.
Pantalons jugador, 1'75,
2'25, 2'95, 3'25, id.
Cmbres angleses, 195,
2'30 i 2'05.
Defenses, 0'55, 075, 095,
1'15 i 2'93.
Turnmillereó :Ingleses, 6'85
lienidleree portee, 8'95 i
9'15.
Genolleres angleses, 0.95.
Baló de reglament, 7'95,
9'25, 10,95, 1295.
Uttants portee, 7'05, 12,45,
17'95 ,

Com en tots els partits en
que hi pren part el formidable
davanter Pon •, Finteres es concentro en l'aeluaeiú d'aquest
el' públic espera el moment
que el davanter pugui entrar
en joc per veure la potencia
de la sera dreta perque. la'
majoria Je les vegades e5 converle bt en pinte, per la dificulta): de retornar-la. tan! pel davan! en, con]
saguer contrari. Per?, la tienta esdeté tateressánt si cona a contraris
clemente que coas Eti lilas i altres procuren amb sea joe
anul•lar el del davanler u quan
menys oldigar-lo a cotlocar-se
al .quadree v un u nuu, perdent
el seu joc' bona pan l d'efic à cia.
Si a/ votaran el sageter que jupa contra ell reet t,í rou donti7
ni de si mate.« i Ii lliura el jet:,
els punts no succeeixen i Ett
Pons s'emití el partit amb gran

11LIMII)

Cancán soni.
del Centre de 11*
;entente

El

Anotem a continuacii els, renal
deis partits dsputats abir: •

•
•
Campionats:
•
E. Fabregues guaya tBoter.'per
6-1. 6-3.
•
Fabregues germans na Prat-Moatell
per w. o.
•Ilandicaps:
Alb:su-Freixes guateen a Fha.
Lleve:as.

Ealoregues germans a Boter-lieler.
Senyoreta Conti-Fàbregues a sea».
reta Coromjnas-Casanella,

l'artits finals:

t'amojona' individual senyorettii
Senyoreta C:astanyé guanya a 5,:nyo.
reta Conti.
, Ind.vidual handicap bornes:
Boter guanya a E. Fibregue,.
EL T0RNF:1G DE PARELLES
MIXTES DEL SALUT
Srta A. Mattu-Plass guanyen a
senyoreta V. Mateu-Rodellas,
Senyoreta 1f. Lerena-Boter a renya.
reta A. Borell-Bertran.
faeilital.
Senyereta A. Solanes-Reichardt a
Ete c• I
suceet que tot
estar bastant bA el seu cota- • senyureta Gay-Grau.
Senyoreta M. Fuig-Isern a senyopany Amat tingut; mornents inreta A. 5 1, .n.ero-Idunté.
segurs tenint de mittoear-se
Senyoreta M. Arquer-llofmeister a
quadro 11, volent ajudar ei seu
saguer, lo qual ti favori forca scuyo.tta G;r¿eDrisc.
Senyoreta M. Rius-Rius a senjortel /Meló dele rienituris que pugue •cti tuanlenic el parit igua- ta S. Viver-Llord,
Senyoreta E. Mateu-C. Sindrtu a
la l fins a la darrera deserta a
deemitanl 1,1 parta a favor semoreta XL Fonel:Marti.
Serworeta fi. Virer-Munsb a sea».
de la parefla Batel i lto (Joani
reta C. Montero-Dareer.
un exenten( vernal d'En Batel
Senyoreta Santos-Amat 3 smotei una bona collorada d'En sl. 110
ta M. Mateu-Cabello.
que /10 in rg) reIleenar fAtrial,
Senyoreta R. Mateu-C. Sindrcu a
guanyant per Mal per 40 a 38
senyoreta M. Rius-Rius.
punts.
En J. Be. queleom 1» 141 enELS CONCURSOS DEL TURO
cerlat que en ele darrers /niel ita Resultats del dissabte.-Campionats:
en que ha pres par/, pegué
gUallya a Meier.
contrarrestar el j.mit formidable
Rovira a Pons.
d'En Pons. ajutlat amb nn'is enChassaigne-Rovira a Agusti-Radi.
cert que vistositat pel seu mon.
vompany Bald.
3111--Ducasse a Ros-Pons.
L'Amat segueix millorant noSrta. Lúria a senyora Meier.
tabloment en el :loe d'esquerSrta. 31. L. 31arnet a 31. Ventura.
ea. Quan tingui mb« seguretat
Resultats d'ahir.-Campionats:
en el rebot, promet ¿acer
Ducasse guanya a De Dlonay.
formidable saguer.
Vontroduna a Rovira.
En Ilete d'aquest partit d'enDicenta a Clarassó.
frenament devia jugar-se el de
Meier a Ribas.
eoneurs Copes Creu Roja, enS. Durall a Sfr.
tre ll es parelles Pons i Sunyer
Flaquer a Tarruella.
remira Batel 1 Juan Bo que guaFlaquer-Tarrucia a Suqué-Park.
nyaren ele puede per no pre- Criterium:
sentar-se En Sureyer.
Chassaigne guanya a Sagnier.
A les dotze celebraren el parllandicaps:
id de corlear, les püreiles FerMeier guanya a Agustl.
rer i Olamendi. vermelle, conCarreras a Mir.
12/gis:as
a Sagredo.
tra Rigau i M. Careta, blaus.
Baquer a Park.
L'enetintre corneta:5 igualat
Kocher
a
Vacher.
fins al puta 3, despees avancaDicenta a Garriga.
ren els veritidlls fins a ii.,rtarticrinaiu,s Luirla a baronesa de Selos nou pull ls d'avanlalge, 111$.1'ei. a 1112
. En Ferrer pogué ni- gur i senyoreta Pons.
Albisu-Freixas a Cabanes-Rodisson.
¡tusar el joe que devin per les
De 1.3:onay a Kocher.
condicione de llore adversarie.
Eti'defalliment d'En Clantendi,
AL POMPEIA
ajudat per unes jugados poe
Dissahte passat tingueren lloc les
felices d'En Ferrer, anä res- proves finals del torneig te pa rees
tan' punts, acuneeguint ele inixtes mil' (bes passats s'hagueren de
Watts arribar a (23 per 21 1 , suspendre pel mal temps.
dos punts de diferncia que
A la prora de parelles mixtes. la
tornä a ¿asen mes considera- senyoreta Fahra-Sapraa senceren a
ble (33 Iter 26 1 a la (terrera
la senyoreta MoraleS-3fo:ales. A la
destina. Al punt 38 i :39 es tor- d'homes, cause 13, Mares guanya a
tia a igi-alar si iit era ja De Dlonay, i a la clase C, Abata
prou interessant. guanyan: l'61- a Kocher.
t in] tomt la parella Ferrer i OjoEl termini d'inscripciú per al cormendi.
curs local tindrá lloc durant als ches
de oesemre a 6 de gentil-, es taaEl resultat sorprengue «als
parroquians, ja que era gene- cara cl dia 2 6 daquest mes.
ral el er' «'ti <pe el parla :riP1'111
favorabll als blaas: p..eser per
aquest media sortiren a la can- i Mas vermells. contra Batet i
7.xa retinte i certament davant Ib. Iilatts. i a les dolze.
41'.En Ferrer-Olamendi no pot
( i areia (M.), cintra Pons I
creure's que aquests quedin
Sunyer.
vint punts per respectable que
La Directi% a de la Socie:at
sigui /a parella que pos)
d Esport Base posa en a')u'etulut
enfront.
carnets trimestrals de-cid
Per a les properes testes de
soci cooperador. Tatubd estaNadal i Sant Esteve se eelebrableix una eittegoria de soris
ran eneonlres dc e011e111'8,
ande tina (puta minima de 5
ganl-se ole següents:
pessetes mens.uals, per a jmos
Dia 25, a les onze del mut ti, de menys de 1; anys que Iftr
J11 l,ili6 i Palmada, vermells,
;ruin prou
per a la präcvedo ra Ferrer i Olantendt, blaus.
lica de tan bell esport.
Dut 26, a les orne, Escudero
Liad
_L-

SZONI BATHELY-EUROPA.

Cutral DAMA. de toles les
mides. a 10'95, i extra
-,. a 14'95.

Vendes a Penaras I al detall

CASA

LAYRET

»QUILMA, 29

Faht n'asiló especial per a
neme Clubs: Jerseis, pantalons i »Inges fulbol, el.
cidera, en tole els dibutmes i colore ¿pie es lar41011
desit j ar. Sellefe augment
de preus
Una bona treta del defensa hengaM.
iimeaffloommessesellw-s.li
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