r. Richards, secretari del
planter del futbol: La diferència

at de modificar la regla de l'offopinió sobre el joc dels catalans
rò la diferència entre ei íútbol d'enguany i el
int-guerra és més petita del que sembla. Aquesiferència al meu entendre és més aviat causa
;s condicioní en què es juga avui dia, que de
:a d'habilitat. L'anive'.iement de forces entre els
>s de la Lliga produeix una lluita més igualada,
consegüent més aferrissada, amb un major desd'energia, la qual cosa fa que tal volta r.o es
iti a la part artística del joc el culte que es meAixò, naturalment, és quelcom d'inevitable,
any d'ascens a les seccions superiors de la Llii la por de relegació a les inferior originen
es vegades lluites desesperades on la finesi del
brilla per la seva absència. Però què esdevindel joc sense l'esperit de competició que man-

—ens hem adormit massa damunt els llorers i
aquests darrers anys "our boys" han anat a les
rila la victòria". Èn arribar aquí Mr. Richards ha
fet un xic d'història del futbol anglès i ens ha parlluites internacionals sense l'entusiasme que encalat del Prestem North Kud del temps passat, dels
francesos "Invincibles" com se'ls anomenà en premi a llurs extraordinàries proeses.
"Però, ha continuat l'afable secretari del "Birvingham", "Preston North Eud eren els únics.
Llurs contrincants ho eren tan solament de nom.
Avui dia seria impossible a un equip palesar tanta
superioritat sobre els contraris."
"Existeix una notable diicrèucia d'estil entre el
futbol anglès i l'escocès. Les dues escoles "at
thrir best" snó igualment temibles, i fóra aventurat dir quina d'elles és la més eficaç. La característica del joc escocès és el càlcul i el mètode. En
aquest sentit no tenen rival els fills d'Escòcia. Llurs
moviments, fills d un plà precenci Imt, tenen ;v.
caire de lentitud. Aquesta, però, és més aparent que
real, ja que per mitjà del càlcul eliminen un bon
nombre d moviments innecessaris.
L'ideal del futbol anglès és el d'imprimir una
major rapidesa a la concepció escocesa del joc. Cal
convenir que aquest ideal és molt difícil d'assolir,
puix arriba un moment en què la rapidesa i el
càlcul es fan incompatibles, dominant el primer en
detriment del segon. Això és el que passa per dissort a certs equips."
"L'escocès per regla general juga més amb la intel·ligència (brain) que amb el cos. Si fos possible
d'enfrontar un equip escocès amb un d'anglès,
formats de jugadors de 35 anys d'edat, sens dubte
guanyarien els escocesos, puix que en aquella edat
les cames no podrien contrarestar l'eficàcia del
alcul.
Referint-se a la probale modificació de la regla de
l'"offside", l l r . Richards creu que la tal modificació ha esdevingut una necessitat, "El sistema defensin modern", ens ha dit, és massa potent per la
majoria de línies davanteres. Els defenses per mii
jà de l"'one back game" esgrimeixen una arm:i
que pocs forwards poden contrarestar. Cal posar el
davanter en situació de lluitar amb armes iguals i
•: això s'ha estat estudiant una modificació. A;n!la projectada alteració de la regla els backs hauran

<T emprar un altre pla defensiu i mentre no es descobreixi un altre truc que els permeti anul·lar còmodament 1 acció dels forwards, aquests podran evomes confiança, amb tnés desinvonura. lucionar amb
Innegablement el joc guanyarà en brillantesa."
Hem demanat a Mr. Richards el què pensava
del joc en campi dur. "Es evident, ens ha dit, que
en un camp dur no es pot produir la mateixa classe de futbol que en camp d'herba. El futbol és un
esport delicat, en el sentit que les condicions en
que es juga afecten considerablement la seva fisonomia, tant és així que àdhuc a casa nostra es nota una
notable diferència en el joc durant els mesos més
rigurosos de l'hivern, comparat amb el de la resta
de la temporada futbolística.
Jo suc dels que creuen que en.terreny dur no es
podrà assolir un nivell gairebé perfecte del joc. El
control de la bala és dificilíssim i la seva vivor la
íà lliscar dels peus que s'esforcen a dominar-ia. El
bot exagerat l'allunya de terra on—segons els principis del joc—hom ha d'es forçar-se a retenir-la."
Xo ens hem volgut acomiadar de Mr. Richards
sense demanar-li la seva opinió sobre el nostre, futbol. Amb tó sincer en el qual a pene? es traslluïa
cl desig d'afalagar-nos, ens ha dit: "El vostre
futbol és enguany superior al de la resta del
continent, i consti que he contemplat partits en la
ajor part. dels països europeus sense excloure Dinamarca. Holanda 1 Xeco-Eslovàquia".
F. Q.

La Unió Esportiva de Sansa Alemanya
El dia 27 d'aquest mes la Unió Esportiva de
Sans sortirà cap a Alemanya on hi té contractats
sis partits, el primer dels quals s'efectuarà el dia
ji a Berlín.
Els jugadors que marxaran són Pedret, Perelló, Balasch, Moltó, Badal, Soligó, Calvet, Gulalons, Kini, Peidro, Feliu, Martínez, Oliveras Monleón i Tonijuan, els quals seran acompanyats pels
directius senyor Bagó i Millan i l'entrenador
(ïreenwell.
Tot i considerant que l'empresa és un xic
atrevida, no cal dir que desitgem per al popular i
decidit Club de Sans, uns resultats ben falaguers
per tal de que posin el futbol català al lloc que
es mereix.

ONA - BIRMINGHAM
es dels «pros» britànics. — El defensa Jones,
mentir-ho.
el foc d« l'interès, sense quelcom que inciti cl
ador al màxim es forç ?"
JI preguntar-li la seva opinió sobre el joc escoel prestigi del qual sembla haver reaccionat
> la brillant victòria sobre Anglaterra. Mister
hards s'ha expressat així: "Cal no oblidar que
:òcia és la mare del futbol: és allà on prengué
xença el "soccer" i d'on rebèrem les primeres
ons... i dibuixant un somriure de satisfacció ens
dit: "Però hem demostrat ésser bons deixei..."

Durant molts anys, ha afegit Mr. Richards, hem
it superiors en futbol; els escocesos mateixos ho
i reconegut; però—i aquí està la nostra feblesa

Vostè sf que és un bon sportunui, que cada diumenge va
ui futbol. lïn canvi, ja ho veu, el nieu noi no el toqui de fer
excursions.

I
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U.Ede Sans-Atlètic de Sabadell
En aquest partit que es jugà diumenge passat
a Sans, s'Hi veié un joc força interessant pel que
toca a l'actuació de l'equip de la Unió, el qual
aportà un crescut entusiasme, sobretot al segon
temps, que féu tombar la partida • completament
al seu favor.
Però no fou precisament a la segona part on
existí amb més proporcions l'interès, ja que a la
primera l'Atlètic aportà un entusiasme tant gran
que féu perillar algunes vegades la porta de Pedret, fent això que la lluita es mantingués molt
nivellada com ho prova el fet d'arribar aldescans
amb empat a un gol, el primer marcat per Tonijuan rematant un còrner i el dels sabadelieucs per
Mota, aprofitant una pilota que li havia estat passada amb molta precisió.
El segon temps fou bo per l'atac que contínuament exercí el Sans, producte d'una intel·ligència
molt vistosa que hi havia a la davantera i per la
part el Sans aconseguí dos nous gols; un En
Monicon d'un xut imparable i l'altre- En Perol'•>
de penalty.
Els equips es constituireu com segueix:
U. E. de Sans: Pedret, Perelló, Moltó, Moliner I, Badal, Moliner I I , Rini, Tonijuan, Feliu,
Monleon i Fando I I .
Atlètic de Sabadell: Andreu, Pujol, Bigueras,
Salomó, Gironès, Gofreses, (sustituit al segon
temps per Rifé), Ramos, Pros, Mota, Pons i Batet.
Arbitrà bé En Solanas.

Joan ROCha
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Girona
El C. E. de Manresa finalista del Campionat
de 2." lliga
El resultat del partit entre la U. E. de Girona i
C. E. de Manresa que era la semifinal del campionat de segona categoria ha causat una gran desillusió, car hom esperava la victòria dels locals. Es
cert que a la primera part aquests han dominat
molt, però Corrons ho ha salvat tot, fent parades
formidables.
L'únic gol l'ha assolit Homs als cinc minuts de
començada la segona part, rematant una passada del
seu interior.
Des d'allavors els manresans s'han
tancat a una defensa desesperada i els gironins finalment han decaigut.
Els equips eren: U. S. Girona: Gaucha, Fàbreg..:.
Bosch, Colina, Stamper, Feliu, Pons, Escuder, Costa, Vinyes i Roca.
Manresa: Corrons, Vila, Martí I, Martí II, Fort,
Cauzano, abGaldà, Serrahima, Horns i Font.
L'arbitratge de Vilalta no ha satisfet a tothom. í .;
.'iblx h'ha mantingut molt correcte.

Tarragona
El Gimnàstic també finalista del Campionat
de segona lliga
El partit s mifinal Joventut de Lleyda-üimnastic, que iiavia
de desfer l'empat amb que acabà el primer panit jugat a Lleyda
ha portat al Camp del Camí de l'Augt-l una co correncia nombrosa en la que hi havia fortes representacions de públic lleydatà, reusenc, i dels pobles de la cumarca.
L'equip local ha dominat ja de bell antuvi i es pot dir qüe
s'ha mantingut en terreny contrari durant iot l'enconue. Ha
trobat, però una tanca difícil de salvar en la tasca de Marti i
Prenafeta, sobretot d'aquest últim que ha estai l'heroi de la tarda treient pilotes que es donaven com a gols segurs.
;
No s'ha vist ciència, ni joc bonic, ni res semblant. Com en
tota lluita de campionat únicament es cercava el gol o gols que
havíart de donar la victorià reduït els dos equips i en niés acusada forma el uininasti un joc que dista molt de pogutr ésser
comparat amb el que normalment acostumen a fer. Hi han hagut
també les violències pròpies ü'aquests partits que han donat
molt de tretKill a l'àrb tre, el Sr. Boada.
Ftuit del domini Gimnàstic han estat 7 còrners contra 1 i 2
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gols a cap. El primer l'ha marcat Paco a l'acabament de la primera part i en una melée; el segon ha estat obra de Ferré que ha
arreplegat un xut brunzent en tirar un freekik des de damunt la
ratlla de defensa.

cíiasls frens a les P rodes
Instal·lació i arranc elèctric

J. SUBIRANA
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Reus
Al camp de l'Helvetia F. C , s'ha jugat un partit corresponent
al Trofeu Consulat de Colòmbia, entre el prime equip de dit
centre i el reserva del Reus Deportiu, mancant però al Helvetia
algun titular del primer.
La victòria ha correspost als del Reus Esportiu per l'elevat
scóre de 5 gols a 0, tots ells d'esplèndida forma.
Qui més sha distingit per Helvetia han estat Sentis, porter
i Borràs, i pel Reus, tots a l'altura de la victòria aconseguida.
L'àrbitre senyor Rovira ha satisfet a tothom.

La festa major
El dia 11 al Camp d'Esports, En Ricard Alis amb la cooperació del -Boxin Club Lleyda», donà una exhibició de boxa mol»
agradosa, i després jugaren dues seleccions del «Júpiter» i «Joventut» guanyant aquests per 2 a 0.
Al camp del Lleyaa, l'.lmperial de Lleyda» i el «Torregrossa»
empataren a zero per la «Copa Morón».

Mataró
En el camp de l'Iluro jugaren els primers equips de l'Iluro
i Granollers.

eia
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el domini; en més d'una ocasió crearen veritable perill a la porta
L'Iluro féu una primera part no gaire digne de la seva fama,
però vingué la segona i ens deleità amb el seu clàssic joc, dominant netament.
nt netament.
Ca L'Iluro arenglerà a Florenza, Mauri, Comas, Bentanacus,
irbó, Lleonart, Clos, Solé, Bagó, Canet i Danis.
1 el Granollers: Cervera, Malechón, Miralles. Gendra, Roig,

Terrassa

Els partits amb l'Europa
Portaren al Camp del Lleyda una enormitat de públic, predominant-hi els forasters que mai falten a les festes majors
L'huropa es presentà mancat dels dos extrems Alcàzar i Peliicer, disgustant quelcom al públic, principalment la falta del
primer.
Kl dia 12, l'Europa aconseguí 2 goals a la primera part, obra
d'Olivella i Cros i 2 més a la segona, pels mateixos jugadors.
El domini correspongué a l'Europa, però la ratlla de mitjos
Heydatana contribuí molt a que no fos un veritable embotellament, ja que a més de saber defensar la porta, tingueren una
gran efectivitat en lliurar la bala 1 la davantera, però aquesta,
encara que mantes vegades arribava enfront a Bordoy, no ho feia
amb la serenitat que cal per poguer obtenir el fruit desitjat.
El segon partit fou del tot diferent a l'anterior, ja que el
l.ltyda s'imposà en quasi tot el partit, produint-se a l'equip barceloní cert desconcert, potser per la insospitada actuació deis
locals, acabant-se amb l'empat a un, però els lleydatants mereixien altre resultat.
Els marcad rs dels gols foren Cros per l'Europa i Riera pel
Lleyda.

Diumenge jugaren els primers de l'equip local i del Centre
Esports de Sabadell per a disputar-se la possessió de la Copa
Ochoa; el primer partit fet el dilluns passat havia acabat un a
un
- Diumenge; però, el Terrassa fou batut per 3 a ü, resultat que
només s'explica per la tarda desgraciada que va tenir el porter
Sabaté, què ressentint-se d'una lesió hagué d'ésser substituit
després del descans. El Centre envalentonat pels seus dos primers gols jugà molt superior i s'imposà netament. Dos gols foren aconseguits al primer temps per obra de Sangúesa i Marti,
ben ajudats per la malastrugança de Sabaté i el tercer, va ésser
obtingut d'un xut imparable de Pastor. Un penalty a favor del
De l'Eur pa es destacaren Bordoy, Serra, Pelaó i Olivella
Terrasa, anà a fora.
el primer dia, 1 Serra el segon. Dels lleydatans, difícil és nomeEquip del Sabadell: Estruch, Cabedo, Muntané, Morera,
nai-ne
cap, doncs tots jugaren com mai els haviem vist.
Tena II, Tena III, Pastor, Bertrand, Martí, SangUesa i Sans. Del
Arbitraren lespectivament, Arribas i Vallverdú.
Terrasa: Sabaté (substituit per Barceló^, Massaguer, Humet,
L'aliniació dels equips fou aquesta. Europa: Bordoy, Serra,
Kàiser, Helvig, Papell, Rediu. Argemí, Gracia, Ametlla i Pedrol.
Alcoriza, Artisus, Pelaó, Maurici, Gironès, Asarta, t ros, OliveUn arbitratge lamentable del senyor Arribas; la reaparició
lla i Cella. Lleyda: Uriach, Zamora, Timó, Ezpeleta, Riera, Sude l'ex barcelonista Maní en els rengles sabadellencs són la bies,
lbànez, López, Jorge, Teofíl i Parés.
darrera nota dels partits de la Copa Ochoa que queda en posLa Copa Ayuntamienio de Lérida, fou adjudicada a l'Europa.
sessió del Centre d'Esports.

Joan Rocíia

Espluga de Francolí

Figueres
Corresponent a la copa Empordà, s'h» jugat en cl camp de
la U. S. (te nostra untat el segon paitit de dit concurs entre
U. 5. Higueits i U. S. Blsha en 1 ;•.
S'han apuntat la victòi ia els figuerencs per 3 g Is a cap, tom
la podien assolir per majur nombre, si es té en compte el domini
exercit particularment al segon temps..
En gentral el partit no ha passat de miíjà i havent-se destacat Colls 1 Ferrando pel bàndol bisbalenc i Prats i Felip dels
locals.

Motors MAG
Motocicletas Motosacoche
Voiturettcs Màxima G.
ROSSELLÓ, 255 - Telèfon 2501
SALÓ DEL AUTOMÓVIL
PALAU DE LA INDÚSTRIA
Sala 2 - Núm. 10

Vilassar de Mar
Alcampdel.'i U. S. de Vilassar, havia <e celebrar-?e ahir
el partit anunciat amb el C.D.Masnou, però aquest no va presentar-se, avisant pocs moments abans de l'hora de començar
qu no els era possible de presentar-se.
Es lamentable aquesta manca de formalitat, majorment per
no ésser la primera vegada que succeix.

EXCLUSIVCS I*ARA ESFARA

E.yJ. PUJOL X1COY
Clarí», 103 - Teléf. ü. 371 - BARCELONA

Diagonal, Q56

El IV partit Portugal-Espanya

Tingué lloc diumenge, un interessant partit de
futbol entre els primers equips del V. C. Cervià,
i Espluga per 3 a 1.
El domini ha correspost netament als locals a
la primera part, a conseqüència del vent que feia:
en quant a la segona, s'han hagut de posar-se a
la defensiva.

C Uf N¥A- KILCME1PCS
CI/EN1A- FtVCIXCICNIS
^El©JE*S
E LE VADORtS DlGASCLINA
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Lleyda

Carrer Claris, 75

CATALUNYA
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Els portuguesos són batuts
per 2 a0
(Conferencia telegràfica del nostre corresponsal
senyor Octavi Ribas)
Lisboa, 18 maig.—-L'estadi de Lumiar, d'una
capacitat per a més de 22.000 persones s'ha vist
t talent invadit per a presenciar el quart mallic
de les selecciona lusuano 1 espanyola.
Com sol ocórrer sempre en aquests casos, són
molts els forasters arribats i com que la venda
oficial d'entrades i localitats ha coincidit amb un
advertiment de què tot estava venut i compromès, s'ha promogut mi gran avalot per part dels
que es consideraven burlats havent d'intervenir-hi
els agents d'ordre.
D'altra part s'és observat una variació absoluta en el tó emprat aquesta vegada per la premsa
de Lisboa que s'ha ocupat del partit amb evident
interès però sense caure en les exageracions de
l'any passat en que hom hauria dit que Portugal
anava a llançar-se en guerra.
Potser aquesta manca d'esperit bèl·lic, hagi
influït en un descoratjament del públic que ha
acudit al match amb la convicció que una derrota
dels colors lusitans era inevitable. No obstant,
durant el transcurs de la partida no ha cessat, eom
és natural, d'animar els seus homes.

AGENCIA EXCLUSIVA
PARA CATAJLÜNA V
:
BALEARES
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ELS EQUIPS
S'han arrenglerat de la següent manera:
Equip d'Espanya: Zamora, Herminio, Quesada,
Samitier, Gamborena, Penya, Piera, Cubells, Oscar, Carmelo i Aguirrezabala.
Equip de Portugal: Vieira, Ferrarà, Jorge, Figueiredo, Silva, César, Mario, Jaime, Francesco,
Delíim i Kodrígii /..
SUPERIORITAT TÈCNICA
DELS ESPANYOLS
El partit ha confirmat de bell antuvi la neta
superioritat dels equipiers espanyols, els quals
sense fer una gran partida han palesat ja que no
una gran compenetració entre ells, almenys un
accentuat domini tècnic.
En aquesta tasca han sobressortit netament els
mitjos i d'ells particularment Samitier, el qual si
bé vers l'acabament, ha donat la impressió d'home exhaurit, en canvi durant el transcurs de l'encontre havia fet coses excel·lents, com en ocasió
d'un atac ben dirigit per l'interior esquerre portuguès i que ha tallat amb una rapidesa sorprenent quan semblava inevitable el gol.
Els defenses encara que no s'han entès gaire
i llur joc ha pecat d'aquest sensible defecte, han
fet una bona actuació interceptant les avançades
contràries. La davantera, en canvi, ha jugat amb
poca cohesió i si bé a la segona part feren una
millor impressió quan començaren a jugar, cada
u anava pel seu cantó. Piera s'ha fet aplaudir en
diverses ocasions.
Zamora ha hagut d'actuar poc i ho lu. fet segur i correcte com sempre.
En conjunt, l'equip d'Espanya ha demostrat
ésser millor al contrincant i si hagués existit la
mateixa intel·ligència en els davanters com en els
mitjos, no hi ha dubte que la victòria hauria estat
més arrodonida.

CAMISERIA

FITO

Jaume 1,11.- BARCELONA

Qualitats de les nostres camises:

Traus amà.-Confecció esmera Ja
Complertes.-Colors sòlids

CAMI DE BARCELONA
Els jugadors catalans surten avui, dilluns, per
tal d'arribar a Barcelona dimarts al vespre. Han
estat molt obsequiats per la colònia catalana.
La resta dels seus companys d'equip ajornen
la sortida fins dimarts.
Lletres de Londres
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es absurd suposar que el mig centre pugui marcar smnultàuiament els tres davanters interiors
contraris. Ara bé : per tal de complir aquesta
tasca, el delensa haurà de situar-se en posició
avançada, gairebé al nivell dels mitjos, per tal
de poguer atacar (taekle) el davanter interior'
bon punt rebi aquest la bala. Fàcilment es comprendrà el perill d'aquesta tàctica tenint en
compte que si el davanter interior arriba a sortejar el defensa, trobarà obert davant seu el
Aquest sistema té, a més a més, el desavantatge camí directe al goal.
de què priva el mig de donar el seu complert:
rendiment. lis evident que si la principal missió
del mig ala fou la de marcar cl davanter extrem,
la seva tasca esdevindria molt simple, ja que
comporta relativament poc esforç tenir l'extrem
en subjecció. No poguent aquest darrer rebre la
bala més que per un cantó, no ha d'ésser difícil
al mig- ala col·locar-se en forma per tal d'interceptar efectivament les passades a l'extrem i
piivai les seves arrencaries. Però limitada la
seva tasca n aquest senzill objectiu, passarà molt
de temps inactiu, i .forçosament el joc d'equip
es ressentirà de la manca continuada del seu
esforç i no li permetrà, per altra part, la seva
col·locació alimentar assíduament la davantera.
La tàctica moderna

Rnguanv, la formació adoptada pels grans
equips professionals anglesos i escocesos és que
el mig ala marqui el davanter interior i que el
defensa cuidi de vigilar l'extrem. D'aquesta forAmb freqüència, en les ressenyes de partits ma, si el davanter interior arriba a driblar el
<lc futbol de la peníncula es recrimina el mig mig ala, trobarà el camí del goal tancat pel
ala per no haver marcat amb persistència el da- defensa i haurà d'escollir entre intentar burlar
vanter extrem contrari.•llom podria considerar el defensa, o passar la bala al davanter extrem,
aquest símptoma com utia prova de què entre allunyant així cl perill imminent del goal.
l'element futbolístic de la península predomina
Amb aquest sistema, el mig ala alleugereix
cl criteri qne la missió primordial del mig ala la tasca del mig centre i li serveix al mateix
é.s de vigilar estretament el davanter extrem. temps de puntal. Les passades al mig ala en
Aquesta tàctica, reconeguda en temps passats
ELS PORTUGUESOS
eom la millor, s'estila ben poc avui dia. Podrien
comptar-se amb els dits d'una mà els equips
L'equip de Portugal a despit dels preparatius
fets aquests darrers temps i del braó amb que ha professionals que l'adopten ; solament els amateurs poc inclinats per tradició a enimotllar-se :i
jugat constantment, s'ha palesat bastant inferior.
Al final en què els espanyols havien decaigut en ' les modernes evolucions del joe s'obstineu en
DES DE 1SO PESSETES
el joc, l'atac portuguès ha reeixit d'arribar a la conservar-la.
porta de Zamora, però sense conseqüències.
Desavantatges de l'antiga tàctica
El partit pot qualificar-se en el seu conjunt
d'interès mitjà, sense notes sobresortints i no deiLa tàctica de marcar el mig ala el davanter
xant gaire satisfet a ningú.
extrem té el greu inconvenient de debilitar el
sistema defensiu central de l'equip, precisament
L'ÀRBITRE
(man és pel centre per on podeu esd'-venir més
perillosos els atacs del contrari.
L'arbitratge, a càrrec de M. Vailet, ha tirat
Corts Catalanes,
463
Si el mig ala marca l'extrem, el defe isa tindrà
molt pels de casa (els portuguesos) xiulant moltes
forçosament de marcar el davanter inte·'ior, puix
faltes pels espanyols, algunes d'elles imaginàries.

La tasca del mig ala

R. RICO

VISITEU LA

IV Exposició Internacional

Automòbil, Aeronàutica,
del Cicle i dels Esports,
de Barcelona
Presidència d'honor de S. M. el Rei

Del 2 0 de Maig al 1 / de Juny de 1925
Palaus

d e l'Art

Modern

i de la Indústria

(28.OOO metres quadrats de superfície)

Automòbils
A e r o n à u t i c a

Les millors i més reputades marques
del món, exposades en 210 stands
Reial Aer0

^ ' u b d e Catalunya, Aeronàutica Militar, Escola
Aeronàutica Naval, Línies Aèries Latécoére, En Jordi Loring, Penya de l'Aire.

Camions, Omnibus

Can ts u t0
° ^t

mòbils,de
Motors
Marins, Neumdtics, Motos, Cicles, Accessoris
totes
classes, Vestits, P u b l i c a c i o n s , etcètera, etcètera.

certes situacions del joc són l'únic recurs que li
queda al mig centre. I'er a ésser eficaç una línia de mitjos, cal que els tres elements es completin i s'ajudin mútuament ; però llur compenetració és gairebé impossible d'assolir quan
per efecte de marcar el mig1 ala el davanter extrem, aquell es disgrega del concert qtie ha de
regir l'actuació dels mitjos.
lrn altre del avantatges de la, tàctica moderna
és que el l'et de marcar el davanter interior
obliga el mig ala a un esforç més intens, bo i
donant el màxim rendiment, ensems que la seva
col·locació farà més fàcils els serveis a la davantera i més factibles els atacs cu forma triangular, que, ben executats, desconcerten tantes
defenses.
En futbol no hi ha tàctiques infrangibles
Hem dit que la moderna tàctica comporta que
el defensa hagi d'exercir vigilància damunt del
davanter extrem. Però això no vol dir que la
tasca del badí, en aquest cas, hagi de couvertirse en un marcatge continuat de l'extrem contrari, sinó que, d'acord amb l'essència del «positional play», haurà d'acomodar la seva col·locació a les variacions contínues del joc. Tal com
està constituït el joe, pot el defensa cobrir un
àrea considerable, tot i vigilant l'extrem.
K1 que acabem de dir del defensa pot també
aplicar-se al mig ala, car no hi ha drjbte que es
presentaran moments durant el transcurs del
match en què haurà d'euírontar-se amb el davanter extrem.
Però tot i que és forçós reconèixer que en el
futbol, donada la seva infinita varietat, no es
poden dictar lleis rígides, pel que respecta a la
làctica d'un determinat jugador, es poden establir principis generals que, aplicats amb seny,
doneu incontestablement llur fruit. La formació
sota la qual el mig ala marca el davanter interior i cl defensa l'extrem, n'és un.
HOTSPUR
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els boxadors anomenats «combatius», això és, entre
els que deuen la seva supremacia a les qualitats nalurals que posseeixen en gran escala, mentre que
iiltres el consideren com un científic, o sigui el boxiidor que la suma de coneixements adquirits li ha
donat un apreciable grau d'invencibilitat.
Creiem sincerament que uns i altres s'equivoqueu car Hempsey ha aconseguit col·locar-se en el
Hoc en el qual avui es troba gràcies a l'acumulació
de qualitats fís/iquts i científiques que en ell s'han
reunit,i és per r.ixò que cal considerar-lo com el
fa'/s tres homes ai voltant dels quals s'ha des- tipus representatiu de! que en boxa s'anomena un
'.nrotUat en els darrers anys ei Campionat ae campió.
* **
mon ae boxa
Jack Kearns, «1 monager de Dempsey, és com gairebé tots els m,yii.g(rs UP. boxador fracassat. OriLa setmana passada va desembarcar a Anglaterginari de Michigan, Kea ris, disputà durant la seva
ra Jack Dempsey, el campió uei món ue iotes les
carrera rues d'uiin trentena de combats i va tenir
categories que es proposa realitzar per Europa un
també la seva hora <1e celebritat. Això succeí quan
viatge de pler en companyia de la seva segona muller l'artista cmeiuatogràüca Steita Xayiur. Acom- lüd Parker era eonsi:!eí"il i om un dels millors lleupers dels EstnU l'nit? i fou oposat a Kearns per a
panya a la parella Jack neams, el manager üe Jjempdispiitar-li la M'va sup: en.ana. Amb sis rounds ne
sey que ami) aquest i Tex Kickard constitueixen el
tingué prou Parker per a convèncer Kearns que la
tnunvira.t ai voltant del qual na evolucionat durant
seva tiguni no havia estat cridada per a brillar daels darrers anys ei campionat del món.
Considerem, doncs, d'oportunitat en aquests nioraents publicar una sèrie de üades niogràliques reierents als esmentats personatges. Més endavant pot
ser tornarem a referir-nos ais esmentats, comentant
les seves opinions i idees, que són, com nom pot
suposar, autoritzadíssimes.
.' f i .Àí^'t'v í :

B O X A

Jack Dempsey, Jack Kearns
i i ex KicKard

.-"- A"

L'actual campió del món de totes les categories
va néixer el 23 de juny de 1895 a Manassa (.Colorado). Jack és el quart xicot d'una família de deu
germans. Poc després del seu tieixenieut els seus
pares varen establir-se a. Salta Lake City, país dels
Mormons, per bé que Denipsey, com tota la seva família, són de religió catòlica.
Obligat per les necessitats a ajudar els seus,
Dempsey feu, per a trobar un jornal, una mica de
cada cosa; alternativament va ésser mosso en un
restaurant, ajudant de paleta, carreter, descarregador de llenya, etc. Sempre, però, es mostrà home
concienciós i sobri, cosa quelcom rara ais Estats
Units en aquell temps que la llei seca encara no
havia estat implantada.
Malgrat ésser el més fort de tots els seus germans, Jack Dempsey es dedicà a la boxa relativament tard. L'any 1915 va fer els seus primers combats que no tingueren res de particular. L'any següent fou presentat a un empresari, que li donà
successivament tres adversaris, diferents a tots els
quals Dempsey va vèncer per knock out. La fortuna
del que després havia d'ésser campió del món semblava ja eu camí de realització, però succeí que pel
febrer de l'any següent fou posat fora de combat
en un round per Jim Flynn, boxàdor de certa ano-
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Aquesta desfeta el decidí a deixar la boxa per
sempre més, propòsit que no portà a cap ja que
havent trobat Jdi.k Kearns, el seu actual manager,
aquest el convencé de tornar al ring, el que feu
el 25 de juliol següent a Sant Francesc de Califòrnia
vencent per punts Willy Meehan. Algunes setmane?
després Dempsey và batre a Norton, havent, d'alesnores ençà no experimentat cap més desfeta malgrat haver disputat 33 combats. I, cosa extraordinària, el seu vencedor per punts en 4 rounds fou
Willy Meehan, el mateix que vist el resultat del
pruner combat el feu decidir a tornar a la boxa.
L'any 1918 fou per a Dempsey particularment fèrtil en èxits; ultra nombrosos pugilistes de segon
ordre, el nostre heroi bat succesivament Jim Flynn,
que tant amarga derrota li havia infligit en 1917,
knockoutant-lo en. un round, i, després Willy Brennan en 6 rounds. Willy Miske, home de gran classe,
aguantà deu rounds al seu davant; per contra, Pelky, l'antic deixeble de Tommy Burns, no pot passar
del primer temps; Porky Flynn experimenta la
mateixa sort, el mateix que Fred Fulton, el boxador més alt que ha tingut el pugilisme modern i
remarcable per la seva força i per la seva ciència.
L'any 1919 va batre Tommy Miona, el 9 d'abril per
knock out en tres rounds, després, el dia 4 de juliol a Toledo arrebassà a Jess Willard el campionat
del món de totes les categories obligant-lo a abandonar al tercer round encara que Willard havia
anat ja a terra al primer round i fou autoritzat per
a continuar per una confusió dels jutges. El 6 de
septembre del 1920 li tocà el torn a Billy Miske
que fou possat fora de combat en tres rounds. El
14 de desembre del mateix any Bill Brennan experimentà la mateixa sort en 12 rounds. Les victòries recents assolides per Dempsey damunt Carpentier, Darjy Gibtons i Firpo estan encara fresques
en la memòria de tols i ens estalviarem de comentar k s .
Des del punt de vista físic Jack Dempsey és. un
homenàs de 1,80 metres d'alçada que dóna tot seguit la impressió d'una gran força. La testa molt
enèrgica, dura, si voleu, amb les Unies molt acusades, no és pas plaent, però dóna tot seguit la
sensació d'una voluntat de ferro.
Alguns han pretès classificar Jack Dempsey entre

Jack Dempsy

M A I G

D E 1 9 2 5

Dempsey, que havent estat posat knock out per Jim
Flynu havia decidit deixar la boxa. Kearns tractà
de convencé'l per a que tornés al ring, però 'Denipsey, toçut, no hi volia saber res. «Estic convençut,
ii üeia per a afermar les seves negatives, que, com
boxador soc una nul·litat i que mai seré res en el
ring. Prefereixo la col·locació que tinc que em
dóna vuit dollars diaris; estic segur que boxant mai
no arribaré a guanyar una quantitat igual».
Pur li Kearns aconseguí tombar-lo i obtingué que
ii donessin 180 dollars per boxar amb Willy Meehan
al qual vencó per punts en quatre rounds.
A partir d'aquest instant la fortuna dels dos homes ja estava feta i en progressió creixent encara
no interrompuda, les bosses anaren augmentant arribant a quantitats fantàstiques i no cal dir que eis
èxits esportius creixeren també proporcionalment.
Kearns ha estat el manager que ha demanat més
diners per un combat i ha estat també el que ha
obtingut millors bosses per als seus poulains. Per
a oposar a Dempsey a Firpo Kearns va demanar
mig milió de dòlars i n'obtingué 475 mil.
Més a més, Kearns ha guanyat una enormitat
amb pel·lícoles, exhibicions, teatres, e t c , e t c , sempre a base de les grans qualitats pugilístiques del
gran Jack Dempsey.
* **
Tex Riekard, el famós «promotor» americà no té
res a veure amb la boxa havent-se trobat en el negoci d'organització gairebé sense saber de què anava.
Oriünd de Texas i havent viscut durant molt
temps entre cowboys, va marxar molt jove a Alaska
en busca de fortuna. Al cap d'alguns mesos de treballs va aconseguir trobar una mina d or que va vendre tot seguit realitzant una bonica operació.
Amb el producte del negoci Tex liickard va posar
al costat de les mines un bar-fonda-cafè amb la intenció de que els minaires hi anessin a deixar els
diners jugant al pocker. La «combina» semblava infal·lible, però els resultats foren desastrosos; als
pocs mesos Tex Rickard ho havia perdut tot.
Altra vegada Rickard emprengué el negoci de
mines i novament aconseguí guanyar els diners a
cabassades. Fou aleshores que es dedicà a organitzar reunions pugilístiques amb el propòsit, segons
assegurava, ((d'introduir els països miners en el
mapa esportiu dels Estats Units».
De primer organitzà el match Nelson contra Gans
oferint 34 mil dòlars al vencedor, la qual cosa feu
que tothom el considerés boig. Engrescat amb la
seva dèria es traslladà a New York, on va oferir per
al match Jeffries Johnson una bossa de 101 mil dòlars per al vencedor. Després d'un parell d'anys
d'inactivitat durant els quals estigué al Paraguay,
Tex Rickard reaparegué novament organitzant a
New York el match Jess Willard-Pal Moran, havent
estat d'aleshores ençà el ((promotor» de tots els
principals encontres pugilístics celebrats al NordAmèrica.
Tex Rickard és l'organitzador més atrevit del món
i ha batut tots els records de bosses pagades i de
beneficis realitzats. Va pagar a Dempsey i a Carpentier més de 500 mil dòlars, però ell en va realitzar més d'un milió i mig. Firpo i Dempsey li varen
cobrar 575 mil dòlars, però ell va ingressar un milió doscents mil a la vora. El match Firpo-Wills li
va produir 700 mil dòlars. Dempsey-Willard, 452
mil 500, e t c etc.
llom calcula que l'organitzar reunions pugilístiques li ha produït 10 milions de dòlars. Alguns
il 'aquests milions s'han evaporat, però actualment
Tex Rickard està construint l'arena per a reunions
pugilístiques més grans del món, on es desenrotllaran, segons es creu, els més grans encontres del
futur pròxim.
CRITIAS

:i:unt del ring, encara que poc. pensarien segurament aleshores que sinó damunt, en un angle, del
ring, Jack Kearns havia C obtenir més endavant
eiüs sorollosos...
Convençut que com hoxudoi no faria res, marxà
a Sant Francesc de CislJlorni·i on començà a exercir
de manager. Els coiucnçameuts foren difícils i malLe gran reunió d'avui
grat els seus treballs no aconseguí fer surar cap
dels seus primers «poulains».
Vist el poc èxit dels seus debuts com manager
Les finals del campionat de Catalunya
decidí tornar a boxar, però aleshores no trobà qui
el contractés.
de Boxa Amateur
Completament descoratjat marxà a Austràlia on
va establir-se altra vegada com manager. Els seus
Ricard Alis, Hilari Martínez, Josep Gironès, Young
negocis no anaren malament i fins va guanyar diCiclone, Tomàs Thomas, Llorenç Vitrià i Blasco
ners car els seus poulains aconseguiren molta poboxaran a profit dels Campions de Catalunya
pularitat. Entre aquests hi havia un tai Willy Murray que era la seva gran esperança. Però heu's-ací
vespre tindran lloc aTIris Parc les lluites decisives
que Murray fou knock out en sis rounds per Les delsAquest
Campionats de Catalunya de Boxa amateur i quedaran proDarcy. Kearns aleshores va fer-se amic de Darcy i clamats els boxadors que pròximament hauran de traslladar-se
a Madrid per a prendre part a les finals del campionat peninsuli oferí fer tots dos una tournée pels Estats Units.
lar, que és de creure guanyaran en llur majoria els boxadors
Darcy va mostrar-se quelcom irresolut i aleshores
catalans, sempre i quan signin excluits del campionat els falsos
Kearns marxà tot sol cap a New York.
amateurs que l'any passat tant perjudicaren els nostres.
Creiem que és un deure dels bons aficionats a la boxa conArrepentit al cap de poc Darcy de la seva negaaquest vespre a l'Iris per fer-se càrrec de la classe dels
tiva, prengué el vapor i marxà tot seguit cap els Es- córrer
campions i ajudar d'aquesta manera a la Federació Catalana de
tats Units on li fou del tot impossible reunir-se amb
Boxa per a que amb la recaptació que s'obtingui pugui sufragar
les despeses que el desplaçament i estad» a Madrid ha d oriKearns com es proposava i caigué a les mans de Tex
ginar.
Rickard que després fou el gran promotor de boxa.
Tots els «asos» catalans del pugilisme, comprenent aquesta
Quan Kearns aconseguí posar-se en contacte amb necessitat,
han ofert per a la vetllada d'avui el seu concurs desDarcy aquest havia firmat un contracte a Tex Ric- interessat proposant-se demostrar en sengles combats exhibició
que no s'estalvien quan se tracta d'afavorir els interessos de
kard i no hi havia ja res a fer.
Desesperat de la seva mala estrella Kearns marxà l'amateurisme.
Donat l'atractiu del programa, és d'esperar que els bons esaltra vegada a Califòrnia, i allí fou on trobà Jack
portius no mancaran aquesta nit a l'Iris.
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DE TOT ARREU
—Un periòdic francès assegura que Martínez boxarà el pròxim dia 26 a París contra Alverel. No ens ha estat possible comprovar aquesta noticia a Barcelona, però la creiem certa.
—El que sembla definitivament deixat córrer és el maten
Martinez-Vinez a celebrar a Barcelona.
—Mascart, que de resultes de la seva desfeta a mant de Red
Chapman, havia decidit deixar els Estats Units, escoltant ofertes que li han estat fetes ha resolt romandre-hi encara una temporada per a disputar diversos combats.
-També Francis Charles de reiultes de la derrota que li
infligí Roland Todd (malgrat la qual els jutges fallaren match
nul) decidf retirar-se de la boxa, però ben aviat desisti d'aquest
propòsit en vista de les proposicions que li foren fetes per a
boxar contra Molina posant en joc el titol de Campió de França.
El match se celebrarà avui a Paris.
—Diamant, el boxador francès que hom pensava oposarà
Charly Sauvage, després d'una brillant tournée pels Estats
Units, haurà de deixar possiblement la boxa degut a una afecció
greu a la vista. Dissortadament entre els boxadors són quelcom
freqüents aquestes enfermetats.
—Dissabte vinent Ricard Alís boxarà a Madrid contra Paul
Urbain. Tots dos boxadors han batut Abdel-el-Kebir.
—A la mateixa reunió Antoni Ruiz boxarà contra Paul Qay.
—El pròxim dia 26 Gironès boxarà a Barcelona contra
Laporte.
—S'estan fent eestioni per tal que el pròxim dia 31 Paullno
Uzcudum vingui a Barcelonalper a fer una exhibició de boxa i una
altra de l'esport basc anomenat «aizcolarri», en el qual el campió
d'Espanya excel·leix.

Joan ROGha

AVIACIÓ
Aviació esportiva
La nostra joventut no ha sentit interès per
l'aviació. L'esport aeri no ha trobat prosèíits
entre els nostres esportius.
Aquestes conclusions, tan desagradables per
a nosaltres, són dos fets indiscutibles.
A què és degut això?
Les causes d'aquest estat de coses són un xic
complexes, però tractarem d'esbriuar-les_ i classificar-les, per cercar millor el seu remei.
Primerament hi ha una causa prèvia, general
en tot el nostre endarreriment aeroràutic i dè
la qual n'esdevénen totes les altres. El desconeixement que tenim de les realitats actuals de
l'aviació.
Faltats d'experiència pròpia i desconeixent
el que passa a fora, gràcies a una premsa mal
informada quasi sempre i que sols quan ocorren
accidents s'ecupa d'aviació, el nostre poble desconeix l'estat actual de l'aviació, roman indiferent davant la seva consagració definitiva com a
mitjà de transport i resta al marge d'aquest
ambient en favor de l'aeronàutica.
Ens referim al nostre poble en general, en dir
això ; dintre ell, però, hi ha una minoria, minoria selecta en el nostre món esportiu, que n o pot
al·legar aquest desconeixement. Per la constant
lectura de les revistes especials i pels seus freqüents viatges a l'estranger, tindríem el dret
d'exigir quelcom més en aquest sector. Com és,
doncs, que tampoc entre aquestos elements l'aviació* ha conquistat adeptes?
Primerament, perquè l'espeft aeri és molt
car, diuen alguns. Exacte en part, diem nosaltres, i encara això ha estat fins ara.
Es veritat que l'aviació esportiva feta per un
sol individu sortia cara, però molt cara; mes
allò que resultaba costós per a un, deixava d ésser-ho ajuntant-se uns quants. Això apart, en
la nostra terra existeixen esportius distingmts
que practiquen i donen el seu valuós ajut alhora
a diferents esports i dels més costosos.
I es dóna el cas extraordinari que mai, ni
amb un a sola excepció, a cap d'aquests senyors
se li hagi acudit fer quelcom, per poc que sigui,
en favor de la nostra aviació. A Catalunya no
hi ha hagut mai un sol premi, una copa, una
medalla tant sols, que servís d'estímul als pocs,
i tan pocs, que feien aviació activa amb el seu
propi esforç.
No és trist això?
Per altra part, l'anar al Prat és difícil; vies
d'accés impossibles, una carretera (sic) infernal i una combinació de trens desastrosa. Això
fa que no sigui fàcil atraure el gros públic als
camps d'aviació i com a conseqüència, l'esportiu
a la moda perd el seu principal objectiu, els admiradors i les admiradores.
Aquest és un dels grans inconvenients que
impideixen que arreli l'aviació esportiva entre
nosaltres. Estiguiem convençuts que, si es pogués volar ben baix i poc a poc pel passeig de
Gràcia o pel camp del Polo tant sols, el desenrotllament de l'esport aeri a casa nostra seria un
fet immediat.
JOSEP CANUDAS
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ATLETISME
Cal intensificar la campanya atlètica
davant els campionats peninsulars
Als entusiastes
amants d
l'atletisme del 'Reus Esportiu»
Xo ens agrada pas petis de viure endarrerits en
In marxa de l'esport atlètic n la península. Preferim
pel contrari anar a la capdavantera.
Tampoc som amics de les imitacions Preferim
<|iie mirin la nostra obra, les nostres iniciatives i
superioritat tècnica, fent <pie lot cl nnslre pipui
admirat i envejat que no haver d'admirar i envejar çò dels altres...
La Federació" Catalana d'Atletisme, és. actualment, la Campiona en la integritat de los manifestacions atlètiques, per pista i per muntanya i per
Cross.
Abans de gaudir d'aquest legítim orgull, fruit
de continuats sacrificis, no passava re? en lloc i
des de fora arribaven cants de glòria, i himnes
dels victoriosos, que pregonaven llur superioritat damunt els nostres representants...
No es tenia pas cap consideració per aquells que.
amb un esperit admirable, contribuireu, en altres
llenguatges a aplanar el camí dels Campions, orientant-los, ensenyant-los una sèrie de profitoses doctrines i consells que, rwulUts i utilitzats, foren el
motiu de llurs victòries, ben dienes, no obstant.
però que mai havien de constituir matèria per n
ofendre als llavors vençuts i mes tard triomfants...
* * •
Ln celebració dels Campionats peninsulars i!"Atletisme i de Cross, constituí l'enyorat moment de
la nostra reivindicació atlètica. Catalunya triomfava en uns i altres. Bee/uperiVvem. dones, novament, aquell prestigi nostre i aquella superioritat
que pertanyia a la, nostra terra en els primers
temps de l'Atletisme.
Nosaltres també havem celebrat la victòria però
com sigui que mai no born estat entesos ni, tampoc
existeixen per pnrt nostra les pn««ílvlitats i facilitats de fer-nos escoltar quan e« tmeta de festejar un motiu d'orgull esportiu o d'exposar idees
semblants, no ha de passar nhsolutaniont rés de
nou que no sigui el fer remoure osioriN il·irmits.
doeaiguts i indiferents, fent que tot" -'invoquin
al crit de revenja, que a voltes es manifo-1 •< setrons
quins són els Campions i els pretendents ni triomf.
S'intenta, dones, cercar les forces necessàries por
a tombar el prestigi de la Federació Campiona, la
tasca de la qual Ehre enllà,, es palesa amb insistència, fent-nos conèixer als que cerquen el triomf
ja que coneixem als Campions...
Benvinguda signi l'hora d'utilitzar aquelles en
senyences i orientacions que. al fi i al ca1,p. no foren
donades més que per nosaltres mateixos des d'altres periòdics i Revistes.
S'espurnen dormits entusiasmes: e- oir,nen noríes arreu de, les ciutats els Clubs de los nn.'ds formen part de llurs Federacions, Fls nuo dormen =ÓTI
despertats al clam de reivindicació. Fs norten n
can exhibicions, concursos oficials: de?nlnr.amonts
setmanals i una sèrie de treballs que nalo=on aquests
propòsits d'una pròxima revenja.
Tot això donarà com a conseaüèpoi;> que la lluita
en els propers Campionats peninsul-ir- n celebrar
a Donostia el mes de iuliol. sigui m<'s forma i TH^
forta ffue mat. i el triomf de la Fe<ïeï">r<ó aeíim1ment Campiona, molt difícil rie reuov ir. =i això épossible.
* • *

Madrid, Toledo. Sottovin...
Siinf Sebastià, Triïn, Eibnr...
Bilbao, Sestao, Tturauso,..
Enlloc dormen. Les Federacions T'^telinna. Gninuseoana i Visoaïna treballen de ferm. Al menvs
ho sembla. La premsa preferida nue no ès poca.
parla constantment d'aquella tasca federativa. S'vrnl>nsa com una necessitat vèncer la Federació
C^"1
i
i
mona. Fins s'ha arribat a narlar rl'as er"ifi nnr les
dues Federacions darrerament esmentades per a
doblar la potència.
Si no continuem resistint el triomf rom nr'\. dr=nrès vindran els resultats ;:uue fnr>n <-nr<•:·<r lonostres rares. Fl« ni i" han >l·ii! l " i n r profit dolnn=trea articles doctrinals i tècnics 'rpi·ih'o esporàVCTVI l'instant ia arrivat de fer Mrinnj-il.V
arrnest
nvantat.ee, parlant als atletes eitnl'm- r1es d'armi
en la nostra llengua fan tasca profito-i, acusant únicament en llur triomf...
* **
Barcelona. Tarragona. Girona. BouNn dormiu. .Tn les trenitiades dels ahir vençuts = 'ariror>ep
fins nosaltres. Desperteu d'una vegada. .Ta é= arribada l'hora d'intensificar la nostra tasca atlètica
d'nna manera definitiva, portant, la nostra nen=a •"
horitzonts més llunyans...
Anvs enrera, un triomf atlètic, no valia gran co-
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sa : tenia un preu molt limitat. Poc a poc la vàlua
do les coses esportives ha anat augmentant i avui
una victòria és cotitzada a gros pren. La satisfacció d'un triomf o l'amargor d'una derrota, dura
molles setmanes; tant temps com duren les manifestacions dels victoriosos, dura la pena dels cors
derrotats...
1 és molt trist haver de plorar una derrota, encara que es lluiti contra tot i contra tots com és
costum en els temps actuals en que l'esport ha
progressat tant i tant...
* • *
Federació Catalana d'Atletisme, encara que siguis contraria a imitar exemples, pensa que aquests
foren donats a conèixer precisament pels teus
propis atletes. Pensa en Reus i no abandonis Girona, tot, incitant els de Barcelona i Tarragona. La insistència en l'entrenament i l'entusiasme arrelat,
donaran la forma als nostres representants i la fortitud a la raça.
A Beus hi ha un niu d'atletes, un estol d'entusiastes del, bell esport. Nov els descuidis. Fes-hi
una visita i anima'ls. Pensa que hi ha un. Siré,
tm Marsal, un Màs i un Salvà que, plens de juvenil
braó. enforteixen llurs cossos amb la pràctica de la
cursa a peu, tot esperant que mans amigues els
ajudin i dirigeixin el seu treball.
Klls tenen entusiasme; molta voluntat i no estan
tVfens de facultats. Aquests homes s'han destacat
sols, animats únicament pel seu admirat Club, el
Reus Esportiu. Ajuda'ls tu, Feleració, si vols cantar
on lloc dels altres, l'himne a la victòria en els
propers Campionats peninsulars d'esports atlètics.
1 pen«a desprès en Girona, on bi ha un altre
estol d'amants veritat sots les ordres dol doctor
Pompeius Pascual que, sembra la llavor del triomf
no molt llunyà.
Encoratja els de Tarragona, aquells braus xicots
due en el Casal de l'Esport del Club Gimnàstic, ennobleixen l'atletisme en profit propi i de la Federació' Campiona.
No et deixis escapar aquesta superioritat atlètica,
Federació Catalana que cada vegada més, la victòria és mes difícil de guanyar i més preuada. Pensa
que cada volta els entrebancs són més i més grossos...
I
Fs molt trist haver de plorar una derrota encara
que avui una victòria es canti amb la veu del
cor...
nossENB CALVFT MATA

PREMIS I TROFEUS

Sembla una mica estrany que havent ja assolit
el nostre tennis una relativa difusió entre la
gent de la bona societat, no n'haguem tocat les
conseqüències en forma d'una aportació esplendorosa de premis i trofeus, per els Torneigs i
Concursos, i en la creació de proves clàssiques
anyals sota cl nom de Challenge A o B.
Naturalment que mai aquestes Challenges
deuen ésser eternes, puix el cas de la Challèngè
Oarriga-Nogués és una paròdia de ço que desitjo pel nostre esport.
En primer lloc, un trofeu d'aquesta mena té
d'ésser adjudicable a un terme més o menys
llarg i aplicable a una cosa que tingui consistència. La challenge abans anomenada sols és
profitosa a aquell 'que l'ha ofrenada, puix per
poques pessetes veurà tota la vida com el seu
nom s'espandeix per Clubs i diaris locals i li
farà l'efecte (ben convencional per cert) qué ha
fet alguna cosa, quan, ben mirat, tot plegat
està mancat d'eficàcia.
Això, sense comptar que aviat s'adonaran del
truc anunciador formidable i econòmic que això
representa a algunes cases i establiments comercials, i tindrem aviat la challenge «Quincallería
Rabassa» o bé la copa «Magatzems Trencacolls,
S/A.»
(Tn premi d'aquesta mena sols té explicació
lògica quan es tracta d'un trofeu històric d'una
valor molt gran, com el cas de la Copa Davis,
però en el cas de la challenge Garriga-Nogués
és ridícul i fora de lloc. Jo, que estic una mica
assabentat d'aquestes coses, sé el cas que fan
els jugadors d'un trofeu establert d'aquesta forma.
També crido l'atenció d'aquells que puguin
fer-hi alguna cosa a fi d'evitar que els premis
prenguin la forma de «bons» de tantes o quantes pessetes a fer efectius én una botiga. Això,
setrons la meva opinió, treu emulació i també
importància a l'ofrena i a més a més no fa bonic. Al guanyador, si té un xic d'imaginació,
se li farà oviradora, en les xifres dels «bons»,
d'una exactitud massa crua, una epocació dels
bitllets de Banc, i això ho trobarà poc agermanat amb el caràcter de cosa selecta que mai té
de perdre el tennis, el nostre esport tan estimat.
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CICLISME
El«Tour de France»
Han començat ja les inscripcions del «Tour do
France», que sobro una distància de 5.000 quilòmeIres aproximadament, es correrà enguany, per 19
vegada, del 21 de juny al 19 de juliol propers.
Com ja ens descrigué admirablement Janer en
les manifestacions que reproduírem en els dos anteriors números, aquesta prova desperta cada any
a França un interès vivíssim, essent, tanmateix ben
pocs els qui, residint a la veïna República, arribin
a desinteressar-se'n del tot.
També diguérem en un dels nostres anteriors
números que enguany la prova es disputaria per
equips en allò que afecta als ciclistes de primera
categoria. Els qui lluitaran en aquesta categoria
no seran, dones, els homes, sinó més aviat les
marques de bicicletes, i és per això que més que
inscriure uns corredors, el que es fa ara és anar
inscrivint les marques que representen.
(Caldrà veure el resultat que donarà la fórmula
truc enguany és adoptada. Tina llarga reglamentació
fixa,-amb detalls devegades nimis, els drets i els
deures a observar pels corredors. Així, per exemple, s'estableix que un corredor podrà acceptar
que els seus companys d'equip li arreglin la màquina, però no desentendre's completament per
part seva d'aquest treball. Per altre cantó, l'equipier podrà ésser ajudat de diverses maneres pels
seus companys, que el podran esperar si rebenta
un ncumàtie, deixar-li eines, passar-li queviures,
però mai empenye'l o remolcar-lo per a fer-lo avançar. Tampoc li és permès a cap equípier deixar de
presentar-se. als lloes de vituallamcnt ni llençar,
complerta aquesta formalitat, els queviures qnc li
correspongui conduir, llom comprendrà que en una
cursa així tot deu estar previst i que els organitzadors tendeixen a evitar que els «asos» abusin de
la seva condició, buscant que els companvs "n"cquip els facin la feinn, la qual cosa resulta tant
poc esportiu com es vulgui.
Devegades, en el «Tour de France», un detall qui

sembla insignificant ha produït un gros conflicte.
L'any passat els germans Pelissior abandonaren la
cursa poc després d'haver-la començada (en la tercera etapa-, si no recordem malament) perquè els
jutges no permeteren que. sortinl tots dos ciclistes al començament, de l'etapa amb dos jerseis, un
damunt de l'alfre. arribessin al final amb un de
sol. per haver llançal l'altre pel camí, quan ja no
el necessitaven, per haver-se'l llevat quan el sol
ja era prou all. perquè no tinguessin fred, lïl dictamen dels jutges sembla just. car no li és permès
al corredor abandonar rés pel camí. però els dos
corredors no s'hi conformaren i abandonaren la
cursa arrossegant amb ells Ville, un dels corredors
joves en els qual« hom tenia fundades grans esperances.
Ks de creure que enguany aquests incidents, que
mai falten, no mancaran, i majorment encara si
hom té en compte el malcriar regnant entre els ciclistes «routiers» francesos de primera categoria.
Ics reivindicacions professionals dels quals , per justes que signin, treuen iniciés escortin a la cursa.
Kn la segona categoria. !•' p"ova és individual,
li] corredor se suposa que ha sortit tot sol sense
entrenador^ ni ajudants de rap classe.
El Fet que la cursa es regeixi per dues fórmules
diferents creiem que pol donar-li un gran interès
i que pels «segona calegoria» ofereix la possibilitat
que la seva tasca pugni é> '-»i millor apreciada. Entre aquests corredors, desitjosos d'obrir-se pas dintre de l'esport ciclista i entre els quals born lli
troba els amateurs en majoria, pot ser hom hi
trobarà enguany la veritable esportivitat, ja que
els anima, per damunt de tot, el desig de triomfar
en aquesta duríssima prova.
En números successius seguirem analitzant altres
particulars aspectes d'aquesta cursa.
* **
L'EST>ORT CATALÀ, per tal de facilitar a Jaume

Janor, l'cas» del nostre ciclisme, la seva participació
al «Tour de Franco» d'enguany, ha obert una subscripció, que ha encui'çalat and» 200 pessetes, a la
qual són prega(s de contribuir-hi lots els catalans
que simpatitzin amb aquesta idea.
iïn los pàí-'inos del nostre periòdic aniran publicant-se successivament els noms dels donants i la
quantia de llurs donatius.

La VII Volta a Catalunya
Del 21 al 24, més de 60 corredors faran els 711 quilòmetres
d'aquesta dura prova, en lluita noble i aferrissada
f e r setena vegada, el poble català es prepara per
a presenciar la magna prova ciclista de la Volta a
Catalunya. La Unió Esportiva de Sans, aquesta, entitat esportiva que va a la capdavantera del nostre
ciclisme, organitza novament aquesta cursa de seteonls onze quilòmelrcs que enfrontarà durant quatre
dies els millor valors peninsulars.
Amb aquesta VTT Volta a Catalunya, el ciclisme
català, que d'un quant temps ençà ve adquirint una
puixança i mi resenrotll '.ment molt falaguers, confirmarà sense cap meiia de dubte que la nostra terra produeix valors remarcables en el ciclisme com
en els altres esports, i la important quantitat de
corredors inscrits donarà ocasió a i|iie per les nostres carreteres puguem presenciar una aferrissada
competició.
En parlar d'aquesta important prova ciclista, la
més interessant, i més forta de quantes actualment
són organitzades a la península, cal parlar del presidcnl de la secció ciclista de la Unió Esportiva de
Sans. el nostre amic Üanioii Torres, qui amb una
tenacitat a prova de tots els contratemps, tant com
amb una modèstia exemplar—que avui potser ferirem quant es vegi piibl'cat el seu retrat, ell que
sempre ha defugit Iota exhibició . ve treballant ja
d'anys pel foment del nostre ciclisme, per tal de
conseguir que cada dia vagi engruixint el número
dels nostres corredors, a l'hora que vagi despertant
en el nostre poble la curiositat per aquesta mora
do curses: que de la curiositat en ve l'afició. do
l'aiieió l'entusiasme i de l'entusiasme l'encoratjament d'aquesta ardida jovenalla que no tem els perills i no coneix el cansament i es llença per les
carreteres" catalanes, remuntant costes i devallanl
pendents i serralades per tal do deixar dignamonl
afermnda l'alia ea'egoria del nostre ciclisme.
Com cada cop, liiininii Torres no ha descansal ui
un moment on la feixuga tii^ca d(> l'organització de
la VT1' Volta a Catalunya a punt de celebrar-se, líl
ciclisme català ha d'agrair-li cl seu esforç i els nnstrets corredors, que tant de dalit senten per aquesta
classe do lluites, l'oportu-nit-il. que eh faciliti de que
puguin dignament po«ar a prova llurs energies.
Si l'entusiasme 'P1'1 ' ( ' s darreres veirades va demostrar el poble de Catalunya pols corredors fou cl
que ells es mereixen per la noble emulació i coratge

de què donaven proves, cal esperar que enguany
veurem aquest entusiasmo multiplicat i que Iotes
les ciutats i pobles que han d'ésser testimonis de la
magna prova rebran ois nostres ciclistes amb aquella
joia de cpie són dignes i tindran per a tols elis un
generós ajut i un clam d 'opeoral jainenf.
I cal esperar també que el diumenge a mig mall
l'iíxplanada do l'Kxposi.oió, terme de la cursa, aplegarà tot el nostre públic esportiu, lot el poble de
Barcelona, desitjós de premiar and) una ovació
grandiosa i solemne eN vencedors, rotenl-los l'homenatco que s'hauran bon «uanvat.
/.ex etapes de hi 17/ Volin ii l'iitnhníjjn
Domà d i m e c r e s , a los ou/.e del ve-^pr". a l ' e s l a l g e
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JAZZ-BAND

GATTZ-HAARA
Per contractes: JOflïi

HEYIIES,

Tapineria, 3 5 , 1 /

do la Unió Esportiva de Sans, es farà entrega als
corredors dels corresponents dorsals, i a dos quarts
d una de la matinada del dijous, des. de Sans, per
la Creu Coberta, es dirigiran, per la Granvia, a la
Plaça de la Universitat, on a la una començarà a
funcionar en cl Cafè, del Tostadero el control de
(inna do sortida.
A les dues els corredors sortiran cap a la Plaça
de Tetuà pel carrer de les Corts Catalanes i seguiran pol Passeig de Sant Joan, Arc del Triomf i la
carretera de Mataró cap a Sant Martí, on davant,
de la Casa Klein es donarà la sortida oficial a dos
quarts de tres.
Ifeu's-aquí les cinc etapes en que es distribueix
la Vil Volta a Catalunya i l'horari probable en que
els corredors passaran per les localitats que s'esmenten tot, seguit:
Primera etapa, Ïíarcelona-Fiïjucras, dia, 21 (.196 quilòmetres).
Casa Klein, 2 h. 30 in. matinada: Badalona, 2 m.
88 s. ; Masnou, 2 m. 50 s. : Mataró, 3 m. 18. ; Arenys
de Mar, 3 m. 35 s. ; Calella, 3 m. 58 s. ; Tordera,
4 m. 30 s. ; Blanes, 4 m. 40 s. ; Lloret, de Mar, 4 m.
52 s.; Tossa. 5 m. 5 s. ; Llagostera, 5 m. 45 s.; Sant
Feliu de Guixols, 6 m. 15 s.; Palamós, 6 m. 45 s. ;
La Bisbal, 7 m. 30 s. ; Corsa, 7 m. 34 s. ; Parlabà,
7 m. 50 s. ; Vargés, 8 ni. 20 s. ; Torroella de Fluvià,
8 m. 55 s.; Sant Pere Pescador, 9 m. 15 s. ; Castelló
d'Ampúries, 9 m. 25 s. ; Vilasaera, 9 m. 35 s. ; Figueras, 9 m. 50 s.
Se i/ona clapa, Figucras-Vich, dia 22 (120 qvilòmctrci).
Figueras, 5 h. 30 in. matí; Navata. 5 m. 55 s. ;
Besalú. 6 m. 28 s. ; Argelaguer. 6 m. 40 s. ; Castellfullit, 7 m. ; Olot, 7 m. 20 s. ; Cim Santigosa, 8 m.
10 s. ; Sant Joan de les Abadeses, 8 m. 30 s. ; Ripoll, 8 m. 55 s. ; Sant Quirze, 9 m. 30 s. ; Vich,
10 m. 25 s.
Tercera etapa, Vich-lgualada, dia 22 (88 quilòmetres)
Vich, 3 h. tarda ; Collsuspina, 3 ni. 50 s. ; Moya,
4 m. 10 s. ; Calders, 4 in. 32 s. : Sant Fructuós'de
Bages. 5 m. ; Manresa, 5 m. 10 s. ; Can Massana,
6 in. 15 s. ; Castollolin. 6 m. 35 s. ; Igualada, 6 minuts 55 s.
Quarta etapa, Igualada-fíeus. dia 23 (191 quilòmetres).
Igualada. 5 li. matí; .(orba, 5 ni. 15 s. ; Cervera,
(i m. 20 s. ; Tàrrega. G in. 18 s. ; Bellpuig, 7 m. 18 s. ;
Mollorusa, 7 m. 45 s. : Boll-llocli, 8 m. 5 s. ; Lleida,
8 m. 35 s. ; Borges Blanques, 9 ni. 35 s. ; Vinaixa,
10 ni. 10 s. ; Espluga del Francolí. 10 m. 40 s. ;
Mon1hlanc.li. 10 m. 54 s. ; Valls, 11 ui. 40 s. ; Alcover, 11 m. 57 s. ; Beus, 12 in. 30 s.
Cinquena, i darrera, etapa. neus-Barcelona, dia 24
116 quilòmetres).
Beus, 7 h. 30 m. matí; Vilaseca. 7 m. 50 s. ; Tarragona, 8 ni. 12 s. ; Altafulla, 8 in. 34 s. ; Torredembarra, 8 m. 40 s. Vendrell, 9 m. 15 s. ; Vilanova,
10 ni. ; Sitges, 10 m. 18 s. ; Pas de la mala dona,
10 in. 50 s. ; Castelldefels, 11 in. 5 s. ; Gavà. 11 m.
12 s. ; Sans, 11 m. 45 s., i Avinguda de l'Exposició
11 in. 50 s.
Els premis
Apart dels premis en metàl·lic, per aquesta cursa
i dels trofeus que han estat oferts, hom no ignora
que a la VII Volta a Catalunya serà disputada la
TI Challenge Citroen que aquesta important Casa
d'automòbils ha creat per als corredors que assoleixin la victòria dos anys seguits o tres alterns.
Actualment la detenia Miquel Musió, vencedor en
la VI Vola, qui la realitzà el 1924 a un promig da
27 quilòmetres per hora.
Els corredors

Ramon Torres
El «rovell de l'ou* del ciclisme català

Els noms que hi figuren tsón una garantia de
que la lluita serà formidable. Musió. Gener, Saura.
Monteis. Toodor. i Domelri del Val. vencedor del
Gran Premi de Viscaia ; Josep Lluís Miner. Montero. Llorens, Do Villarreal. Joan Joan, Carratalà. Espaíïol, Alegre, Codorniu, Gabriel Cruz. Pimoiilier,
Cebrian.
Esperem qui" aquestes quatre jornades que comencen domà a la nií seran el principi i fi d'una lluita
victoriosa do l'esport ciclista català, i qua cl nostre
poble sabrà encoratjar-los i aplaudir-los.
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La cursa Copa «Aquila Rossa*
L'Esport Ciclista Català organitzà aquesta cursa
d'una importància enorme, més que tot perquè ella
era un fort; entrenament per a la propera Volta a
Catalunya.
A les set del matí, hora de sortida dels corredors,
a la Avinguda d'ïearia, s'arrengleraren els routiers,
emprenent la marxa, neutralitzada fins a, Collblanch,
on, després de passar llista, començà la cursa lliure.
A Molins de Bei, Saura i Farré sofriren una punxada, que fou aprofitada per l'escamot de cap per
passar-los al davant.
Fins a Vilafranca tot marxà bé. En arribar-hi,
però, s'hi desenrotllà una forta lluita entre Janer,
Codorniu i Busqué, guanyant aquest la prima anunciada.
Prop de Sitges l'escamot de cap és sorprès per
Saura i Farré, produint-se una lluita de pocs moments, fins que arriben les primes de la Mala dona
que s'adjudica altra vegada Busqué.
Al «Revolt Negre» (Cornellà) Janer ultrapassa
l'escamot de cap d'uns 50 metres; després ve la recta de Cornellà on Janer consegueix augmentar considerablement l'avantatge.
Passant per Pedralbes, Passeig de Güell, Carretera de, Sarrià i Diagonal fins a Muntaner, el públic
aplaudí frenèticament a Janer, qui passà la cinta
amb dos minuts d'avantatge sobre Saura, qui entrà
segon.
Ordro de l'arribada
1. Janer, 121 quilòmetres, 4 h. 15 m.
2. Saura, a 2 m.
3. Cosla. a 4 m.
4. Claudi Zenon.
tí. M. Caíladó.
<ï. Vicens Cebrian.
7. Baehero.
8. .!. Forgas, i fins a 35 arribats.
Classificacions especials
Segona categoria
1, Baehero; 2, Forgas; 3, Cantí; 4, Codorniu.
Tercera categoria
1, Costa ; 2, Zenon ; 3, Cebrian ; 4, Martínez.
Neòfits
1, Cafiadó; 2, Bruguera; 3, Torres; 4, Proara.
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllllilllliliiiiilllllllllllllllll

PILOTA BASCA
Del Club
Bascònia
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H I P I SM E
La tercera reunió
En la reunió de diumenge l'interès va anar en
augment a mida que avejiçaven les curses. Des del
premi Qavà, que fou un galop d'assaig pel «Jauja»,
fins a l'emocionantisima arribada del premi final, la
lluita fou cada vegada més aferrisada; i d'una reunió
que havia començat quelcom ensopida en sortirem
amb la recança del qui comença a trobar-s'hi bé.
Els sis premis de què constava el programa es
desenrotllaren en la següent forma:
PREMI QAVÀ (a reclamar) 2.200 m.
2.000 ptes.
Cursa fàcil per «Jauja» que prengué el cap des de
la sortida i anà augmentant la distància acabant
amb un avantatge considerable.
1. «Jauja» 2 m. 24 s. 2/5.
2. «Fleur de Munibe» a 6 cossos.
3. «La Nepaule» a 6 cossos.
Apostes : Guanyador, 7,50 ptes., Col·locats, 5,50
i 5,50.
PREMI JOSEP PONS i AROLA (800 m.)
2.000 ptes.
1. «Apa Noi» 49 s. 2/5.
2. «Jessamí» a 2 cossos.
3. «Joconda» a 1 cos.
Bastant disputada tota ella, sobretot a l'arribada
en que s'imposà el sprint de «Apa Noi».
Es pagaren les apostes a 12 el guanyador i a G ï
6,50 els col·locats.
PREMI DEL SIGLO (civil militar) 1.600 m.
1.250 ptes.
1. «Santorín» 1 m. 43 s. 4/5.
2. «Tapsia» a 1 cos i mig.
3. «Reverte» a 8 cossos.
Els tres col·locats es repartiren el cap durant la
prova fins al final en que «Reverte» tingué d'afluixar
deixant el primer lloc als altres dos que se'l disputaren en una arribada igualadíssima.
Apostes: Guanyador, 16,50; Col., 9,50 i 9,50.
PREMI BIZANTINA (handicap) 1.900 m.
2.000 ptes.
1. «Da Ignacia» 2 m. 5 s. 2/5.
2. «Satélite» a 1 coll.
3. «Verbenera» a mig cos.
Ha pres el cap el guanyador, que l'ha sabut defensar amb lleugeres interrupcions sobretot en entrar a la meta completameut junts.
Apostes: Guanyador, 13; Col., 7,50 i 7,50.
GRAN STEEPLE CHASSE (4.500 m.)
5.000 ptes.
1. «Devísse» 5 m. 39 s. 4/5.
2. «Begga» a 2 cossos.
3. «Desilusión» a 1 cos.

E s re ultats dels tres partits a cistella que se celebraren
diumenge foren els següents.
En el primer, Parera-Escudero (P.) guanyen a Genera-Patau
per 35 a 26.
El segon, fou entre Puig i García vermells, contra Steigmann-Bargufió blaus, resultant molt renyit i interessant, tota
vegada que sovint el marcador quedava igualat, fins que a S'última desena s'ha imposat el joc de Bargunó, que ha jugat molt
bé tot el partit. També han jugat força bé els altres tres, confirmant els novells Steigmann i Garcia les esperances que en altres
partits ens varen fer agafar.
L'últim l'han jugat Cuchy-Alcorta contra Herrera-Oundi,
guanyant aquests últims per 35 a 34. D'entre la bona actuació de
totsqsatre sobressurt sens dubte la de Herrera, qui ha estat el
de decidir la victòria quan el puntejador marcava 32 a 34 en
contra seu, conseguint igualar a 34 i guanyar brillantment el
partit.

Festival d'homenatge als Campions d!Espanya
de futbol
S'anuncia per al dijous que ve un festival en demostració de
simpatia als Clubs F C. Barcelona i C. D. Júpiter, que s'han
classificat Campions d'Espanya de Futbol. Encara no està enllestit el programa, però podem avençar que segurament es podrà
veure jugar els Campions Rigau i Rovirosa, contra una parella
en la que hi figurarà un notable jugador professional que «mb
tal motiu s'ha ofert. En el dit acte és facilitarà entrada lliure a
tots els socis dels dos Clubs homenatjats.
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La «Devisse» ha guanyat magníficament. Ha preR
la davantera a poc de sortir i ha anat aguantant el
tren, més en veure que no era atacada ha canviat
de tàctica apretant i forçant la marxa fins a obtenir
un aventatge respectabilíssim. Quan els altres han
volgut atacar, tot esforç ha estat inútil. Lewis ha
fet una bona carrera hi es mereix l'enhorabona.
Apostes: Guanyador, 16; Col., 7,50 i 8,50.
PREMI TORDERA (valies) 2.800 m.
1.500 ptes.
1. «Miss White» 3 m. 16 s. 1/5.
2. «Miss Lang» a 1 cap.
3. «La Poupée» a 10 cossos.
Una espantada d'«Hesperia» en el primer salt fa
retrassar «Miss White», raó per la qual porta la davantera durant tota la cursa «Miss Lang»; la vencedora no ha deixat d'atacar-la ni un moment i a
mitja cursa quan semblava ja que l'havia de passar
• Miss Lang». fa un esforç i aconsegueix alguns metres d'avantatge. Així entren a l'última recta i a
pocs metres del disc, un esforç que no sabem com
calificar permet a «Miss White» passar el seu contrincant en sols dos o tres metres, guanyant una
cursa que semblava ja perduda. Repetim a Lewis
l'enhorabona que li donràem al final de la cursa
anterior.
CRYSTIE

R U G BY
La Final del Campionat de segons equips, no dona el campió
A Snut Boi i bastant més tard de l'hora senyalada ep presenten, els equips, el P. C. Barcelona,
inomplert i finib rimiliot blanc.
Comença el match amb nu lleuger domini del
.lúpitor, i el Barcelona es veu ohligat a defensar
ciseu gol üitih xuts lïar-gs i gran nombre de melés
qn • treu el Barcelona, però que no aprofiten, degu
en molts casos a la individualitat i d'altres als
excel·lents piaeutges dels del Júpiter. Durant tot
el primer temps sols s'han vist dues jugades d'En
De ítafael i Mongrell del Júpiter.
La segona part comença a gran tren pels dos
bàndols ocasionant interrupcions poc agradoses, i
veient.-se obligat 1''àrbitre u expulsar un jugador .
del Barcelona, això no obstant el Barcelona domina,
sense pogiier arribar a la fita adversa; la duresa
amb que juiMiri fa que el partit sigui poc vistós i
que Martí del Júpitcr hagi d'ésser retirat.
Acaba el segon temps, i com sigui que esperàvem
la reglamentària prolongació ens estranya sentir
els tiurras de rigor.
El Senyor Gil, ha arbitrat modestament bé.
Jugaren pel F. 0. Barcelona:
TTiTutia : Fstapé V., Odena. Torp, Casany, Cehriiin. Navarro, Fuslé, Baehs, Costa, Esteve, Sàbat,
Anís. Sabaté. Cí:i>viim ; i pel Júpiter: Salvador, Sardà, Cuéllar, Mongrell, Alvnrudo, Rafael, Sevillano,
Marqui, Laeambra, Freixas, Martí, Asencio, Gistans. Marea, Villnlonga.

Pròxim esdeveniment
Els catalans campions de França a Barcelona
El vinent
dijous dia 21 al Camp de Les Corts
jugaran f'l primer equip del F. C. Barcelona, en
pal·liï, d'exhibició, i el del Stade Toulousain. quatre vegades campions de França. 1 el diumenge dia
24 e i el mateix camp, jugaran la ITnión, Esportiva
l'erpignanaisc, aeluals campions de, França, contra
I Stndo Toulousain. Fn <;quest partit hi haurà segurament més de 12 internacionals entre, els dos Clubs
i <crà àrbitre : En Breli Gilbert.

Partit de seleccions
Persona aiitoniziida ens comunica que el dia 21
del vinent mes de juny. es jugarà un partit n la
nostra ciutat, entre una Sdeceió Francesa i una de
Catalana.
Amb la qual eo-:i els <nisií>nis d'aquest esport
podran aprendre les clàssiques jugades i comparar
en quiti i situació ens trobem.
F.
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