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La.segona part va ésser de joc més igual amb
una major cohesió per part de l'equip bíanc'blaT
que gràcies a la bona actuació d'Oramas i Trabal
a la ratlla mitja i de l'ala esquerrà de la davantera, teu els atacs mes perillosos. Prats, l'excelïent porter, parà coses impossibles. El Martinenç va fer el que va poder per tal de no perdre
ei partit, i degut al seu entusiasme va aconseguir. ho, mantenint l'empat a zero. Encara Lakatos
va tenir una ocasió semblant a la de la primera
part que per no contradir-se tampoc va saber
aprofitar.
Eren els equips:
Espanyol. — Carceller, Saprisa, Portas, Trabal,
Oramas Guimbernat, Sagi, Ventoldrà, Mauri,
Padrón, Colls.,
Martinenç. _ Prats, Mariné, Rodríguez, Comorera, Satnso, Batet, Sala, Barratxina, Lakatos,
Creixell, Urrutia.
De l'Espanyol els millors Saprisa, Trabal Oramas, Mauri, Colls i sobretot Padrón Els altres
varen complir regularment, menys Sagi, que
ens
va semblar molt fluix.
' 4
Del Martinenç, Barratxina a la davantera, Samso al centre mig va complir, i la defensa bona
•itls altres poc* varen fer, exceptuant Prats a la
porta, que va ésser l'heroi de la tarda
Va arbitrar el partit un tal Prada, el qual *nsva fer passar una tarda ben divertida. De la seva
actuació en el partit de diumenge en servarem
un bon record, solament per comparar si durant
la temporada veiem alguna cosa semblant.
Mans
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L'Europa bat el Granollers per 4a 1
Una bella actuació del Granollers
L'anunci que l'Europa va fer d'aquest partit féu
que s aplegués al camp un nombrós públic desitjós de presenciar l'encontre que el reserva del
perill al marc eficaçment defensat per Sanahuja
club de Gracia havia concertat amb el notable
L encontre que d ençà que començà fou portat
equip Granollers de la veïna ciutat. A mes a mé<;
a gran tren, no decaigué ni un segon. L'ànim
la finalitat nobilíssima de destinar el profit d'aànd0ls
quest parht als jugadors europeistes Emili Pera3 í B l la victor.a
• , "S dque
° S b la
" a *ia n f - m en
mobilitat
ferrer i Francesc Sala, en l'actualitat al Marroc
del joc d'un cap a Taltre de,
feia altament atractiu i simpàtic l'encontre
p aquest no en restàrem pas defraudats. TeAl domini europeu responia una vi K orosa ar
mem les millors impressions del Granollers el
rencada del Granollers fermament ajudat per b
pr.me r equip del qual, integrat per minyons'ioseva hnia m.tja. D'aquesta línia, la millor d"
venots hav.a fet parlar molt i havia estat colequ.p, mai se'n dirà prou en elogi d e
asï
mentadissim amb ocasió de' passat campionat,
naguessim de donar la justa impressió qti»
Çlesen rotllad
,g s e u s
'» ^ a
neJ
ei partit de diumenge ens va causar, diríem
Roig, el qual durant el partit fou un altre dUan
sense vacil·lar que és e! millor del seu grup I™,
ter i un ferm puntal per a la defensa
ràpida visió que del conjur hon treu unit a h
.. Gironès per l'Europa, fou el davanter cobfjós
vaua q u e e , s s e u s c o m p o n e n i l d e m o s t r
',
transformen cn_ un equip potent.
tratiu del molt que ell pot. No ens agrada d'es
J^I clavant
Ae*il'T^n*-^^.
•
3 L iv d
abhr comparacions personals, però i f fer « i
r\.&T.
i. i i
•d un reserva
ue
üuropa, integrat
la mestna emprada per Gironès en aquest " o
per notables iueradorç
nnp nuí ™A~ •
u auor
In ; „ „ * (
J b
s que, qui mes qui menys,
es sols superada pels "asos" reconeguts
na jugat formant part del primer equip el GiV
De la resta de l'equip, dient-ne que' va te-ir
nollers^no defallí, llevat dels darrers minuts de
resuCltantree;deqveanienainttilsSfOrÇOS
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resíat^vf"
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resultat va naver
d'emprar-se a "^guir
fons, vaaquest
haver
U n J C de Ve ades
nPer
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t a l dTaconseguir
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- ° el desbordament
^
massa
fogó"
de les línies

f Í T T ^ .gaven
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^ '««ionaven amb
els moments de veritabblr

arrencada respectivament. Aquest detall és prou
per _demostrar la tasca difícil que per a l'Europa
va ^esser guanyar aquest partit.
Una impressió ràpida del joc va ésser:
Gironès als deu minuts de començar entrà el
primer gol. Seguidament arrencada del Granollers
i un seguit de..jugades que entusiasmen el públic
Còrner contra el Granollers que Vidal, en una valenta entrada, transforma en gol
En tornar al joc, Gelpi, que ha corregut impecablement la hma, xuta, i Solà, desitjós d'allunyar el perill, endinsa la pilota a la xarxa

reSUmÍr; dc t o
cal
reT, ** 'V*
'« ^nert
cal recamarcar
e l'actuació fde Solà,! del qual va fo-

ò^^ ^
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factors favorables i emprant-se a fon"
tot , executant un joc pràctic, va poder vèncrr
Per aquesta diferència de gols, fruit cada un d'i 'a

SANT ANDREU - SANS
Un bon tret de Rini, desviat

MANRESA - EUROPA
Fou "« superb match defensiu per al s elements
del Centre Esports de Manresa
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Cap a les darreries de la primera part Peyró
entrà el tercer gol de l'Europa amb molta cobejança.
A la segona part {'encontre, degut al cansament dels jugadors, va decaure a les primeries,
íeprenent-se tot seguit amb energia.
L'únic gol d'aquesta part va ésser el d'En Gironès, que ja hem esmentat.
Arbitrà Massip, el qual, amb tot i no ésser collegíat, es va portar bé.
Els equips eren:
Europa (reserva). — Sanahuja, Solà, Vidal,
Graells, Corbbella, Pla, Gironès, Peyrò, Casals,
Bonfill i Vidal.
Granollers. — Cervera, Milanxiu, Miralles, Serrano, Roig, Ventura, Gelpi,, Martí, Pons, Escrich
i Duran.
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L'Europa té dificultats per guanyar
el C. E. de Manresa, per 2 a 0
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Els elements del Júpiter juguen ara molt nerviosos i els de l'Iluro ho aprofiten per assolir
encara un gol en una gran jugada de Verdier, després de passar-se diversos contraris, passa a
Lleonart, qui tan sols ha de xutar per fer el tercer gol.
Júpiter. — Ros, Orti, Martin, Perich, Callicó
Montoliu, Gil, Santamaría, Calls, Costa i Juncà.
Iluro.—Florença, Mauri, Comas, Verdier, Palahí, Bentanachs, Clos, Canet, Lleonart- Vinyes
i Solé.

A l'hora de començar aquest partit, la gentada
emplenava el magnífic camp del Centre d'Esports.
Els equips es formen de la següent manera:
Europa: Bordoy, Serra, Alcoriza; Serra, Pelaó,
Mauricio; Cella, Olivella, Cros, Armas i Alcàzar.
Manresa: Corrons, Vila, Martí I ; Delgado, MarA TERRASSA
tí II, Zensano; Gabaldà, Berma, Homs, Codina i
C, D. SIGETA, 2 — F . C. TERRASSA (RESERVA), 1
Font.
La partida ciue efectuaren els dos equips esmentats
El partit transcorregué força interessant fins al
diumenge proppassat, resultà competídíssima, perú
moment en què a la segona part ha estat castigat
bastant faltada d'interès. El Terrassa es baté en tot
el Manresa amb un penalty, d'unes mans involuntàel transcurs de la lluita amb un coratge enorme 1 un
encert remarcable. D'haver sabut resoldre oportunaries de Zensano] no ens agrada criticar les actuament
les magnifiques ocasions de perill que portaren
dels àrbitres, però aquesta vegada no podem
Després d'un partit de relatiu inte- cions
davant de la porta del Sltgetà, un altre hauria estat el
estar-nos de fer-ho i de censurar aquest excés de resultat. Bona part del lleuger domini terrassenc tinrès el Sabadell venç el Gràcia
gué una ajuda amb la deficientfssima actuació de la
vista de l'àrbitre, Vilalta. .
defensa local, que integrada per un element del " r e La primera part ha estat d'un domini, encara que
per 3 a 2
serva", no es compenetrà degudament ni una sola
lleuger, a favor de l'Europa, i a la segona també, amb
vegada.
Durant el primer temps es tiraren quatre còrners
poca diferència a favor del Manresa.
Mitja hora transcorregué de la primera part d'ael Terrassa I cap contra els locals. El primer
De l'Éuropa ens ha agradat molt Alcàzar, que ha contra
quest partit en què l'entusiasme entre els jugadors
gol l'obtingué el davanter centre dels sitgetana, Raestat
el
millor
dels
'
seus;
Cros,
repartint
joc,
ha
vell, executant un cop frsr.c. Un penalty contra el
dels dos bàndols semblà ben adormit. Tot .eren alTerrassa anà fora. L'empat va ésser obra de Canals,
estat molt encertat; Serra (el mig ala), l'Alcoriza
ternatives de domini, però sense que hom pogués
rusellant el porter local.
apreciar jugades d'un valor positiu. Àdhuc el gol que més segur que En Serra, a la defensa. En Cella, a
En la segona pari es tira un còrner per banda. El
la primera part, força encertat; ell ha aconseguit el
gol del triomf l'aconseguí també Ravell, rematant un
en aquest espai de temps Sans apuntà, per al Sabacentre de Miret.
dell, semblà fet sense una clara intenció de traspassar
De l'onze terrassenc no cal fer excepcions. En tot
la- porta graciencia, car fou resulta" d'un xut llarmoment mostrà un conjunt obsessionat 1 entusiasta
i una classe notabilísstma. Cal elogiar, però la tasca
guíssint que Palau deixà passar per massar confiat.
de CadafiUch, el petit mig-centre, que pujà esplènCalgué, per obtenir un xic d'animació, que Vives,
didament.
després d'una bella arrencada individual, determinés
Dels locals, Mirabent, encertat; la defensa, com Ja
primer gol, per cert molt ben executat, quan manhem esmentat, desarticulada. Dels mitjos, Giner força
l'empat. Llavors una forta escomesa sembla <lesvettreballador i de la davantera, Ravell i Lara.
cava un minut per acabar-se la primera part; el
llar-se en tots els jugadors. L'animació es féu visiEls equips es presentaren constituïts així:
mateix Cella, a la segona part, ha fet el segon gol,
ble, i es pogueren fruir davant de la porta del
F. C. Terrassa: Montserrat, Batllori, Rovira, Surra.
de penalty, al nostre entendre, repetim que injust.
lles Cadafaleü, Segarra, Cristià, Parera Canals itarte
Sabadell moments de gran emoció.
1 Sala. C. D. Sitgetà: Mirabent. Fonfrla, Gil, íellicer,El Manresa ha estat més encertat a la defensiva
Això demostra que el Gràcia posseeix una davanque a l'atac, sobresortint Corrons i Martí I, que han Giner, Vidal, Miret, Lara, Ravell, Arnau 1 Lorén.
tera ben apreciable, malgrat l'actuació bon xic equiestat molt bé tota la tarda; Vila els ha secundat
vocada dels dols interiors, particularment Mejías, que
A IGUALADA
moltes vegades semblà que no sabia què fer de la perfecament; molt bé Delgado i Tenna. Martí II en
el lloc de mig centre, força bé. Tal com hem dit, ha
püota. Si aquest hagués donat més joc a Vives, inAmb la cooperació dels notables equipiers del
arbitrat Vilalta.
dubtablement el Gràcia hauria obtingut resultats més
que fou "Joventut Nacionalista", Vives, Adzet,
falaguers.
Matosas, Freixas, l'Ateneu ha organitzat un partit
A MATARÓ
L'acabament d'aquest temps fou digne del comende dues seleccions entre els seus primer i segon
çament.
equips.
El segon temps va resultar força més mogut que Lliuro bat novament el C. D, JúpïHan format pel del maillot blanc:
el primer. A poc d'haver començat fou castigat el
Solé, Macià, Sogas, Vera, Codina, Tomé, R. Fraifer
per
tres
a
un
Sabadell. amb un penalty, que tirà amb visible mal
xas, Matosas, Riba, Gombau I, Fillat.
encert Sales.
Pel maillot blanc-blau:
Amb molt d'interès s'esperava aquest partit,
El Sabadell demostrà a la segona part una marVives, Castells, Adzet, Roca, Just, Calzada, Sancar l'últim que celebraren al camp del Poble Nou
cada superioritat. L'alteració de lloc, efectuada entre
cho, Claramunt, Jordana, Mas, Gabarró, i a la seaca,bà
amb
el
brillant
resultat
de
quatre
a
un
Sangüesa i Martí, semblà beneficiar-los. Aquest darrer
gona part, Palmes.
favorable als costenys; no es d'estranyar, doncs,
s'acredità de bon mig-centre.
De partit irregular havem de qualificar-lo, car enque
a
l'hora
de
començar
el
camp
oferís
un
belí
Moguts sens dubte per l'afany de sortir victoriosos,
cara que la presència de nous clements fes preaspecte.
els sabadellencs atacaren de valent i no trigaren 3,
veure un interès per a la lluita, aviat es notà la
De sortida l'Iluro ja demostrà la seva supeaconseguir el segon lloc, que apuntà Sangüesa d'una
manca d'entrenament i a l'ensems la desconeixenrioritat dominant alguns minuts; en una arrenpassada de Bertran.
ça de la unió entre els companys d'equip..
cada
de
la
davantera
local,
l'Ortí,
en
aclarir
la
Una altra vegada Vives tingué ocasió, encara que
No per això han deixat d'existir algunes belles
jugada,
tocà
la
bala
amb
la
mà.
però
l'àrbitre,
una sola vegada, de demostrar la seva valor. En una
jugades acompanyades d'un esforç per anar en
amb
molt
bon
encert,
no
donà
la
falta
màxima,
arrencada individual i amb la col·laboració d'Orriols,
car havia estat involuntària; però el mal vin- cerca de qui primer marcaria gol al seu favor,
que rematà una centrada magnífica del primer, aconessent més notable el dominí dels blanc-blaus. En
gué després, perquè en la primera avançada que
seguí el Gràcia novament l'empat. Fou una veritable
una arrencada perillosa, Vera Ha comes falta prop
feren els forasters hi hagué un defensa local que
llàstima que a l'extrem dret no se li donés joc, per- també sense voler tocà la pilota amb la mà i
de l'àrea de penalty, que tirada per Just rebot al
què essent un jugador com hem dit de qualitats re- llavors es concedí el penal, que, executat per
cos d'un contrari rematant altra vegada, oportú,
marcables, hom el deixà gairebé tot el partit en la l'Ortí, fou l'únic gol del Júpiter.
Just, i s'apunta el primer gol.
inactivitat..
.
.
El gol en contra ha reanimat els blancs, i pocs
Una falsa sortida de Palau determinà un altre gol
moments després del disgut Freixas arrenca sol i
a favor del Sabadell, que no fou concedit per l'àrcentra molt bé als peus de Gombau, que remata
bitre.
d'un xut superior a l'angle, i Solé no pot evitar
Finalment, el punt de la victòria l'obtingué Berl'empat.
trand.
. . . .
Segueix el joc, sempre dins un mateix nivell
Després d'aquest gol el joc anà igualat, i en
El Sabadell lluità amb lloable noblesa, malgrat que
d'avançades mútues, i en una dels blancs, prop
Canet marcà el primer de l'Iluro d'una parada
els graciencs a darrera hora empressin procediments
de la porta, xuta Matosas; Vives anava a parar,
matemàtica d'en Vinyes.
bon xic durs. El resultat atorgà al Sabadell la Copa
però surt el cap de Claramunt, que desvia la pi• El joc continuà viu i mogut, abundant les faltes
Tusquets.
lota, la qual s'introdueix majestuosament en la
il·legals, en les quals hi han alguns jugadors que
S'arrengleraren així:
..
seva mateixa porta davant l'astorament de Vives.
es revelen mestres. Un penalty per traveta de
^Sabadell: Casanovas, Cabedo, Cairó; Desveus, SanFineix la primera part. La segona no ha estat
Montoliu el tira Canet, i per excés de punteria
güesa, Tena I ; Domènech, Bertran, Zamora, Martí
de domini de ningú, notant-se, com hem dit, la
passa a frec del pal.
/
i Sans.
No es va marcar cap me's
Fins acabar la primera part el joc va d'un manca d'entrenament.
. Gràcia: Palau, Cortès, Vila; Planas, Sales, Calacantó a l'altre i els moments d'emoció tant són
g°'tayud; Vives, Mejías, Sastre (a la segona part Solé),
en una porta com a l'altra, però abans d'acabar-se,
La Junta ha fet ofrena d'onze artístiques meSànchez i Orriols.
Orti fa un altre hands dins l'ària i no és xiulat, la
dalles a l'equip guanyador.
qual cosa origina un fort avalot.
• ••••••••••••••iigBliiiniliilii
Trompada darrera trompada va transcorrent
el segon temps, i el botequín serveix a bastants jugadors; veient els del Júpiter que els papers no es
canviaven, deixen la defensa solament amb Martin,
passant l'Orti a la davantera, i així es mantenen
amb sis davanters.
sortirà "FLEST" el preparat ideal
Però els de l'Iluro no es descoratgen i segueique per moltes rahons tots els ho>xen atacant com en tot el partit, i en una passada
mes i de totes les edats gastaran.
de Canet, Vives marca el segon gol per als locals.
El Júpiter creix i domina amb molta intensitat.
En una jugada personal de Calls, en trobar-se sol
Carrer de Parlament, 9
iRECORDI FLESTL.
davant de Florença i en el moment de xutar, aquest
se li tira als peus, la qual cosa li val una gran ovació

itaetos

Boines

Magnetos

Bàscules: Arques per a cabals

Pibcrnat

AVIAT, MOL AVIAT...
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A CALELLA
P O B L E NOU, 3-3! CALELLA, 3"4
Partits molt interessants resultaren aquests dos,
en els quals l'equip local demostrà que pot colzejarse amb equips de millor categoria.
El primer dia la pluja deslluí quelcom el jocj però
el segon els nostres s'imposaren tant, sobretot a la
segona part, que meresqueren la nostra felicitació, especialment Portes, que si juga sempre així augurerm
dies de glòria per al C. S. Calella.

Bada/ona, 4 - Unió Terrassenca, 0
Globus de goma
amb anuncis

QAMONDÍÀZ^
BARCELONA

vari'Z i Albós.
Lleyda: l.'rlacli: Zamora, Asln: Ezpeleta, Blanco, Subies; Martínez, Huguet. López, Eehevarría 1 Paréï.

COLÒNIA GÜELL F. C , 3—F. C. VÍLRFRANCA, 10

La lluita, des dels primers moments Ja fon favorable als locals, defensant-se però els forans admirablement. Després d'alfruns alaes que feien preveure
cl gol. Cundet és cl primor d'Inaugurar el marcador.
Poc després el mateix obté el segon d'un tret formidable. Malgrat el resultat advers per als forans s'animen i aconsegueixen empatar. Alguns moments' rtegprés Lo introdueix dues vedades la bala a la xarxa,
obtenint el tercer I quart punta.
rteprès el- Joc. els locals dominen Ja des del bell
començament i obtenen 0 gols, per mitja de Cundet 3,
Ag-ustinct 2, Admetlla 1, lots portats amb magnifiques combinacions de la ratlla davantera, molt ben
secundada pels' mitjos.
Fem constar que en la segona part l'Arbitro senyor Oueraltó cedí galantment l'arbitratge a un In.
dlvlrtu de la Junta del Colònia Güell V. (':.
Els locals feren unti bella demostració' de futbol,
distingint-se Ferrer Cundet Lo 1 Jové.
L'equip vencedor' es presentà de. la. següent falsó:
Serra, Llorens, Paulí, Slncart,. Guasch, Ferrer, Admetlla, Agustinet, I.ó. Cundet t'Jové.

A PALAFRUGELL
8. C. HOSPITALENC, 0—PALAFRUGELL, 1

Els equips que encapçalen aquestes notes jugaren
una partida molt inferior a llur vàlua, la qual cosa
fou causa que el respectable tingués" ocasió d'arrirse tot l'encontre.
El joc es mantingué, anivelladíssim i a un millor
control de la bala dels locals respongueren els forasters amb un braó i una rapidesa poc corrents.
Malgrat tot, hom remarcà una absoluta absència de
xutadors en l'avant dels visitants.
Durant la primera part Miquel marca l'ünle gel
de la tarda.
Eren els equips: Hospitalenc:' iVoniquet; Llumassí
Pineda; Marsà. Loyola, Ustrell; López Segarra Virgili, Bravo, Castillo.
Palafrugell: Marti; Esparragó Mas; Castelló, Pous
Xicoira; Boigas, Bonal, Miquel, 'Martí, Costa.
'
. Esparragó 1 Boniquet foren els millors d'ambdós
equips i els únics que amb Pineda, Castelló, Loyola,
Mas, Llumassi 1 el nostre porter trencaren en comptades ocasions la monotonia de ia partida.

A TERRASSA

Al camp del Badalona, 1 sota l'arbitratge del senyor Lémim-l, tingué lloc aquest encontre. De bon entuvl el joc' és poc mogut.' essent el domini alternat;
aviat, però. els blaus s'imposen i aleshores desenrotllen el qi:e podríem dlr-ne cl joc de les' solemnitats.
El domini és net, aclaparador els davanters del Badalona no es mouen de davant la porta- que defensa
Gonzalo. Veiem nn sens fi de jugades precioses, d'aqtustes que sembla que el Badalona en posseeix l'exelu = iva. Malgrat d'això, i degut segurament a l'"exuberància" de- combinació, a més de la immillorable defèn* a que del suu marc fa el porter de la Unió TerraSenca, no és possible als de la costa marcar gol.
S'acabava el primer temps 1 el gol tan cobeljat no
venia. A la fi, Llinàs, aprofitant una passada de Garnga, endinsà la pilotà a la xarxa, i a poc s'arribà al
(li'scaiip.

Començada la segona part. el Badalona féu un joc
niés fort encara 1 més pràctic. Els unionlstes es lliuraren a una deivnsa tancada, i quan sembla que no
marcaria cap més gol, I.ello fugi amb la pilota 1 resta
dfsoongoslionada la sr-va porta; deturat ei seu avenç
1 aclarit el camp terrassenc. Cabrera, l'extrem dreta
badaloní, rt-p una passada llarga, s'endinsa 1 marca
el s;-gon pol, malgrat la sortida de Gonzalo.
Centrada la pilota, segueix el domini del Badalona,
que només té al seu dirvant els defenses i porter;
tots ei,s nitrós Jugadors terrassenes estaven complelitm.'.'íU anul·lats.
í-.'is \ u t s a gol sovintegen, i Gonzalo fa bona tasca.
1, no obstant, Llmàs fa un nou gol, j tot seguit
Garríg-a, després do provar-ho molt, marca el que fa
quatre. Uns minuts més t acabava un partit que fou
bo gairebé sempre.
Integraren els equips: Pel Badalona: Bru, Bosch,
Tejedor II, Rodrigo, Blanco, Gomis, Cabrera, Llinàs,
Forgas, Garriga i Tejedor III, i per la Unió Terrasséaca, Gonzalo Balaciart II, Marzo carbó, Fernàndez;
Mercader, Bello, ï.alaeiart II, Faustp 1 Martínez Sagí.
Carbó es retirà en la primera part, sortint en ei
seu lloc En Saez.

ATLÈTIC DE SABADELL, 2—TERRASSA, 4
En començar el partit, els locals, creient trobar-se
FIGUERES
davant tt'iiu equip moit inferior a la seva categoria,
es deixaren portar i d s sabadellencs dominaren moltes vegades, fins a obtenir un gol, molt ben preparat per Poiis. Després d'això els locals van imposarse i d'una centrada d'En Roig- a Ai-geml, aquests donà
la bala a Gracia, que va empatar. Deu minuts abans
d'acabar la primera part Gràcia passà molt oportú H
La Unió Fiícuprenca. seguint ia tongada de derrotes
Canals II i aquest féu el segon gol del Terrassa.
La segona paït és molt més interessant que laJugant (üiiíra el Portbou, per S gols a 1.
liiiciadis d'un temps ençà. lia pi-í'dut novament avui,
primera, ja que ets sabadelleues fan esforços pt-r
Durant tota la partida lia bufat una forta tramunobtenir l'empat. Gràcia es retira lesionat. 1 el substana que ba deslluït per complet les jugades.
tituí Lavilla. Als cino, minuts del canvi," aquest j u El domini ha estat repartit, però els forans han
gador lliurà la bala a canals que d'un xut fon féu
aprofitat més les oportunitats.
• •I tercer per als seus. Pocs minuts després ell niaieix
Els gols els han marcat: Pels portbouenes: 3 Camféu el quart. Els locals ja en devien tenir prou, per
pus 1 '2 Subirana, i el de la Unió l'ha obtingut Mas.
quant es van deixar tornar a portar i els sabadelh-nes,
Els equipa s'han aliniat Incomplet i integrats de
amb un va 1 -tot s'imposaren fins que Nota féu el
la falsó següent:
segon, aoabaut-se rl partit ymb un lleuger domini dels
de Sabadell.
Portbou F. C : Castro, Heras; Maeh, Gifreu, Serrer
Llorens; Oliveras Campos, Subirana Aparlcl ' 1 LlauEls equips eivn: Per l'Atlètic: Andreu. Pujol, Sorradó.
ribas, Kos, Cofreees, Salomó, liamos, Pons, Mota. SanUnió Spoitiva: Giner; Prat, Bosch; Bosch, Prats, Humtolarla i Gallol'ré.
bert; Romans, Sunyer, PI, Mas, Felip i Laborla.
Pel Terrassa: Sabater, Massaguer. Iluniet, Papell,
llelvig, Caiser, Roig, Arg-eml, Gràcia," Canals II 1 PeAl camp de l'Einporiimi hi estava anunciat un par.
drol.
tit entre l'iqiilp titular 1 el de la Unió Sportiva Bisbalenea,
que s'ha baguiit de suspendre per lncompa.
A MOLLET DEL VALLÉS
reixeiiça de l'equip de La Bisbal, el qual diu molt poc
i favor de la formalitat del club visitant.

El Port-Bou vencedor de la
Unió Esportiva per 5a 1

S.

C. iWOLLET, 1—S. C. SENTMENAT, 1

EI primer equip va Jugar amb un equip d'Igual
categoria S. C. Sentmenat
cu el qual
figuren
elements do notable vàlua. La primera part resultà
amb domini alternat, velent-se escasses jugades de
mèrit. Bacbs marcà el gol del Mollet d'un cap raag:nirie.
La segona part resultà bastant desanimada, notantse un gran decaïment eu el Mollet, havent d'entrar
en joc contínuament defenses i porter. L'interior dreta
del Sentmenat, ultra una brillant jugada, va obtenir l'empat d'un xut imparablc.
L'equip local Jugava amb tres reserves 1 era el
següent; . Riera, Lluch Royo, Alfonso Alegre, Sans,
Bíichs, Cordi i Faure, distingint-se Riera, Lluch Royo,
Gordi i Alfonso.

A LLEYDA
BORGES E. C. (GRUP A. SEGONA LLíQft)
NASTIC (RESERVA)

S. C. MOLLET. 3—8. C. MONTMELÓ, 2
El sepon equip es traslladà a Montmeló per Jugar un
partit amb el primer d'aquell poble. Va resultar un
partit força interessant.
El Montmeló es presentà amb tres reforços, çme
no salUFereri del tot. Venceren els nostres per 3 a 2.

A BADALONA

U. D. GIRONA, s-i; CALELLA, 1-1
Quins resultats més diferents, aquests dos! Però
Par a establiments,
si en futbol existís lògica, diríem que cap dels dos
kermesses,
respon a la veritat; car si quedaren el primer dia 5
a 1 favorable als gironins, no podrà negar-se que els
festes, balls, efc.
nostres desenrotllaren millor joc. El que hi ha és que
els gironins saberen aprofitar-se de les poques ocasions que se'ls presentaren per a marcar, i els calellencs, acompanyats per la desgràcia, no pogueren
marcar més que el de l'honor.
El segon dia canvià la cosa i pot dir-se que e!
Urgell, 7O',pral., 2."
Girona no passà de mig camp, car quedà totalment
acorralat, i, a no ésser la tasca colossal de Gauchia, la desfeta dels gironins hauria estat seriosa.
Hem de dir als forasters que no s'hi val, quan es
Es demanen agents
veuen dominats per un contrari que creuen inferior,
a emprar mitjans tan il'ogaís com el d'anar més al jugador que a la pilota.
Composaven l'equip del Calella:
> • • • • >• i i • • • • » • • • • • • •> • • 1
Leopoldo, Mayugo, Balaguer; X. Portes, Soteras;
Els equips eren: Gimnàstic: Pasqual, Calabui?, Vir.
Tió, Huesca, Castellet, Navarro, Gibert.
glli, flalart, Cendrós, Cases, Paco. Copons, G.auvlg, Al-

VILAFPANCA DEL PENEDÈS
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A VALLS
CIIYNASTÍC

DE VALENCIÀ. 3—VALL8

DEPORTIU, 0

Per segona vegada l'equip valencià va prescnlar-so
davant del públic vallenc I al mateix camp. Val a dir,
tot se;rult, que l'equip d'enguany no pot comparar-se
amb el de la primera ocasió. De», de la porta fins a
la ratlla del davant, tots els ruements Han donat proves que ,-:ren Inferiors als d'aleshores.
Amb tot guanyaren la partida por 3 gols a 0, 1
sort tingué el Valls Deportin d'En Bruguera que defensava el marc. La seva actuació, però, no arribà
mai a un nivell superior. Palesaren que' estan més
bregats que els locals 1 rés més.

i • •• •• • i

i •• •• •• li aa •• aa ma

QIM-

Aquest partit, Jug-at al camp del Gimnàstic, ha tingut molt pocs moments d'interès.
Ha resultat vencedor el Borges per 2 a 1 davant d'un
reserva Gimnàstic molt desmembrat.
S'ha Jugat al camp del Lleyda aquest partit que
s'esperava ami) relatiu interès.
El C. Gimnàstic ha desenrotllat un Joc pobrlssim ;
degut a la trencada composició del seu equip,
car solament hi han actuat cinc titulars f encara per
adobar-ho. Calabuig-, al començament s'ha vist obligat
a retirar-se per haver-se Ics/.oiiat, ' restant aliavors
amb quatre jugadors del primer, que encara que repartits en les diferents línies, no han aconseguit que
el seu cercle adquirís la bona forma que tantes victòries II ha donat.
Com Ja es pot comprendre, degut a això cl Lleyda
fia Jug-at a plaer, però constantment s'han vist perseg-uits per la mala sort en xutar. Amb tot han fet
una bona exhibició.
La llei actual del "orfside" ha afavorit el Gimnàstic, que amb els dos avenços ha aconseguit marcar
els dos gols fets per Paco el primer i Cases el segon.
Els gols del Lleyda, que foren 5, com- també haurien pogut ésser molts més els marcaren: el primer
Espeleta d'un bon xut a l'angle 1 Parés • amb un penalty féu el segon. Al segon temps els tres gols els
feren Eehevarría, López 1 Martínez.

lli GRAN P8ESI DE SAN SEBISTO
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CiRCUiT

DE LASARTE

Com sempre... E L S V E N C E D O R S i classificats de fofes
les categories, equipats amb

Magneto
Carburador
Representants
BARCELONA
Mallorca, 281

exclusius:

F.

Bosch

ZÉNITH
X A U D A R O

Telefono 2172 Q.

I C . A
MADRID
Gènova, 3
ia aa BD aa • •
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ESPANYA, 1 - ÀUSTRIA, 0

La molt millor tècnica dels
austríacs s'ha estrellat davant
la
defensa
de
Zamora
La impetuositat dels espanyols feu que el joc esdevingués violent i sense
bellesa :: El gol-sorpresa del valencià Cubells als 15 minuts :: Una primera part de domini favorable als peninsulars i una magnífica revifalla
dels austríacs a la szgona
(Rjdiogrames tramesos des de Viena, pel nostre amic A. Mera)
Aquells bïns senyors que a les cinc de la tarda
estaven neguitosos i esgrogueïts, parats a Canaletcs
•davant de la pissarra de El Sol, esperant el resultat
d Austria-Espanyai demostrant així el seu arrelat
patriotisme, z'aren prder, a la fi, restar tranquils i
deixar que llur entusiasma s'esplaiés lliurement a llegir
la victòria d'Espanya, que, com en tants altres ordres,
assolia a la capital austríaca un triomf en futbol per
demostrar davant d'Europa 1 del món que aquest peble meridional qui està a tocar d'Àfrica, encara
mantenia enlairat i gloriós el pavelló que durant tants
cents anys va flamejar contra sol i vent per tota
l'esfera terrestre.
Els valents equipiers que anaren a Viena, es recordaren segurament de Dem Joan d'Àustria, en trepitjar
les terres que banya el Danubi blau de les operetes
vieneses, i la mewtòria d'aquull valerós i esforçat cabdill que tant alt va deixar el pavelló militar per tot
arreu on va anar, els va servir d'esperó, i la porta
austríaca inexpugnable fou traspassada pels peus d'en
Cubells, aquest valencianet descendent del Cid, que
s'ha coronat de glòria i de llorer, facilitant que el
pavelló espanyol podés tornar voltat de l'aurèola que
k correspon pel seu rang en el món, com a nació que
ha descobert ei Nou Món i els seus -voltants.
^ Bé pels equipiers espanyols! Una victòria a hores
d'ara haurà fet estremir de por els jugadors de Budapest que diumenge vinent veuran igualment perforada llur porta, a l'envestida indomable; d'aquest grapat d'atletes que demostren la vitalitat de la raça, el
braó de la gent del baís i Vembenta que porta el poble
que els ha donat a llum. La Pàtria en restarà orgullosa; fills així honoren la mare que té la sort de tenir-los.

La victòria dels espanyols
L'expectació existent aquí, com en tots els països de l'Europa central, per comprovar la vàlua
del futbol hispà, s'és convertit, a jutjar pel canvi
observat en els 70 mil espectadors que han presenciat el match, en una franca desil·lusió. Cal
situar-se ben bé en el mateix pla de concepció
que la gent d'aquí, per comprendre el què hagi
pogut reportar semblant canvi; i és que el principi esportiu en què hom basa la força i la vàlua
d'un team, és totalment diferent al que ha deixat
entreveure l'onze representatiu de l'Espanya futbolística.
Un crític, a poc d'haver terminat l'encontre, no ha pas dissimulat el seu desencant,
en escriure el "joc espanyol no tingué aquella
alta qualitat que cabia esperar, donat el nivell
esportiu d'aquell país, per bé que es mantingui
sempre interessant mentre durà la partida...".
Amb tota imparcialitat, no obstant, podem d r
que l'equip peninsular ha fet una bona exhibició;
estaríem per dir que s'ha, superat a ell mateix i
que en certs moments de la primera part, pel
seu impuls i pel seu ànim, s'ha mostrat avassallador en grau superlatiu.
No direm que els espanyols hagin estat millor,
que els austríacs, però pels qui els conexem de
prop, tenim dret a considerar que han fet una
molt bella partida, i que en aquest sentit 5011
mereixedors de l'aplaudiment.

La minva dels austríacs
L'oposició de les dues tècniques, avui ha estat,
si cap,- mes palpïbíe que mai; sobre el principi
de la ciència, tema que desenrotllen els àustn'a.cs
d'una manera mestra, s'ha imposat el factor home.
Aquest ho ha- desbordat tot i de tal manera, que
el joc ha perdut aquella finesa i elegància característica en els equips d'Austria. El partit de
diumenge abans a Budapest acusà en principi

una davallada palpable en la vàlua dels mitjos
austríacs. Aquest match, acabat amb un empat
(no cal oblidar que liti propi hongarès es marcà
un gol en contra), qíian tot feia creure en una
victòria relativament fàcil dels vieneses, desconcertà en gran manera l'opinió; s'admeté, no obítant, que els incidents fa poc ocorreguts entra
Amateure i M. T. K. havien afeblit considerablement la moral dels austríacs en jugar davant
d'un públic advers (fins tres dies abans es donava per segur l'ajornament del match HongríaAustria), ensems que redoblaren la vigorositat
dels magiars. En total, el resultat que numèricament es resolia en un empat, però moralment er.i
un triomf hongarès, es disculpava en el recurs
d'un excés de confiança per part dels austríacs.
Avui, però, els seleccionadors austríacs s'han
hagut, de convèncer que la seva ratlla de mitjos
no és, ni de bon tros, com la d'antany; ha estat,
és innegable, la causa de la ineficàcia de tot el
prodigiós esforç de la seva davantera al segon
temps, que ha jugat magníficament bé, però sense
apoi directe, millor dit, trobant-se aïllada ha hagut
de cercar la seva principal força combativa en
les arrencades de les seves ales—que en certs moments han estat prodigioses, però mal secundades
pels seus companys de davantera.
Es clar que amb un porter de la categoria de
Zamora era molt difícil que la tàctica emprada
pels xutadors austríacs pogués reeixir; calia una
línia, un bloc de xutadors més forta i més compacta, més unificada, per assolir l'èxit, en lloc
de confiar les escapades individuals. Com a element xutador la davantera austríaca no ha pas
excel·lit; si tot el geni i la elegància en conduir la
bala hagués pogut canviar-se per una mica de
precisió en el tret! En aquest sentit el qui millor
ha actuat ha estat l'interior Wieser.
Hem dit abans que la ratlla de mitjos austríaca
no havia pas estat a l'altura; és evident que per
la rapidesa, bon xic desconcertant, emprada pels
peninsulars, el joc de desgast que han semblat
voler emprar els ha fet fallida d'una manera absoluta. A la segona part ja ha estat tota una
altra cosa i el seu joc ha tingut més precisió,
sense arribar, no obstant, a aconseguir l'hegemonia del sòlid equip que en altres ocasions han
donat els austríacs.
La parella de defenses, que avui sembla insubstituïble, ha jugat portentosament, fins a l'extrem
que poden comptar-se les bales que han arribat
a mans de! porter, gràcies al blocatge perfecte que
han sabut fer de llur marc, Kanhauser ha tingut
poques oessions de lluïment; el seu estil és bo,
però no arriba tampoc a la perfecció absoluta» a
jutjar per l'astorament demostrat en les qualques
ocasions que els davanters peninsulars han estat
verament perillosos.
Si haguéssim d'establir preferències en el règim
d'individualitats, diríem que Tandler, Nietsch, Cutti i Wieser han estat els millors de l'equip danubià.

L'onze peninsular
Hem dit abans que la impressió que havia causat l'onze peninsular en el públic vienès no era
pas d'entusiasme; hom li reconeix unes bones
qualitats individuals, però li retreu una mancança
absoluta d'esperit d'equip, que és la més sòlida
base dels grans conjunts centre-europeus. L'estètica per damunt de tot, sembla haver constituït
la principal obstinació dels "managers" d'aquí;
el públic, habituat a aquesta escola, difícilment
podia entrar en l'individualisme que és d'habitud
la nota més sobresortint en els equips peninsulars. Tenim el cas de Zamora, per exemple: tothom ha reconegut implícitament les qualitats enormes que posseeix. I no obstant, no ha arrosse-
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gat el públic d'entusiasme, com hauria succeït davant d'una massa meridional i fogosa. Hom li retreu, pel contrari, un excés de fantasia, i que
no obstant és l'ornamsnt més preuat del famós
Zamora. Amb tot, la seva fama i la seva reputació han sortit incòlumes, cal dir-ho. La ratlla de
defenses no ha estat a l'altura; no ha desentonat
per pifíades o males jugades, però més aviat pel
seu conjunt d'irregularitat, forma indefinida i que
ha tingut els companys en un estat d'efervescència
excessiva.
Els mitjos han fet una primera part brillantíssima i una segona part més aviat dolenta; l'ordre de replegament que els han donat—ha deduir per la manera que han començat el segon
temps—ha estat un error, car els ha restat energies, i a més s'han trobat constantment amb la
davanera austríaca al seu damunt. Samitier ha
tingut dues grans jugades; però excepte d'aquestes, el partit li ha estat gris. Pena ha fet una
pietosa impressió, i per bé que excessiva, la severitat de l'àrbitre en expulsar-lo, cal convenir que
ha enlletgit molt la partida. Gambor=na ha fet
una exhibició magnífica i després de Zamora és
el que cal esmentar en l'ordre de mèrits. E h
davanters s'han mostrat fogosos, ràpids, però ha
mancat conjunt.
Ha constituït una sorpresa la poca intel·ligència
çue ha existit entre. Chirri i Carme'o. Cubells ha
estat molt voluntàries i a part la seva oportunitat
en marcar el gol, potser és el que ha jugat en
forma més seguida. Piera no ha fet res més que
complir; no pas gran cosa més.

L'àrbitre i el públic
Arbitrava el txec Cejnar; la seva tasca era
quelcom difícil i se n'ha sortit bastant bé. Els espanyols l'acusen de parcialitat; aquesta paraula és
molt freqüent entre futbolistes espanyols, però
en la present ocasió és injusta. A tot estirar podria dir-se que ha pecat d'excessivament sever en
assenyalar algunes faltes disculpables. També s'ha
extralimitat en dues ocasions en deturar arrencades espanyoles per suposat off-side. La veritat és
que, pel que fa al joc dur, els espanyols—sobretot
a la segona part—s'han excedit i han portat el
match en forma improcedent.
El públic s'ha mantingut en forma correcta, però
freda. A això es deu principalment la desil·lusió
que li ha produït el resultat, i sobretot el joc dels
peninsutïrs, que considerava ben diferent al que
és en realitat.
Altrament, els crítics coincideixen que la victòria espanyola no per ben merescuda és que signifiqui una superioritat damunt el futbol austríac.

Els equips
La constitució dels equips era la següent:
À U S T R I A : Kanhauser; Tandler, Rainer;
Nietsch, Resch, Kurz; Cutti, Haussler» Horvath,
Wieser i Wessely.
ESPANYA: Zamora; Vajlana, Pasarín; Samitier, Gamborena, Pena; Piera, Cubells, Errazquín,
Carmelo i Aguirrezabala.

Preliminars
RECEPCIÓ A L'AJUNTAMENT :: UN RECORD DE TAQUILLA :: ZAMORA, L'HOME DEL DIA :: ELS ESPANYOLS SALUDEN A LA URUGUAYA
Dissabte els jugadors de l'equip d'Espanya i
els seus acompanyants foren objecte d'una recep-

Compta - quilòmetres
Compta «revolucions
Rellotges :: Elevadors
de gasolina

os.
Concessionaris exclusius per a Espanya:

E. í JL Pujol Xicoy
Claris, 103 : Telèf. G 371: Barcelona
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riors. Els austríacs surten impetuosos i en gran
forma; els espanyols es reclouen netament a la
defensiva i d'aquí sorgeix un joc agre, poc vistós,
desagradés per tots conceptes. La intel·ligència que
en alguns moments havien palesat els rengles espanyols s'eclipsa per donar lliure curs a la iniciativa individual. Precipita els fets la inseguretat
de la defensa espanyola, sobretot de Pasarin el
qual és objecte de les "preferències" del públic
pel seu joc poc elegant i tal volta inadequat. De
totes maneres, el domini austríac és persistent
i les ocasions de perill per als espanyols es repeteixen amb freqüència. Samitier té ocasió de lluir
les seves excepcionals dots defensives en interceptar una arrencada de Wessely, molt perillosa. Dos
xuts magnífics de Haussler són molt ben trets
per Zamora.
Els austríacs persisteixen en el domini i Wessely escapa a gran velocitat; Hauss'.er recull la passada i xuta brunzent; Zamora surt, però rellisca
i rodola per terra, salvant-se la situació per pur
miracle. És lluita a gran tren i amb molta ànima
i fins massa ardor per part dels espanyols, la qual
cosa motiva que les interrupcions siguin freqüents.
En deturar un tret de Haussler Tàrbitre castiga
Zamora per retenció de pilota. El free-kick. doncs,
és tirat dins l'ària de penalty, però sense conseqüències. La davantera espanyola no existeix, gairebé; quant a voluntat, cal només remarcar la
tasca de Chirri i Cubells.
Els espanyols accentueu llur tàctica defensiva;
Piera abandona l'atac per posar-se de" mig. Això
no fa més que augmentar la confusió de les línies
i que el joc decaigui visiblement. Pena desmarca
contínuament i per trobar-se amb elements més
ràpids ha de recórrer 'a alguns trucs que obliguen
a l'àrbitre a intervenir-hi. Un aitre gran xut de
Wieser és ben salvat per Zamora.
El partit
UN PENALTY DELS AUSTRÍACS
El joc ha esdevingut insípid quant a qualitat;
E L CAMP H U M I T OCASIONA MOLTES
en canvi l'emoció no ha pas disminuït.
RELLISCADES :: E L S PRIMERS CINC
La nerviositat és general. Weiser arrenca i
MINUTS
Pasarin li intercepta el pas... Com? Ens sembla
Són dos quarts de quatre quan l'àrbitre, senyor
que l'àrbitre exagera, però és el cas que assenyala
Cejnar, dóna l'avís de començar. El camp està
penalty contra Espanya. L'efervescència ós gemolt humit, sense arribar a fangós, però es nota
neral. Weiser llença el càstig envers l'angle, però
un cert enervament en els peninsulars, que reZamora arreplega la bala al vol. Dccepc'ó en els
llisquen amb freqüència; els cinc primers minuts
rengles austríacs! El públic aplaudeix dèbilment
són d'un tanteig insípid, vulgar i sense cap mena
la parada.
LA COPA FORONDA
d'interès.
E X P U L S I Ó D'EN PERA I ACABAMENT
Busqué, Senon i Ratera, els tres primers arribats
en aquesta cursa de l'Esport Ciclista Català
LA PRIMERA CANONADA
En una bona combinació—l'única en aquesta
I E L P R I M E R CÒRNER
segona part—la davantera espanyola, basada amb
"heading" d'Errazquin que rebot al pal del gol Chirri, fa una bella escapada. Carmelo pífia l'oEls espanyols semblen arrencar, però Nietsch
austríac.
casió.
intercepta la bala i la posa als peus de Horvath;
Continua exercint-se la pressió dels peninsuPena és amonestat per l'àrbitre, el qual orden-i
aquest xuta fantàsticament i sembla Egafar deslars, per bé que no tan forta com abans; Gamla seva expusió quan faltaven 23 minuts per a
previngut a Zamora, però molt amatent el porter,
borena, sobre tot, es creix més que cap altri,
l'acabament. En Carmeío el reemplaça i els pensalva a còrner. Es tirat sense conseqüències i
passant contínuament als seus davanters, que f.ns insulars es mantenen amb deu jugadors fins al
passat aquest primer perill real per als peninsufinal; la seva resistència és obst'nada, però innelars, aquests semblen trobar la cohesió que els ara no havien donat mostres d'entendre's gaire.
Samitier rep una forta trompada i ha de retirar-te
havia mancat fins ara, gràcies a la reacció dels
gablement no poden contenir l'avalanxa austríaca.
per
lesionat.
El
substiueix
Piera.
L'absència
del
mitjos, sobretot del centre.
Zamora continua essent l'únic de l'equip que es
català, per bé que no és de gran durada, es re- manté íntegre; tots els restants han decaigut senELS AUSTRÍACS AMENACEN...
flecteix molt en el domini que de pronunciat pels
siblement.
Per primera vegada Kanhauser entra en joc espanyols passa a ésser-ho lleugerament dels austríacs. Cutti, particularment, és l'home més periUn telegrama a Madrid
en deturar una bala molt fluixa de Carmelo, aprollós per les seves arrencades. Samitier reapareix
fitant la passada de Ch rri; però els austríacs conEls onze jugadors que formant l'equip d'Espai Piera torna al seu lloc. Els darrers 10 m'nuts
testen en forma contundent i Wicser escapa en
nya han obtingut la victòria damunt els austríacs
són d'anivellament, amb joc estacionat al centre
forma magnífica des del mig del camp; Pasarin
han cursat un telegrama al president del Govern
i sense intervenció dels dos porters.
va per interceptar-li el pas, però l'altre el dribla.
de M'adrid iollicitant l'indult per als clubs de futUN CANVI DE DECORACIÓ
El moment és d'emoció; Zamora s'apresta a llanbol damunt els quals pesen sancions de caràcter
A LA SEGONA PART
çar-se-li als peus- el xut surt... però massa alt!
governatiu. En ell es fa esment de la importància
Nova escapada de!j austríacs, aquest avegada per
que dóna a Espanya e] triomf assolit sobre la seEn reprendre's la partida hom observa un canvi
l'ala dreta, també seure c | iseqüències.
lecció austríaca.
radical comparada al cu: s dels 45 minuts ante-

ció d'honor que els donà el Consell Municipal de
Viena. L'alcalde hi pronuncià un discurs en el
qual posà de relleu que era molt formós l'apropament de les nacions per l'esport, després de l'espectacle de la guerra. El president de la Unió
Austríaca de Futbol agraí a l'Ajuntament vienès
la cordial recepció oferta, que serviria per estrènyer més fortament els lligams que uneixen la
gran família esportiva. Els hi replicà el senyor
Cabot amb paraules de regraciament.
Els espanyols arreu han estat objecte de grans
atencions i preferències.
L'expectació que hi havia per veure'ls jugar
s'ha traslluït en una imponent gentada que ha emplenat totalment l'estadi de joc, un dels més
grans d'Europa; la policia, tement que aquesta
enorme afluència originés algun conflicte d'ordre
públic, hà fet tancar les portes, ja que el camp era
p'e des de molt abans de l'hora anunciada. Si bé
oficialment es diu 72,000 espectadors, sembla que
n'hi havien bastants més. Ha constituït un record
de recapta, amb tot i que els preus de les localitats i entrades eren més crescuts que d'habitud.
Els equips en presentar-se han estat rebuts amb
grans aplaudiments; la multitud sobretot s'interessava per Zamora, la fama del qual és prodigiosa i com ningú no podria sospitar des de Barcelona. Samitier—a qui les fotografies del desesmbre passat varen popularitzar, com a autor del
gol de la victòria espanyola—era també objecte
de curiositat general, si bé no comparable a la
del seu company Zamora.
Els jugadors espanyols s'han dirigit a cada cantó de camp saludant en la forma olímpica, que
tant han propagat els uruguais. Els aplaudiments
han ressonat sorollosament.

...PERO CUBELLS MARCA L'UNIC GOL
Piera ha entrat en escet?% obligant a Tendler
a salvar a còrner. Es tira un free-kick per fould
comès contra Errazquin, salvant a còrner sense
conseqüències, i quan ningú no s'esperava una
cosa semblant,. Chirri centra, Errazquin arreplega la bala sense deixar de córrer, i la passa a
Cubells, que completament desmarcat entra l'únic
gol de la tarda. Van IS minuts de joc. La sorpresa és general i els aplaudiments són escassos.
Explicar bé el que ocorre en els moments que
segueixen al gol-sorpresa, resulta difícil. Els austríacs, no refets encara, semblen desmoralitzats.
Són els seus millors e n c minuts, i és indubtable
que podien haver fet créixer l'escore, si a la impetuositat hi haguessin afegit més serenitat. La
davantera semblava trobar-se el que se'n d.u en
el seu ple; unes precioses passades de Piera, Errazquin i Cubells, causen una impressió enorme,
fantàstica; l'embotellament acaba amb ,un fort
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SAN SEBASTIAN

P R I M E R . RIÜAL, damunt
18 cv. sense vàlvules, conducció interior, guanya en la categoria superior a 3 litres, cobrint 1.150 qmtrs. en 12 hores
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Aconseguint també LA VOLTA MES RÀPIDA damunt tots els altres cotxes, a 112 quilometres per hora
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Medalla i premi en metàl·lic per al primer classificat i medalla per al segon.
7.—Ciclecars 750 i 1,100 c. c.
Per a cada una de les categories, Copa de l'Aur
tomòbil Club de Catalunya i premi en metàl·lic er
al millor classificat i medalla per al guanyador
El record automòbil de les 24 hores
del segon lloc.
Inauguració de temporada a
8.—Gran Handicap de Motos.
Després d'haver estat en possessió d'un dos
Podran prendre part en aquesta cursa, la final
l'Autòdrom de Terramar
litres Bignan. el. record del món de les 24 hores
del programa, tots els que hagin participat en les
passà a un Renault, que en aquest temps cobrí
proves de motos abans esmentades, segons els
4 d'octubre
3,384 quilòmetres, a 141 quilòmetres de mitjana.
resultats de les quals seran establerts els handiLa setmana passada a la pista de Montlhcry,
caps. Les recompenses consisteixen en premis en
En mig any que porta d'existència L'ESPORT
Duff i Banjanfield han atacat aquest record dametàl·lic per als quatre millor classificats.
CATALÀ hem parlat, més d'una vegada, de l'Aumunt Bentley, amb èxit. En acabar la primera
Ultra aquestes proves, que per elles soles ja
tòdrom de Terramar, ens ha tocat plànyer-nos de
hora, la distància recorreguda era de 152 quilòla seva inactivitat i hem ajudat en el poc que formen un programa dens i variat, és molt prometres 331 metres. A les 12 hores, 1,832 quilòbable que hi hagi alguna exhibició o temptativa
podem tota temptativa de desensopir-lo. Ja en
metres 633 metres (mitjana: 152 quilòmetres 719
de record dels 10 quilòmetres, ço que fóra un
la primera crònica d'aquesta secció, apareguda, no
metres per hora).
atractiu més de fa diada.
cal dir-ho, en el primer -número, assenyalàvem la
En les 24 hores la distància totalitzada ha estat
necessitat que la pista de Terramar, una de les
Abans d'ahir, diumenge, l'Autòdrom es veié
de 3,670 quilòmetres, 330 metres, a una mitjana
poques pistes automòbils d'Europa, sortí? de la
concorregut per molts motoristes en curs d'entrehorària de 152 quilòmetres 930 metres.
. letargia en què romania.
nament, i l'amic Milillu hi recollí, oficialment, un
Pocs dies després, Lefebrc, Marchand i Gulierni,
bon nombre de valuoses inscripcions.
Llavors s'havia començat a parlar , de la inidamunt Voisin 18 cavals, es posaren en pista per
Per inscriure's i tota altra mena de detalls cal
ciativa de tres motoristes entusiastes, Macava,
batre el record. No hi han arribat, però han
adreçar-se al local de Penya Rin, plaça de CataOrús i Vidal, que tenien en projecte una sèrie de
batut els records mundials intermedis dels 500
lunya, 0, on també s'ejxpendran localitats, els
curses informades per la més pura esportivitat.
quilòmetres, dels 1,000 quilòmetres (a 161 de
D'aquestes curses arribà a celebrar-se'n una, més preus de les quals són.veritablement a l'abast de
mitjana), dels 1,500 i dels .2,000 (a 153 quilòmetres
totes les possibilitats. En el.mateix local, diumenben dit, oficialment cap, sinó uns entrenaments,
ge vinent, perquè ningú no faci el viatge en va, per hora de mitjana).
als quals assistí públic i tot. (Quines coses passen
serà assenyalada la suspensió de les proves si
en els dominis de la burocràcia!) Després, Maper qualsevol malaurada contingència no poguescaya'i Vidal, que se'n van a Anglaterra.a córrer
.
EI Circuit de Llevant
sin celebrar-se (tant de bo que no succeeixi), en
al Tourist Trophy, després l'istiu i després, p*;r
.25 d'octubre
començar la temporada, l'Automòbil Club de Ca- cl qual cas restarien ajornades per a un altre dia,
què ja es faria saber oportunament.
talunya i Penya Rin, que emprenen una tasca creSegons costum estès, a darrera hora ha augditora de l'agraïment de tots els esportius si no
mentat el' nombre d'inscripcions per a les ditinguéssim ja altres motius per restar-los agraïts.
ferents proves que el Moto Club organitza per al
Arranjades totes les qüestions pendents, fòrmad'a 25 d'octubre vinent damunt el Circuit de Llel'tzat tot el que calia formalitzar, diumenge vinent,
Abans de comprar el vostre
vant.
dia 4 d'octubre, s'escaurà la inauguració de la
La llista arriba ara a 23 inscrits, quantitat que
temporada de l'Autòdrom.
automòbil vegeu el famós
augmentarà encara, més amb l'ajornament del
Les dues entitats animadores han mostrat que
termini d'inscripció que acordà el Moto Club en
tocaven de peus a terra i no han volgut allargar
la darrera reunió.
més el braç que la mànega. Han entès ben bé
En atenció a l'exposat per algunes cases que
que el que calia era una activitat normal i amb
fan promès d'inscriure ciclecars, fins al dia 2
continuïtat. Res de grans proves per omplir-sé'n
d'octubre restarà aberta la inscripció a drets senla boca i acabar amb un dèficit que tornés a tenir
zills i fins al 15 a drets dobles. Tot aquest temps
l'Autòdrom tancat un parell d'anys més. Això de
que resta no dubtem que serà aprofitat per fer
les grans proves internacionals queda per a més
més nodrida la inscripció.
endavant. Ara, o donar força, curses i ben aniBellesa, comoditat i economia
El darrer estat de la llista d'inscrits és el semades i interessants, fins que les proves a la pista
güent:
de Sitges adquireixin la categoria d'una cosa
L'únic al món proveït d'espina
normal en la nostra vida esportiva. Més tard. a
MOTOCICLETES 250 c. c :
mesura que l'afició creixi i amb la parsimònia
dorsal
Antoni Garcia, "Jean Thoman".
indispensable a les grans solemnitats perquè conX. X., "Terrot I".
•
servin el caràcter de solemnes, ja vindran les
X. X., "Terrot I I " .
.
El
Rei
de
les
pujades!!
proves de gran envergadura, per a les quals s'hauMOTOCICLETES 350 c. c :
rà anat formant la base necessària. D'aquesta
faisó l'Autòdrom no serà víctima del deliri de
Pau Aixelà, "Douglas I".
Torpedo 6.300 p. - Sedan 9.750 p.
grandeses. I ensems tindrem motoristes entrenats
Baltasar Santos, "Douglas I I " .
a les velocitats en pista, capaços de competir
•• Ignasi Faura, "B. S. A. I".
CORTS, S17 I S19
d'igual a igual amb els pistards estrangers, fins
X. X., "Pàtria I".
ara superiors perquè han tingut avinentesa de
X. X., "Terrot XII".
lfe5=^Kfe=^O^===?3OCte5ED©ES32B
practicar-se i desenrotllar les seves qualitats.
X. X., "Terrot IV",
Josep Alegre, "Royal Enfíeld I".
Diumenge, doncs, comença (gosem a afirmar-ho)
San Sebastian, encara
tina etapa important del desenrotllament del motoJuli Fusté, "Matchlees I".
risme català.
X,- X., "Matchlees I I " .
Una confusió en la transcripció del telegrama
X>X., "Matchlees I I I " .
Arranjada la pista, assajada amb resultats safeia aparèixer .els resultats del Gran Premi de
tisfactoris, el programa, de les proves que hi tin- Turisme gairebé inintel·ligibles. A més a més,
Fajol, "Calthorpe I",
dran lloc ja està ultimat, el qual conté les següents
!'"affichage", que fou l'únic que desdí de l'acabaMOTOCICLETES
500 c. c.:
proves, totes sobre la mateixa distància, la qual
da organització de les proves douostiarres, durant
.Sacaries Mateos, "Douglas I I I " .
cosa permet que el dia 4 d'octubre pugui anunles 12 hores de la cursa, donava per classificat el
. Frederic Sagrario, "Douglas I V " . : >•
ciar-se com la "diada dels 10 quilòmetres":
cotxe O. M., dels germans, Daniels, i p<=r retirat el
I.—Velomotors 150 c. c. (lliure).
X. X., "Rudge I". , de Foresti-Balestrero, justament a l'inrevés de la
2.—Motos 175 c. c. (lliure).
. . . .
realitat.
SIDECARS 1,000 c. c :
3.—Motos 350 c. c. (turisme).
Vicents N a u r e r , " Douglas V".
L'exacta classificació per categories és:
', En aquestes tres proves, el primer premi conAntoni
Renom, "Harley Davidson I".
sisteix^ en una medalla d'or i. una quantitat' en -' . CATEGORIA MES DE 3,000 c. c :
metàl·lic; el segon, en una" rnedalla.
.
. . .. 1.—Rigal ("Peugeot"'), 65 voltes, I,I44'832 quiCICLECARS FINS. a 750 c. c :
4.—Motos 3.50 c.'c.' (lliure). '
Josep Maria Planas,
"Austin I",
lòmetres." Velocitat mitjana: 95'394 quilòmetres per
• La recompensa a disputar en aquesta prova
X. X.-, "Austin L II".'
hora.
és la Copa Llardent. La prova es. compondrà de
X. X., "Austin I I I " .
2.—Nicolau-Diels
("Excelsior"), 63 voltes,
dues sèries de cinp. voltes•' (10 quilònietres)': Hi
CICLECARS DES DE 7S0 c. c. A 1,100 c. c :
I,ri3'i8i quilòmetres. Velocitat mitjana: 92^6$
prendran part tots. els inscrits a la pro>a, Ta 'clasquilòmetres per hora.
X. X., "B. N. C , I".
sificació fina,! s'establirà per addició dels punts
;
CATEGORIA 2,00a c..c:
abastats en les dues series. El primer de la classificació final obtindrà la Copa Llardent i un premi
1.—De Buck-Decrose ("Ballet"), i,l8o'5O4 quieii metàl·lic; el.' .segony-.una- m'edaUà. L'empat, si es
lòmetres. Velocitat mitjana.: 98'37i quilòmetres per
produís, es resoldrà amb una altra prova també
hora.
d'j cinc voltes.
oltes.
2.—Foresti-Balestrero ("O. M."), i.og7'8i3 quilòmetres. Velocitat mitjana: 91*484 quilòmetres per
\$.—-M.atQS 500, c.. G.. (lliure).'v-•'. : .
hora.
El president de Penya Rin (al qual la qualificació de benemèrit n.o, éà un-.adjeGíiu de gasetilla)
3.—Minoia-Morauda ("O. M."), i,o66'$ç2 quiha ofert per a aquesta prova la Copa Molins. L e s
lòmetres. Velocitat mitjana: 88872 quilòmetres

MOTORISME

Itactos

Bugies

RUGBY

MONri

condicions en què serà disputada'aquesta cursa són
iíièntiques a, les de l'anterior.
. • •..
•
: 6.—-Sideçars fins. a 1,000. c c. (lliure), a m b un.
Handicap--fixar segons la" cilin-drada respectiva.

per

hora.
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CATEGORIA 1,500 c. c :

L'MAS« OE LES MOTOS

,-,',•

•' 1—Sabipa ("Bugatti"), i,èsi'722' quilometres. *"
Velocitat mitjana: 87*643 quilòmetres per hora.
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Ei programa americà de 1926
Ujtra ei clàsfjic Gran Premi d'Indianòpolis,
almenys hi haurà, la tc'ïiporada vinent, ducs reunions en cada un dels autòdroms de Fresno,. Charlottenburg, Altoona, Salem, Lanel i Los Angeies.
Potser aquest darrer organitzi àdhuc tres proves.
El G. P. d'Indianòpolis serà l'única cursa que
es desenrotllarà en aquest autòrfroni; això sí, la
niés important d.'Amèrica. Però a hores d'ara
la pista d'Indianòpolis s'ha fet una mica vella i
no permet les velocitats de què són capaços els
cotxes de cursa actuals, els quals es troben en
disposició de donar tot el seu rendiment en els
ràpids "cubells" de fusta.
Les curses en pista constitueixen un excel·lent
negoci als Estats Units. Per això veiem com
augmenta cada any el nombre d'autòciroms. Ara
mateix n'hi ha dos en construcció, e! de Miami
i el de M'nneàpolis, els quals ja han anunciat
dues curses cada un la temporada vinent. Així
seran ben bé 17 les proves automobilistes de
velocitat pura que tindran lloc en 1926 als Estats
Units. Pel cap més baix, cada prova està dotada
de 400,000 dòlars de premis.

Les 200 mil/es de Brooklands
La pista de Brookland, la més antiga pista automòbil d'Europa, havia estat arreglada per a
aquesta cursa amb un nou viratge en forma d'agulla de ganxo; així el nombre de viratges quedava elevat a 130.
• Donada la sortida, dissabte, a dos quarts de
tres, Segrave (Talbot) prengué la davantera» accelerant sempre i assolint el primer lloc.
Cook (Aston Martin) topà en un viratge, sense conseqüències. Segrave segueix en el primer
lloc. Lord Collenham (Alois) i Masetti (Talbot)
lluiten per al segon, que resta en possessió del
darrer.
En 1,100 c. c. els Salmson són els més avantatjats. De Marmier porta la davantera en començar la cursa, seguit de Goutte. Un accident
sobrevingut a Marmier li arravata el primer lloc.
En 750 c. c. la inscripció es componia totalment d'Austin, els quals han fet la cursa amb una
regularitat remarcable.
Cotxes 1,500 c. c.
1. Segrave (Talbot), en 2 h. 35' 14" (a la mitjana de 126 quilòmetres 960 metres).
2. Masetti (Talbot).
3. Johnstone (Fraser-Nask).
Cotxes 1,100 c. c.
1. Goutte (Salmson) en 2 h. 58' 40" (a la mitjana de 107 quilòmetres o'2i metres).
2. Marmier (Salmson).
3. Petit (Amílcar).
Ciclecars 750 c. c.
1. Gordon England (Austin), en 3 h. 20' 14"
(a la mitjana de 103 quilòmetres 255 metres).
2. Hendy (Austin).

La feina que en ciclisme s'ha fet a Catalunya de
tres a quatre anys ençà, creiem que és mereixedora
d'un balanç quelcom més brillant del que suposa
comptar a hores d'ara amb un sol routier que doni
la impressió de la seva fortalesa i qualitats. En Teodor Monteys solament, ja que En Musió, tant o
més brillant que Monteys, per molt que el vulguem,
no és pas nostre ni hem de tenir l'egoïsme de regatejar a Perpinyà la glòria de comptar-lo dels seus.
Fent l'excepció també de Janer, que ha col·locat
é! nom del ciclisme català al més alt lloc, que ha
estat i pot tornar a ésser si vol el primer ciclista
de Catalunya i de la Península de temps passats i
presents. Fem l'excepció, perquè tampoc estem en el
cas d'exigir-li una continuació inacabable dels sacrificis i voluntat que reporta el manteniment d'una
forma a l'altura que caldria, per fer sempre honor
a la seva gran vàlua, cosa que necessàriament hauria de distreure'l dels seus afers comercials, que, si
es vol, és lògic que el preocupin més que les pròpies
curses. Janer ha dedicat el seu entusiasme i voluntat
a l'esport ciclista fa ja més de deu anys i per tant
només admiració i respecte pregons ens ha de merèi-

Un brillant triomf de la indústria automobilística és, sens
dubte

DtóJTO
I/As dels cims
EI cúmul de bellesa en l'estil i el
seu refinament mecànic, conquista ràpidament la predilecció de
toia persona distingida.
RÀPID
RESISTENT
ECONÒMIC
Equipat t <tmb| RUGIES J | | | | |
Agents Generals per a Espanya:
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Comentaris a les darreres
manifestacions ciclistes
Manca de qualitats morals en els corredors catalans

'

BARCELONA

xer el seu nom esportiu, tot i admetent que continuï en la mena de passivitat actual, la qual cosa diem
en hipòtesi, car res seria d'estrany que en pròximes
Unes curses importants han seguit a altres curses
competicions ens tornés a sorprendre amb un brillant
durant l'úllim mes; amb tanta freqüència les unes de
retorn de forma. En Janer és home d'amor propi i
les altres, que no ens ha estat permès tari sols de
no creiem que es resigni a desaparèixer del ciclisme
concentrar bé l'atenció per dedicar-hi cl comentari
actiu amb les seves múltiples poc afortunades acque cada una eS mereix. Tractarem de fer un resum
tuacions.
general i breu de totes aquelles ensenyances que ens
Però després de Monteys i Janer, on més poden
ha suggerit llur desenrotllament.
girar els ulls per trobar homes ben qualificats per a la
Hom considerarà inoportú aquest titular després
carretera i altres de ben qualificats per a la pista?
de la magnífica victòria de Monteys i Musió a la
En aquests tres o quatre anys de veritable activitat
Volta a Cantàbria. Però si hem de subjectar-nos a
ert grans organitzacions ciclistes, quins campions,
l'imperi que imposa la Crítica quan de !a mateira es quin homes han sobressortit per posar fe? Amargavol obtenir sincerament un mitjà que portí a una
ment reconeixem que cap. I com diu el proverbi,
finalitat pràctica, forçosament ha de posar-se fre a
com més anem menys valem. El campionat de Sans.
l'entusiasme, que no és niés que una ràfaga momentània
una prova de 190 quilòmetres, va veure classificats el
d'enlluernament, per-deixar pas a l'estudi serè i repassat mes d'agost 9 corredors, però que donessin
posat que neix de la conseqüència de tot esdevela impressió de poder-se empassar aquella distància,
niment, veritable pauta que posa les coses al lloc
només es veié a Monteys i a . Musió. A la Volta
corresponent i que indica amb crua fidelitat el valor
a Catalunya: Monteys, Musió. i Janer, i s'atura el
real del present i la marxa perillosa o. encertada <jue
compte. Les curses per pista d'aquests darrers dies,
^ è
per- » l'esdevenidop. ••• .
•••,-•
: a part dç Regnier i una tnica, poquet, de l'Espanyol,
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quins altres corredors donaren senyals d'existència?
Hom pensava que Dewolf-Stockelynck no guanyarien les dues voltes a Sabadell en dues hores de
cursa. No en dues hores, sinó que de poc en una,
que una mica més es queden els belgues sols a la
pista, amb tot i les providencials avaries dels nostres. I no volem dir que es quedessin sols pel nombre, però pel que es refereix a la idea de córrer en
bicicleta, a última hora ja només la donaven els flamencs. Això en una hora 1
Cal deturar-nos a estudiar de quins mals prové tota
aquesta lamentable encallada? Fóra massa llarg.
Atribuim-ho simplement a manca de moral; a un
professionalisme mal entès. El que dies passats deia
Desgrange per explicar el fracàs dels corredors francesos. L'aire de la gran ciutat, el viciament, en fi.
Als nostres corredors creiem que els passa igual (parlem en termes generals). L'aire de la ciutat també
els és fatal.
El fenomen no és cap altre. En altres èpoques en
què les curses eren escasses i els premis més escassos
encara, teníem un floret d'homes per carretera i pista ': Magdalena, Crespo, Masdéu, Nolla, Martínez,
Rubio, Solanas, Janer, Martí, Esteve, Soum, Tresserres (E.), Villanueva i molts d'altres que no reeordem. Homes que a la carretera i a la pista donaven
la sensació de vitalitat, de ganes d'ésser, en un mot,
d'integritat esportiva.
Ara que les curses i els premis són molt més
abundants, que els homes d'abans mai no haurien sospitat, resulta que s'acaben els corredors! Es a d.r,
s'acaben els entusiasmes i el coratge per lluitar. Estem en plena desmoralització.
Hi ha encara alguns corredors que fan concebre
esnerances: Cruz, Sans de Reus, Viccnts Farré, Bachero, si no es contagien...
Poden trobar-se solucions. Però caldria una reacció immediata d'un règim molt radical i molt enèrgic
ció immediata d'un règimen tno'í radical i enèrg'c
per part d'entitats 1 elements organitzadors que .mbstitu's l'exccssiva tolerància observada fins ara, en la
qual resideix també molta part de culpa en aquest
estat de desmoralització actual.
R. Torres
LA COPA FORQNDA

Ei "forfait" dels asos i la victòria
d'En Senon
Els "asos" d'avui, cel que es veu no en tenen prou
confiant-se en llurs facultats per poder donar compte
dels de tercera categoria en una distància de 100 quilòmetres.
• Els "forfaits" de Janer, Monteys i Saura en la
cursa de diumenge, sembla que així ho demostren.
Cent quilòmetres, realment no és molt( però un
corredor de veritable categoria, conscient de la seva
vàlua i del que l'obliga el seu rang, sembla que no amb
100 quilòmetres, sinó fins amb molt menys, n'hauria
de tttiir prou per demostrar llur superioritat.
Ara, que per la marxa que porten els nostres "primers", en general, ben aviat hauran de quedar-se a
casa amb les curses de 100 i de 200 o més, perquè
també podria ésser probable que quant es decidissin a
portir fessin igualment el ridícul davant dels Senon,
Ratera, V. Farré, Milian, Busqué, etc.
El cas de diumenge és realment censurable; és
d'aquells que deixen els ànims per estar uns quants
mesos sense pensar en organitzar cap cursa.
LA CLASSIFICACIÓ
1.—Claudi Senon (cicle Catalunya), 08 quilòmetres .
en 3 hores 34 minuts 40 segons.
:
2.—Eduard Ratera, 3-34-40.
3.—Josep Büsqué, 3-34-41.
4.—V. Cebrian Farré, 3-34-4» •
5.—Benet Milian, 3-34-41.
6.—Manuel Martínez, 3-42.
El campió de Les Corts, Claudi Senon, va batre els'.
seus rivals en un fort embalatge, posant novament a
prova el seu braó i fortalesa.
Van classificar-se 26 concursants.
.
La cursa fou organitzada per l'Esport Ciclista Català, amb la cura i encert que ens té habituats la.
veterana-entitat.-- • ' '
•
'-'••'•
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Sans-Bachero guanyadors de
les tres hores a l'americana...
i amb escàndol
Anunciada com a darrera, dissabte * la nit
tingué lloc la cursa a l'americana de tres hores
de durada.
Surten els equips:
Sans-BacherO|; Espanyc'l-Tressefres F.; Tresserras C.-Margalef;, Rosich-Girona; Mas-Sol; Figuerola-Sans P.
. .
La cursa tenia "pasta" per resultar esplèndida,
car els equips força igualats feien esperançar una
lluita veritat, més que pel material, desfuctor,
per l'orgull de guanyar—una mica encara d'idealisme—ja que la dita cursa pot dir-se que era una
revenja de la de dissabte passat.
Però els "trucs", per no qual!ficar-los d'altra
manera, varen motivar les protestes del púbic,
contra tot el que significava control. El fet és que
Espanyol-Tresserras, no guanyant, com es devien
proposar, emprareu les rebentades i les escapades
de cadenes, portar, com sempre, aparellades discussions i protestes que ben aviat decanten l'espectador a minvar, llur entusiasme per l'esport.
Així, doncs, Espanyol-Tresseres perderen una
volta oficialment, i davant, d'això optaren per retirar-se. •
La cursa continuà. Es disputaren diverses primes i resultaren guanyadors els equips:
1. Sans-Bachero,. 15 punts.
2. Margalef-Tresseres G., 11 punts.
3. Figuerola-Sans, 1 punts, a tres voltes.
4. Mas-Sol, o punts, a 3. voltes.
5. Girona-Rosich, o punts, a 3 voltes.
No estem pas conformes amb la forma d'organitzar aquestes curses,, i no hi estem conformes
perquè un fet digne de tot elogi com ós l'aportar
afició al ciclisme, cau estrepitosament, de pressa
(sí, senyors de la Secció Ciclista!), per manca
d'energia, després de procurar la bona organitzac'ó.
. .
.
.
. .
Al . nostre entendre, el fall d'empat entre els
equips Girona»Rosich i Figuerola-Sans, constitueix
una greu equivocació, car tot el1 públic es donà
compte que els primers portaven una volta d'avantatge als segons. .
•
Sans-Bachero foren calorosament ovacionats en
la volta d'honor,
gran corredor.
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gran corredor.
'Els esprints donaren els següents resultats:
I. Tresserres S., Sans J. M., Mas.
a.—Espanyol, Sans J. M-, Tresserres C.
3 Espanyol, Bachero, Margalef.
1
4. Sans J. M., Tresserres C, Girona.
EI festival de diumenge al
5- Sans J. M., Tresserres C.
C. N. Atlètic
6. Sans J. M., Margaleff, Sans P.
Heus ací els resultats tècnics assolits en el
A TARRAGONA
Concurs que diumenge passat tingué lloc en
aigües de l'antic atracador, organitzat amb èxit
Inauguració de la Pista de la
complet pel C. N. Atlètic:
30 metres, infantils
Pedrera
i, Pascual;. 2, Gonzàlez; 3, Guerrero; 4, Roca;
S, Segura.
El C. M. C. El Pedal, que d'un temps ençà ve tre50 metres> infantil
ballant per l'esnandlment del ciclisme, ha aconse1.—Diego León, C. D. Masnou (fora de conguit, mercès a l'entusiasme d'algruns dels seus socis,
curs), 40 s.
arranjar el que era camp de futbol de La Pedrera,
en formi que puguin ésser disputades curses ciclis2.—F. Ribas, Catalunya, 41 s. 4-5.
tes. L'amplada dels viratges permet que aquests no
3.—Esteve Gispert, C. D. Masnou (fora de
siguin gaire peraltats i Os així que sense esmerçar
grans quantitats en obrts ens ha pogut oferir la priconcurs).
mera reunió.
4, Ribera, Catalunya); 5, Avellana, íd.; 6, ReAquí;:-ta ha consistit c;i una cursa local a 5 vol- yes, íd.
tes, que ha estat disputada en dues eliminatòries i
50 metres, debutants
una final, i una americana de dues hores que ha vist
la Inscripció ile, 10 equips.
1.—Francesc Cueto, C. N. Sabadell, 35 s. 3-5.
En la individual s'han classificat Loon I Franclsco
2.—Estebíti, C. M. Atlètic, 44 s. 4-5.
en la primera eliminatòria. Eu la segona han sortit
3.—Eceiza, C. N. Atlètic, 46 s. 4-5.
vencedors Casanoves i Martí. Tots quatre han dis4, Devilla; 5, Mustic; 6, Geliido; 7, Julian (tots
putat la final, que ha estat emocio'iant pel colze a
colze mantingut entre Casanoves 1 Marti que han endel C. N. Atlètic).
irat ptv aquest ordre a la meta amb menys de mitja
100 metres, veterans
roda de diferència. León 1 Franclsco han entrat r e .
rassairal.s i per aquest ordre:
i- Ubach, 1 m. 45 s. 1-5.
L'americana l'han disputada: Arimón-Ort, de Bada2.—Bonnemain, 1 m. 47 s.
lona; Casanoves-Casanoves, de Tarragona; Martl-Llo100 metres braça de pit
rens, de Tarragona; Alegret-Munné, de Rens- ForI, Sierra, C. N. Atlètic, 1 m. 33 s. 3-5.
tuny-Bomt, de Reus; Calvet-Girona de Sans;' SansFtgruerola, de Reus; Bargalló-Fort; Francisco-Serra, 1
2.—-Genescà, C. N. Sabadell, 1 m. 35 s. 2-5.
Rosich-sense company.
3.—A. Díaz, C. N. Atlètic, 1 m. 41 s. 2-5.
Els equips Sans-Flg-ueroIa Arimón-Ort, Calvet-Gi4.—Domingo.
rona 1 germana Casanoves, són els que han animat la
500 metres estil lliure
cursa, en la qual el p bltc 110 hi ha entrat de ple fins a
1 acabament, per desconèixer la reglamentació 1 aques1, Artigas, C. N. Atlètic, 8 m. 31 s. 3-5.
ta classe de curses. En els darrers tres quarts ... que
2.—Mateu, C. N. Sabadell, 8 m. 35 s.
és quan han sovintejat les primes ... s'han vist bones
sprintades, fug-ides i persecucions, mantenint-se l'In3.—Vilanova, C. N. Sabadell, 9 m.. 21 ,s. 3-5.
terès fi.is t l moment dels darrers sprints reglamen250 metres relleus
taris.
.1.—C. N. Atlètic. 2 m. 42 s. 3-5, amb Giménez,
La classificació donada pel Jurat Tou:
Artigas, Feliu, Pellicer, Gorrea.
Primer. Sans-Fig-uerola, 62 quilòmetres 1 200 me2.—C. N. Sabadell, 2 m. 57 s. 2-5, amb Grego,
tres en les dues hores. Segon, Bonet-Fonuny. Tercer, Calvet-Girona. Quart. Rosich (sol). Cinquè, AriAusió, Casarramona, Girbau, Cueto.
món-Ort. Sisè, Casanoves Germans. Setè, targalló250 metres relleus 4 per 50
Fort. Vuitè. Llorens-Alegret (que han format equip
1.—C. N. Atlètic (equip A): 2 m. 34 s. Esptr haver-se rellrat llurs companys).
patlla, Pellicer. Braça, Sierra. Over senzill, Pros.
Crawl< Gurrea.
• • aa sa sa ai
2—C. N. Atlètic (equip B): 2 m. 47 s. 1-5.
Aquest número ha passat per la Espatlla,
Giménez. Braça, A. Díaz. Over senzill,
F. Díaz. Crawl, Feliu.
censura governativa
3.—C. N. Sabadell, 2 m. 49's s. Espatlla, Ma• •••••••••agiïlliiiiiiiiiiiiiiaBi
teu. Braça, Girbau. Over senzill, Casarramona.
Crawl, Cueto.
Salts
1, Bonnemain, 3 p: 2, Ibàilcz, 7 1/2 p; 3, Sàbat, 8 1/2 p.: 4. Gelida, 9 1/2 p.
Al finíl es feren dos partits de water-polo, entre el Masnou i l'Atlètic i Sabadell-Atlètic, i venceren els equips d'aquest darrer club, per 2 a I
i 3 a 2, respectivament.
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1 Succés comercial |
['REGAL DE GÈNRES AL PÚBLIC
amb motiu de l'obertura de la NOVA SUCURSAL

CARRER DEL CARME, N.° 3 6
Regalem e » els dos establiments a tots els compradors de més de cinc pessetes* unes magnífiques
mitges de seda sense tara, amb dret a triar el color
H

A més a més Invitem al públic a examinar les veritables
Samarretes punt an- Samarretes rus extra, Mitjons per home O'Ï5
glès totes les talles, per home, tamany Camises senyora, anper a nen ' G'é5 gran
2 9 5 getina exira
0 9&
Samarretes i panta- Samarreiet punt an- Jejrieis colors per a
lons gènres de punt g lès extra per a se- nens
ï'95
anglès, per home l'65 nyora
l'65 Manteleies llana, per
Jersei* per home, llana Samarretes rus extra, a senyora
0"95
pura, coll cigne 5*95 per a senyora 5'50 Mitjons nen
0 05

CASA LAYRET
Central: Boqaerta, 29. Teli Í&S3 A-Sucnrsals Carme, 56

DF. TENNIS

= EI match Que en's Club-Barcelona
=
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de. preus en: 1
Camises, percal, coll i
punys per home 5"95

M-eCadors senyora,
batista
O'C6
Sorres angleses T 2 0
Mitges seda colors a s sortits sense tara O'íO
Mitges senyora 0'20

L'equip designat pel "Queen's Club" esta integrat
per: C. D. P. Wheatley, C. H. Kingsley, E. Dicks
i N. Sharpe. Aquest darrer va participar en el match
disputat a Barcelona el mes de febrer darrer, ocupant
el segon lloc del seu equip, la qual circumstància palesa
la po'enciaütat de 1 equip anglès.
A l'esmentat equip, el "Barcelona Tennis" hi oposarà els seus defenders: Sindreu, Olano, Riera, Tormo
o Soler Coll (un d'aquests ires darrers es quedarà a
terra, segons el resultat de. les eliminatòries).
L'Olano, des de Bilbao passarà a París, on es reunirà amb els seus tres companys d'equip, i tots junts
seduiran a Londres.
El match constarà de vuit partits individuals i quatres dobles. :

PER A A U T O S :
BATERIES
P E R A RADIO:

VENDES MAJOR I DETALL
Gran expotríeló i venda de tota
mena de SUETERS, últims models
de* de 4'50, sens» i 9*95, senyora
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