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fesuitat no fos més advers. Andreu no és culpable
de cap dels gols que horti li marià, ja que cal tenir
en compte que tots tres foren entrats ran de porta.
Els defenses desbarataren molt joc, però a cegues
i sense mirar on tiraven la bala, al revés dels de la
part contrària, qüe en aquest sentit estigueren excel·lents, àdhuc Sellarès, que està fent uns partits
admirables.
Els mitjos, superiors els del Sant Andreu, per bé
que Massagué no està a l'alçària dels seus dos companys.
L'atac sabadellenc només donà mostres de vida a
la primera part, car a la segona només pogueren
efectuar alguna escapada fugint dels domini de la
Unió. Els millors, Mota, Pous i Galofré. Poques
vegades entrà en joc Naspleda, i en dues o tres ocasions de compromís mostrà la seva habitual seguretat
i solidesa.
El Sabadell presentà a Andreu, Pujol, Sorribes;
Duran, Rifé, Salomó; Santaulària, Pros, Mota, Pous
i Galofré.
I el Sant Andreu a Naspleda, Solé, Sellarès; Bau,
Tomàs, Massagué; Guixé II, Sala, Grau, Arenas
i Comas. Guixé II, el substitut de Molera, portà a cap una
tasca lloable.
I hem de remarcar que es van fent insuportables
èls públics, els d'una i altra banda, cridant a cada
•decisió de l'àrbitre que no és favorable a llur club.
Cal que els federatius cridin l'atenció sobre això,
ara que va a començar l'època del Campionat, tan
propícia a incidents.

.4 MANRESA.

El C. d'Esports empata a ties gols
amb el Martinenc
Partit jugat al camp del Júpiter entre els equips
esmentats, que resultà de molta vistositat pel
gran coratge que posaren en la lluita. La segona
part fou la de més emoció, per la successió d'empats; llàstima que l'Urrutia s'hagués de retirar
'lesionat, com també fou de doldre una entrada
de Mariné a faut. Aquest jugador també es lesionà, però continuà jugant. L'únic culpable d'àquests dos incidents fou l'àrbitre . Sojo, per no
saber tallar a temps les jugades que s'ho mereixien.
El Manresa començà bastant desencertat, però
s'anà posant a to a mesura que el partit avançà.
La línia més complerta fou la davantera, que demostrà un conjunt immillorable i féu una de les
millors actuacions que d'un quants temps l'hi
hem vist. Sobresortí Tenna, que jugà molt bé,
potser fou el millor del Manresa; Dosel estigué
molt encertat, el gol que marcà fou digne de gran
elogi. Homs fou el gran conductor de línia de
sempre; Gour i Gavaldà secundaren perfectament
els seus companys. Els germans Martí feren un
bon partit, sobretot el defensa.

YOUNG CICLONE
El Martinenc féu un partit que no li posà ni
li tragué prestig. Jugaren tots amb molt braó,
però es ressentiren de la falta del mig centre, que
jugà desencertat. Vilar fou el millor dels seus
junt amb el seu company Barratxina, si bé s'ha
de tenir en compte que Zenzano els desmarcà
contínuament. Lakatos, pesadíssim.
La primera part acabà amb dos gols a un a
favor del Manresa, marcats el primer per Martí II
als fees minuts de joc, aprofitant un còrner molt
ben tirat per Gabaldà; aquest marcà el segon de
la forma següent: Homs tirà molt bé un frek-kik,
que Prats aturà amb dificultat, li entrà Gabaldà
molt net, li prengué la pilota i l'encastà a la
xarxa. El gol del Martinenc el marcà Creixell,
que aprofità una passada de Barratxina. A la segona part, Barratxina aconseguí l'empat de penal;
pocs moments després tornà a tirar-ne un altre,
que llençà a fora per excés d'intruïció. Rossell
aconseguí el tercer pel Manresa, amb el c;ip.
Pocs minuts després Vilar aprofita una pilota
que s'escapa de les mans de Corrons, i marca d
que s'escapa de les mans de Conous, i marca tl
tercer i darrer per el Martinenc

SANS-BADALONA
Un decidit atac dels unionis.tes

F. C. Martinenc.—Prats, Mariné, Sala, Batet,
Samsó, Comloriera, Vilar, Biàrriatxina, Lakatos,
Creixell i Urrutia.
C. E. Manresa: Corrons, Sarré, Martí I, Delgado, Marti II, Sensano, Gabaldà, Rossel·l, Homs,
Tenna i Gout.
A SABADELL

El C. d'Esports guanya el Terrassa
per 1 a 0
La topada entre aquests dos cercles no ens ha
fet veure res que no haguéssim ja vist en els
anteriors encontres jugats entre ells mateixos: ço
és, joc més que duríssim i de qualitat ben discutible.
De millor, pot conceptuar-se el primer temps,
el qual fou jugat a tot gas; les jugades se succeïen
més o menys perilloses en les dues portes per
igual.
Els germans Tena, en la mitja mitja sabadellenca, feren lluir el seu joc i proporcionaren seriosos atacs contra la porta de Sabaté, que no
pogué evitar que Zamora li marqués l'únic gol
delpartit. També fou remarcable un xut magne
de Sans, que després de rebotre al pal donà lloc
a un batibull que els egarencs aclariren per miracle.
També la ratlla davantera del Terrassa féu entrar sovint en joc a Casanovas, el qual demostrà
una seguretat i col·locació, en el lloc que ocupa,
del tot envejables.
Del segon temps no volem ni parlar-ne, fcar
el joc de duríssim passà a mal intencionat.
El col·legiat Mariné es veié obligat a interrompre contínuament el joc, el que féu el partit ensopidíssim. En Sans primer i Massaguer després,
es retiraren lesionats.
Faltaven deu minuts per acabar la lluita quan
l'àrbitre manà retirar el jugador egarenc Canals,
el qual no solament no volgué obeir-lo, sinó que
així mateix li manà complir-ho—-mot poc encertat—>el delegat directiu del Terrassa.
Com és de suposar, el senyor Mariné donà el
partit per acabat.
Llavors... aquells espectacles que tan odiem i
que tant de mal fan al noble esport. La "rivalitat" d'aquests cercles, el públic respectiu amb
llur fanatisme l'ha portat a un mal terreny, i
així no és d'estranyar que els partits entre els
esmentat cercles tinguin el fi llastimós que comentem.
Terrassa: Sabaté; Massaguer, Humet; Papell,
Eren els equips:
Helbig, Kàiser; Roig, Argemí, Canals, Broto i
Pedrol.
Sabadell: Casanovas; Cabedo, Cairó; Desveus,
Tena II, Tena I; Domènech, Martí, Zamora, Sangüesa i Sans.
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a demneiai ' els forasters protestaren, de l'àrbitre.
El Heus d un fiei-kik molt ben encertat, marcà el

Lliuro vencedor' del úiràóm per
3a 1
Amb u n a bnll<mt \lcK>rta d a m u n t de tan toi I (on
tilnant, aabà ahir l l i u r o tMnfSoraïlïiem oM >,etis p a i títs amistosos bon lliíal han tingut df'spies de l i s i e
í t n t s U c t ò i l o . sobte p|^ seus ultiins curui Incauts
que han estat el l i n a ^ a , luiMtti i d a i i i r a u u n t i l
Ciracia
El p a i n t q u e ens o< upa tou jugat a un ti«n du
i í s s t m , hi a b u n d a i e n les talti
ülegals, qui no smi
p i c foi en tallddfs pei P f i i s qui
Iiam ameiit i n
l a i b i t t a t g e d'aquí st p a i t i t no istigue pas «meitat
D m a n i tot (1 p a i t i t el domini tou ï f p a i t i l
donf
U n a \ l a t la bala f i d a un (<tnto com a l a l t n , SHI
Vint a i \ o p i i q n e t l s pot U t s i e s p i ( t i u s i s lluïssin so
bradamtnt
r» siaca la supeibu a n u a c i o del local 1 lo
lensa
Dos gols es mai( a i ( n ( H la J>I inu ia paït tots do»
favoiables a l l i m o
<l ] i inici pi i \ m \ e s que a p i o tilà una confusió di }a d r l í n s a g i . u l e u r a I t l segon
pei ( atiot d u n a s u i i u b a passada (li Palahl

Mapetos

pi nin t gol i 1 (inpdt Fou executat el e'istig, p e r Verges
hi mig i t n l i e Ux al jugà molt malament, el m a t i n qm el delensa dret del mateix equip. En canvi
ris nois de d i a d d Jugai'en torça, sobre tot el mig
< < nií i Hoig
q u e t s féu aplaudir de tothom.
1 d [ n SMO «UN locals s'acci ntuà i el Granollers
lou ( istigat u u b p m a l t y , falla que després de d i s uitida I oi t gi K H sament cedí a kik.
I n Mgon gol pi i al Heus, marcat a m b molta p r e cisin p . i Rubio i dl i ap de poc el l e r c e r p e r MüRrlnyà.
(I un tu t -pit ndid
H lit is v'a essi i castigat amb penalty, que els foid^tiis
no < ot i espoliem a htg'e nliles:) dels locals,
i OIIM i t m n

en gol

si i b e pi na ni glòria s'acabà i-l p a r t i t que tingué
li \ i i t u t dt li i d \ o i r i r el públic, tot i no j u g a r - s e el
li mi i icgl nu ntai i
Han jugat
iiivira,
Canclla-Miralles,
.Jelapi-Roigsi 11 dtio b s i u i l i Mai t í - P o n s - D u r a n i (Itiix, pel Grano11< i s i i dho d u
Queralt,
Vernet-Magrinya-Vergés,
i i l l u u s Domingo II Kut)io-Fonl i Domingo I, pel Heus.
l i s nnllois i i i v i i a , Miralles i Escrlch, pels forasi t i s i Rubio i ( O M o u s , pels locals.
1 nbilit
a l a l t u t a del p a r t i t .

ïes

aiiiiaaiam

i • • niï na • • os i i

, En la. segona PS marea un gol per banda. El , priçne-r fou el del Gràcia, (l'una jugada individual de
Vives, i el segon de Vinyes d'una imparable bolea
à l'angle.
.
• Oomposavrtn l'equip guanyador: Florensa, Mauri,
Çonjas, Verdier, Pàlahi, Hcnlanachs, Bagó, Canet, Lleotvart, Vinyes i Solà. '
' . • • . . ' .
, el vençut': Palau, cortès, Mejlas, Calatayud, Plaza,
Planas, Vives, Siinciiez, Vilaplana, soler i OrrioK '
• Foren els millors: Florensa, corlès, Palahi, Vives,
Orriols, Mauri, comas i Plaza!

A LLEYDA
UN EQUIP

MIXT DEL JUPITER ES BATUT PEL JOVENTUT, PER 6 A 2
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Bicicletes a plaços
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Els gols de l'Associació foren marcats per Cesena,
Frangloni, Rovira i Galceran, 2, l'un de penalty i l'altre d'un cop franc. El del Vilafranca, quatre.
E l s equips eren: Vilafranca:
Serras-Paulino, LloCinca, Cundet, Ferré \Atmetlla, Agust-lnet, Lo,
(liralt i .luv'e. AssociacM: Mestres-Ualdrís, Roca- Douting'O ll, Oíilvez, Domingo I íC.alceràn-Amaré, Frangioni, casi na' i Rovira.

A TARRAGONA
EL GIMNÀSTIC VENCEDOR

DEL LLEYDA

PER 5 A 1

Aquest partit, qui» era esperat amb interès ]»;(•
tractm-sc de dos equips que jug'aren ara fa vuit dies
amb 'un resultat fortament favorable al Lleyda.-.ú
a • ï...constituí un assenyalat triomf per a l'onze local, essent el risultat prou falaguer, perquè ens veiem
rellevats de fer-hi .molts comentaris.
L'encontre es mantingué ig'uiat durant els prlmeis i.rj minuts, en els que cada equip aconseguí un
punt. 1 del l.le.vda, degut a un penalty, però fent honor a aquest equip,, hem de declarar que, justament,
quan el referée assenyalava la falta, la pilota entrava al gol. El Gimnàstic atacà cobejosament durant ela
primers minuts, sense que la sort l'acompanyés gaire. A mitjans d'aquesta, part i fins al..final passà bastant al Lleyda la Iniciativa de l'atac i per això diem
que en conjunt els primers ÍS minuts han estat d'iguallat.
En la segona part r de bell antuvi el Gimnàstic
aconseguí un al'lre gol, i des d'aleshores anà Imposant-se* de mica en mica i l'seore aug'inentà fins quedar f> a l .
Els gols dels del Gimnàstic els marcaren, Cupons
rematant amb e| cap una passada, també de cap, de
sotillos; Paco, en intervenir després d'una treta fluixa del porter: Albor de cap en rematar un còrner;
l'Alvarez després d'un bonic zig-zag amb Sotillos, i,
finalment cupons en un batibull.
Els equips: Lleyda: Pelegrí; Zamora', Trino; Espelela, lüauco, Moragues; Jorge, Molina, Huguet Teòl'ilo, Parés.

Bugies

Mapetos

Decididament el part i t quoi el Joventut féu enGimnàstic: I.lao; Calabuig, Pujol; Casas, Montfort
front del .lúpiter, pot comptar-se entre els immilloSolé; Paco, cupons, Sotillos, Alvarez I Albor.
rables. Damunt de tot hi hagué tasca desenrotllada
Arbitrà Cruella.
per la davantera iocal. que estigué perfeetíssima.
CASANOVES GUANYA UNA CURSA LOCAL
Després dels continuats èxits obtinguts pel club
Diumenge al mati fou correguda a la pista de la
lleydatà (l'un temps ençà, amb l'ajut dels nous elePederra, organitzada pel c. M. C. El Pedal, una cursa
ments adquirits ara, no hi cap el dir que el Joventut
reservada als corredors locals, consistent en 60 torna,
és un equip que ha de confiar les victòries en l'encorreguts in tres mànegues de 20.
tusiasme que pugui portal', sinó que des d'aquesla
Hi participaren fi corredors, i s'obtingueren els retemporada es pot comptar ja entre els que possultats següents:
seeixen joc perillós i que prevé de la nova tècnica
Primera mànega. — Primer, Serra; segon, Casano44UO ha imposat la quasi nova davantera.
ves; tercer, Francisco, 10 m. 2-5
I.'equip del Júpllpr, és cosa sabuda que no 'porta
Segona mànega.—Primer, Casanoves; segon, Sandavantera temible, i el seu joc l'han portat més avlal
chls; tu-rer, Serra, 11 m. 3 s.
els mitjos, amb la bona ajuda dels defenses, que esTtrecra mànega Primer, Casanoves; segon, Frantigueren molt bé.
cisco; tercer, sànchez, 12 m. 11 s.
El resultat obtingut no vol dir pas que el JovenClassificació. ... Primer, Casanoves; segon, Serra;
tut sigui un equip formidable, sinó que la seva da• • •• •• •• •• •• •• •• BB BB •• BB BB BB •• BB tercer, Sànchez; quart, Franciseo i l.eon-ex-equo.
vantera, a l'ensi-ms d'entendre's molt, sapigué. aprofitar la desmoralització que reg.níi en el Júpiter desA SITGES
prés d'haver-se marcat els dos primers gols.
A VICH
Arbitrà En Torruella, i els equips eren:
ATLETISME
Júpiter: Ros, Calvo' Manin, Prrirh, fiallicd, CimeHOMENATGE ALS JUGADORS DE L'AUSA
no, Oli, Oisleno, Calls Costa i Juncii.
Diumenge
proppassat
se celebrareu al camp d'esDiumenge proppassat tingué lloc el solcnmial lliuJoventut: Albors, Martí, Romíin, Ponsoda (en la seports de Sitges, unes proves atlètiques organitzades
rament del preuat Trofeu per als delegats dels clubs
gona part Castro), Castillo, Ourcía, Moragues, Miquel,
per
el
Club
Natació
Sitges
per tal de poder treure
(lue varen dis]uitar-lo al nostre popular club. Tant el
Sünches, Lletjos i Sarré.
llicència als alletes que s'ho merelxessin 1 com a
partit com les ballades de sardanes, el vermut d'hopresentació de l'atleta alemany Pau Hoppe, campió
i'or als jugadors forasters i el banquet d'homenatge
A REUS
de les colònies Franceses del ilençament del disc 1
als de l'Ausa, foren coneurregudíssims, lloant tothom
pes,
recentment ingressat al dit Club.
la tasca dels organitzadors.
REUS DEPORTIU, 3 GRANOLLERS S. G., 2
Els resultats foren els següents:
El Marià-Ausa rebé moltes felicitacions per la briíio
metres llisos... .Primer, Hoppe, H segons; sellant campanya que portà a cap en el renomeUiH torAl camp dels últims es Jugà un parüt de futbol
gon, Vives; tercer, Carbonell.
neig.
que perdé el llrauollers per 2 gols a li, de la següent
100 metres llisos. ... Primer, Felipe, 12 s. 1-5; semanera:
VICH F. C , 6 ESPANYA, DE SABADELL( 3
gon, Vives, 12 s. ->-r>; tercer, Llopart.
Després d'un domini absolut i fins brillant dels
200
metros llisos. —> Primer, Vives, 28 s. 2-5; seAquest
encontre
fou
en
homenatge
del
capità
del
locals, que durà la meitat del temps de la primera
gon, Carbonell, 29 s. 2-5; tercer Farrera».
Vich F. c , Kamon Casadevall, que des de la fundapart, en una arrencada ràpida dels forasters aquests
ció
del
club
ve
defensant
els
colors
d'aquest.
El
par400
metros llisos. — Primer, Felipe, 61 s.;-segon,
marcaren el primer gol al seu favor, d'una entrada
tit fou bo, si bé els de Sabadell no pogueren conFerret, 6 1 s. 2-5; tercer, Ilalcells.
al p_orter.
trarestar
la
forta
envestida
dels
locals.
Relleus
í per 100. Primer equip compost de: HopEl Reus tornà a dominar, nies la davantera no enpe, Carbonell, l'arreras i Camps, en 52 s. U-5.
CALDES S. C , 2 MARIA-AUSA, 3
certà ni de poc el marc contrari. El partit comença
Llançament del pes....Primer, Hope, lu'05; seEls dos equip* es presentaren fallats d'alguns dels
gon, Fament, 8'00; tercer, Ferret, 7'59.
seus titulars. L'Ausa guanyà la copa "Preservatrice",
Llançament del disc Primer, Hoppe, 30'95 metres;
regalada per En Manuel dels' Ous, representant a Vich
segon, Llopart, 2-4'75; tercer, Ferret, 23'00.
de la dita Companyia.
Salt d'altura
Primer, Hoppe, l'6O metres; segon,
Els millors dels nostres foren: Costa, porter del
I.lopar i Felipe, 1 '45.
Reserva, i després Cerdà i K'ate. Del Caldes, el mig"
Salt de llargada Primer, Hoppe i Vives, 4'85 meesquena, la defensa i el davanter centre.
tres; seg'on, Carbonell, <í'5O.
L'organització fou acceptable.
lloppc, com sigui que estava bastant desentr&nat,
A CALELLA
ha manifestat que té intenció de preparar-se 1 Intentar batre diversos records de Catalunya.
POPULAR ARENYS, 2—CALELLA, 10
l>eu gols! ja .són gols, però si els nostres no s'ho
haguesin agafat tan a broma, almenys n'haurien pogut marcar deu més.
Del paitit no en parlem, perquè, fou ensopit de
Eípecíalíiai en la mida
debò; els nostres jugaren de la manera que els vingué irtés a to i solament es defensaren.
En el seu favor diem que només jugaren nou JuNS
Bellesa, comoditat i economia
gadors cosa que si bé diu a favor seu pel nombre
de gols, desdiu en canvi de la seva formalitat i dignitat esportiva, car creiem que els tractes són per
L'únic al món proveït d'espina
presentar sempre un equip complet.

Mallorca, 236

I BARCELONA I

Abans de comprar el vostre
automòbil vegeu el famós

RUQBY

Camiseria, Corbate;ia i Generes de Punt

FITO G.

dorsal

£1 Rei de les pujades!!
Torpedo 6.300 p. - Sedan 9.750 p.
CORTS, 517 I 519

Paraigües - Bastons - Guants - Mocadors

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILAFRANCA,

1—ASSOCIACIÓ, 6

Amb aquest resultat acabà aquest partit, el qual
era a benefici dels jugadors locals.
L'encontre fou en tot moment interessant. El resultat no és el reflexe del partit, com tampoc respon
a la diferència que hi ha entre els dos equips.
A l'Associació hi mancava Bonay, la falta del qual
no es féu notar, car Mestres el va suplir admirablement. Al Vilafranca hi faltava Giasch.

PREU FIX
Jaume I, 11

-

BARCELONA

Rebudes les últimes novetats en
sweaters I ermilles fantasia per a
la present temporada.
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Bàscules: Arques per B cabals

Pibcrnat
Carrer de Parlament, 9
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MOTORISME
FIs Grans Premis de França
del M. C. F
Cop d'ull enrera

CATALA—-11

seguit de Lemasson (Thomann), Lonsdot (Monet Goyon), Jolly (Alcyon). Meunier (Alcyon), Van Geert.
(Rush), Perrotin (Tersot) i Dupont (D. F. K.)
En motos 500 c. c , els resultats són:
1.—Longman (A. J. S.), en 1 h. 24 m. 28 s., a
Híò km. per hora.
2.—Riehard .Peugeot), a 1 minut de diferència.
3.—-Francisquet (Sunbeam).
4.—Gillard (Peugeot).
5.—Pari.si.-t (Labor).

Els ciclecars Salm son
En 1904, un any després de la creació del Motocycle Club de França, començà la sèrie de Grans PreNo e's estrany veure per Barcelona molts cotxets
'.nis motocicletes. En aquell any i en el següent, els
de la ri.f-hia marca francesa Salmson. Ultra l'afició
concurrents
havien
estat
francesos,
alemanys,
austríacs
barcelonina als cotxes de petita cubicació, que a la
A MOLLET DEL VALLÉS
i dinamarquesos ; no es parlava encara dels motoristes
vegada que de lurisnie són cotxes ràpids, les condianglesos. L'entrada d'Anglaterra fou més tardana.
SELECCIÓ DE L'ESPANYOL, 1—S. C. MOLLET, 4
cions dels Salmson han conquistat aviat les preferènperò amb tanta empenta, que el motociclisme anglès
cies del públic.
ï) lumen RT proppassat se celebrà aquest pariit que
s'havia de posar aviat al davant del de tots els altres
ilclxà a tothom satisfet per les magnlliïiues jug'acles
països.
tlesrnrotllades durant el partit.
El primer temps resultà molt interessant, I es veieBé que a França seguissin fent-se curses de motos,
ren moltes jugades de mèrit en els dos equips. El
primer gol el féu el Mollet als cinc minuts de joc, fins 1012 i 1913 no hi torna a haver proves amb la
mateixa designació oficial. Vingué després la interobra de Jordi, però prompte els de l'Espanyol aconseguiren l'empat. En una arrencada Jordi, d'un xut for- rupció dels anys de guerra i la represa dels esmenAmb la viciaria assolida fa deu dies a la pisla de
midable, marca el segon per al Mollet, i Alegre martats grans premis en 1919, sobre el circuit de l'Eurc.
Brooklands, tol i les condicions de la prova, puja a
cà el tercer de penalty.
Els
anys
posteriors,
llur
celebració
fou
regular,
cada
yl 1/ nombre de triomfs obtinguts pels Salmson en el
La seg'ona part es desenrotllà amb la mateixa fovegada damunt un circuit diferent. Per fi, inaugurat,
gositat que la primera, i veierem també moltes juque fa d'any.
sades de mèrit. >io es marcà cap mes gol fins als
aquest '.nes fa un any, l'Autòdrom de Linas-MontAmb mot'm d'aquest falaguer balanç, ens plau de
últims moments, gràcies a la ïiiolt bona actuació dels
lhéry, i posteriorment completat amb l'addició del
felicitar els representants de la dita marca a Barcelona
dos porters, però el Mollet, en una arrencada, manta
circuit-carretera. aquesta i moltes d'altres proves han i especialment cl nostre- amic Vila.
el quart g-ol, obra de Keeio.v.
F.'equip guanyador era el següent:
trobar llur escenari, del qual ja no és probable que.
Riera, I.lur-.\1o(fas, AlfonsoiAlegra-Sans, Castellses moguin.
Recioy-Jordi-ltojo i Faure. Suplent, cases.
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A GIRONA

Els ciclecars 500 i 750 c. c.

El programa de diumenge comprenia vuit curses, i,
U. D. GIRONA, s
SAMBOIA F. C , o
a més a més, el niatch Divo-Benoist. Part de la reSota les ordres d'En López, els equips s'han
captació eslava destinada a la família del corredor
arrenglerat de la següent manera:
Torchy, mort en el G. P. de Sant Sebastià.
Samboià; Brano, Torras, Martí; Valts, Puig, l'e.
A les vuit del matí començaren alhora les curses
tit I I ; Moreno, Pinyol, Sastre, Avel·lanet i Petit I. de ciclecars 500 i 50 c. c , la primera sobre 1J5 quiU. D. Girona; Gauchia; Poch, Bosch; Casas. Fà- lòmetres, la segona sobre 137 quilòmetres 500.
bregas, Feliu; Pons, Escudé Domènech, Vinyes
Els resultats en ciclecars 500 c. c, han estat :
i Roca.
1.—Doré (Sima-Violet).
Hn conjunt, un partit que han dominat la major
2.—Stanton (Sima-Violet).
part del temps els locals, no havent demostrat l'eTots dos han acabat junts, en 1 h. 36 m. 1 s., a 78
quip visitant ésser de molta vàlua.
quilòmetres 100 de mitjana horària. L'amateur Colin
De l'equip visitant s'han distingit el porter i el s'ha retirat dues vegades abans d'acabar.
defensa esquerra.
Dels locals, Vinyes el millor de la davantera, i els CLASSIFICACIÓ DELS CICLECARS 750 C. C.
Classificació dels ciclecars 750 c. c.:
restants han complert. Els mitjos han fet un bon
T.—Violet (Sima-Violet), 1 h. 31 m. 5 s., a 90 quipartit, Fàbregas inil·lor a la defensiva, Feliu ha julòmetres 707 de mitjana horària.
gat molt encertat, Casas bé, però no ha servit
gaire els davanters. Els dos defenses, al principi
2.—Hal·l (Austin), a 3 'minuts de diferència. Aquest
força insegurs, després s'han afermat en el seu lloc, ha fet la volta més ràpida, a una velocitat mitjana de
i han complert. El porter, Gauchia bé en les po- 91 quilfimetres, 203 per hora.
ques ocasions que ha intervingut.
3.—Sandford (Sandford).
Els gols han estat fets per Vinyes 3, i Domè4.—Tallet (Sandford).
nech 2,.
Les motos 250 i 350 c. c.

AL

VENDRELL

Categoria 250 c. c. (125 km.)
1.—Portier (New Gerard), 1 h. 17 m. 22 s.. a (~
VENDRELL, 4
SANT SADURNÍ, 1 quilòmetres de mitjana. Vilta més ràpida a y- quiL'encontre jugat diumenge va constituir un no- lòmetres 513 per hora.
2.—Pierre (D. F. R.), a 5 minuts de diferència.
table triomf per al team local, que novament f-ju
3.—Rolland (Tersot).
una bella exhibició de joc.
4.—Durand (Tersot).
'
,
Al Vendrell F. C. cal felicitar-lo per la seva bona
Categoria 3So c. c. (137 km. 500).
actuació. El domini correspongué als locals, si
1.— Marc (Alcyon), 1 h. 24 m. 14 s., a 97 km. 237
bé cal apuntar que a la segona part, el Sant Sadurní
féu freqüents visites a la porta vendrellenca. do- per hora.
2.—Franconi (Monet-Goyon).
nant ocasió a Guinovart de lluir les seves habilitats.
z
El punt culminant del matcli foren els dos gols
3.—Clermont (Terrot).
'*
darrers, obra de Banqué, de dos xuts fulminants.
4.—Loi%'.nan (A. j . S.), volta més ràpida a IOO
A la primera part es marcaren dos gols, obra quilòmetres 010 per hora.
de Lagé i Soler, respectivament. Del Vendrell, els
5.—Dawson (A. J. S.)
.millors Banqué, Marquès, Lagé, Corominas i Soler.
Les
motos 175 i 500 c. c.
Els equips: Vendrell; Guinovart; Aloy, "Marqués;
Sànchez, Banqué, Nin; Soler, Lagé, Mascaró,
Aquestes dues categories han corregut separada• Corominas i Soler.
ment. La prAnera havia de fer 112 km. 500 de recorSant Sadurní: Castells; Casals, Llopart; Coloregut, la segona 150 km.
mer, Oller, Benaiges; Plà Riembau, Palla, ToreEl guanyador de la primera ha estat Pòster (New
. lló i Niubó I.
Gerard), en 1 h. T8 m. 54 s., a 85 km. 536 per hora,
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La diada dels 10 quilòmetres
a l'Autòdrom
1 1 octubre 1 9 25
Com en part ja es preveia, s'ha ajornat una
setmana més la reinauguració de l'Autòdrom de
Terramar; així, doncs, les diverses proves que
constitueixen el programa de la diada tindran lloc
diumenge vinent. Tanmateix era massa just el
temps, i amb aquest ajornament tothom hi sortirà
guanyant.
Mentrestant els corredors han pogut aprofitar
el t.-mps per als entrenaments. Abans d'ahir ma-

Magnetos

Bügies

teix la pista es veié força concorreguda per motoristes i pels directius de Penya Rhin.
En general els motoristes segueixen al peu de
la lletra aquella dita que diu "el que puguis fer
demà no ho facis avui", i espeien sempie els
darrers moments per insctiurcs
D'entre els incrits fins ai a hi ha Spnntei R i cer i Valtre, damunt A. J. S i V atu a amb B S A
en la categoria 350 c. c. En Ics motos 500 c. c ,
categoria en la qual es disputi la Copa Moíms
cal consignar els nom's dt Vidal 1 Tacha amb
Norton; Orús, amb Motosacoehe, i dos iticògrïits
que pilotaran Norton.
En sidecars 350 c. c. no podia mancar l'especialista Alà, amb la seva A. j . S. En la mateixa
categoria s'ha inscrit una Rudge, que assenyala
la reaparició en el motorisme pràctic d'un apreciat tècnic. En sidecars 600 c. c , Camats i Vidal
ja han formalitzat llur. inscripció.
Rodala, amb Amílcar; Regordosa, amb Derby,
i un X. X., amb Salmson, són participacions se-
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gures, coiil és molt probable que llo manqui en
la llista l'Atistihy qüe s'està fent i'amo de la categoria.
Bis cotxes í, 100 C. b. i ei Match Divo-Benoisi
Per a la primera d'aquestes proves han pres
la sortida 14 concursants, muntant Sénéchal,
Salmson, B. N. C. i Rally. La victòria ha correspost a la primera marca, encara que amb temps
no gaire famosos.
La classificació ha estat:
1. Doré (Sénéchal), 1 h. 30 m. 38 s., a 90 km.
440 per hora.
2. Marmier (Salmson), amb tres minuts de
diferència.
3. Goutte (Salmson); 4. Perrot (Salmson);
5. Casal (Salmson).
Gairebé fosc comença el match Divo-Beaoist,
ambdós sobre Delage, en forma de cursa-persecució, sobre dues voltes, cada una amb un handicap alternatiu de 6 segons, sortida parada, i
una final sobre dues voltes amb el mateix handicap; el vencedor en les dues primeres sèries
handicapat a la final.
El guanyador és Benoist, que ha fet les dues
voltes en 1 m. 45 s. 3-5, a 173 km. 753 m. de
mitjana. Divo li porta una diferència d'i segon
només. La volta més ràpida l'ha feta Benoist en
45 segons 3-5, ço és 201 km. 164 m. per hora.
Mentre el públic abandona la pista, un cotxe
Rolland-Pilain, dos litres, de turisme, comença
la temptativa dels 10,000 quilòmetres, ço que suposa vuit dies o dues nits sense interrupció. Els
conductors Delalande, Sire, Marguenat, Chalavrel,
Streimler i Nezeloff es rellevaran al volant del
cotxe.

DE RUGBY
(Segueix de la pàgina 5)
vlar de samarreta drtna un cert aire d'"internacional".
Diumenge foren quatre els equips que actuaren;
sense temor podem dir que la temporada ja és començada, per les impressions que tenim no serà un
any més. sinó una fita ferma de la total implantació
del rugb'y a Catalunya.
Sans- Ca dei
Al camp de Sant Adrià que posseeix el Cadci( tingué lloc aquest encontre, en el qual els propietaris
sortiren victoriosos per la notable diferència de 14
punts. Els vencedors, tot i presentar jug-adors relativament nous en aquestes lluites, sabé imposar el
joc que més li convenia, que fou el de tres quarts i
mitjos, que tots ells ho l'eren molt bé, i especialment
Folch, Baides i Carreras; el primer' fou el millor
dels 30 homes en el camp.
El Sans, tot i estar notablement reforçat en l'actualitat, obrà amb una gran manca de conjunt, motiu suficient per explicar-se una mica la diferència de
punts obtinguda; el millor jugador que tingueren fou
Du-cros que se'ns mostrà en una forma esplèndida.
Els assaigs foren marcats pels del blau-groc, per
López, Baides, Folch, Farré i Aguilar (aquest transformat per l'Andrade), i els dos dels verd-blanc foren marcats per Ducros.
Arbitrà el senyor Freixas, amb una gran voluntat.
Estigué sempre molt Just i recte.
L'equip vencedor era: Godó, López, Baides, Folch,
Farré, Carreras, Duran, Masdéu, Andrade, Aguilar,
Baltasar, Niell, Juanola, Parés J. i Romero A.
L'Amateur-Sant Andreu
L'equip campió de Catalunya, el Sant Andreu, un
dolent començament ha tingut enguany, encara que
no és prou el resultat per poder fixar la superioritat de l'un 0 de l'altre. ja que el domini fou altern,
a més cal dir que amb l'Amateur jugaren bons elements que avui es veuen privats d'actuar amb el nom
del seu gloriós club. Per això no cal fer molt cas
' d'aquest resultat.
El partit fou molt bonic i jugat dintre d'una gran
correcció. Arbitra el senyor Vilallonga, bé.
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Espanya, 1 - Hongria 0

Els hongaresos molt més estilistes i
formant un millor conjunt han perdut
per un free-kick
El joc fou d'escàs interès a la primera part i d'un domini absolut dels

magiars, a là segona -:- Carmeló marca l'únic gol de la tarda, d'un cop
franc -:- Els espanyols, per fi. es declaren satisfets de l'arbitratge

Estava escrit!
Quan els equipiers espanyols arribaren a Budapest
a bord d'una "golondrima" hongaresa de les que fan
el servei pel Danubi blau, tots els habitants de la
ciua on el rei Atila havia fet manta sesta, haaien
acudit al moll per veure de ben prop aquests jugadors tan carregats de llorer, la fama dels quals tenia
acaparades dies ha. totes les Unies de la xarxa telegràfica, telefònica i radiofònica d'Europa.
La hig-life que a aquelles hores es passejava pel
passeig de Lipot Kornt (del rei Leopold aproximadament), com la classe popular que s'agombola al voltant del Tqnfiesgraben, tothom havia acudit . al
moll de Ferenez Jozsef Raapart a veure de la vora
els futbolistes peninsulars que- se les anaven a tenir
amb l'equip nacional d'Hongria.
Quan van baixar Zamora i Samitier hi va haver
especialment un moment d'expectació dintre, l'entusiasme. Els óssos, l'animal casolà d'Hongria, que tothom que s'estimi posseeix—encara que recentment els
propietaris sembla que s'han oposat a què els estadants del Budapest en tinguin en els pisos—, es van
posar a ballar de contents, i se sentia un joc de
panderos que feia enternir.
La Municipalitat hongaresa havia preparat un lunch
en honor dels forasters. L'alcalde anava vestit de: tzigan, amb un smoking grana ribetejat de blau, per estar més en caràcter. Es feren els brindis de consuetud amb un vi det 16 graus de la Bòsnia, i En
Cabot, en nom de l'equip espanyol, pronuncià un discurs interessant, que fou molt picat de peus, costum
del país per expressar l'assentiment.
Pels carrers de Budapest, per tot arreu on passaven els jugadors espanyols, hi havia un clam d'admiració. En passar Zamora, els budapestius es llevaven
cl barret i feien una rialleta de satisfacció.
A la Federació hongaresa, íperò, que en saber la
l'ictòria de l'equip espanyol a Viena, havien tingui
un moment de defallença, passatgera afortunadament
gràcies a haver-se sabut administrar sengles vasos de
Hunyadi Janos, les aigües purgants més acreditades
d'Hongria, quan el dissabte es varen assabentar de
l'esdeveniment que trasbalsava les agències telegràfiques i posava un calfret en el cor dels espanyols davant la guillada del cap rifeny, hi va haver un conat
de pànic.
Foren encesos ciris a Sant Estanislau, rei d'Hongria
i patró dcil país, per tal que la sort fos favorable a
l'equip nacional. Els membres de la Federació hongaresa feren vetlla, per torn, tota la nit, i al matí del
diumenge, fins a l'hora mateixa de començar l'emocionant match.
Prou n'hi havia, d'húngaros patriotes que volien
mantenir els esperits enlairats i feien els impossibles
som els millors jugadors d'Europa. Què és cast Els

SPORTMEN'S
INVITEM A COMPRAR
Bales reglament, a 2,95; 4,95; 7.95; 10,95
Jerseis futbol, a 2,23: 3.5 i; 4,95; tots coíors
Mitges jugador, a 0,90; 1,65; 2,25
Pantalons jugador, a 1,75; 2,35; 2,65; i 2,95 Iots colors
Càmares angleses, a 1,25; 2,30 i 2,95
Dafenses, a 0,55: 0,75; 0,95; 1.45 i 295
Turmelleres angleses, a 5,35 i 5,15
Qenolleres porter, a 8,95 i 9,45
»
angleses, a 5,95
Quants porter, a 7,95; 9,95; 12,95 y 16,95
Sabates futbol, totes les mides, a 10,55 i extra a 14,95.—Sucursal; Carme, 35.
C A S A L A Y R E T BOQUERIA, 29 - Telèfon 2863 AFabricació especial per a Clubs; jerseys, pantolons i mitges tutbol, ets , en tot
colors i dibuixos que es poden desitjar sense augment de preus

ànims estaven decaiguis, i es veia d'una hora lluny—•
per anima'ls: —Heu de tenir present —• deien — que
millor dit, de dues hores lluny, 'perquè a Budapest
encara hi havia l'hora antiga—que no hi havia húngaro per mitja hora.
I efectivament, va passar el que havia de passar.
Espanya no podia desmentir la fama que gaudeix
d'uns quants dies ençà. I la porta del porter de la
porteria húngara fou traspassada d'un xut de Carmelo. Fou un xut dolç, suau, la pilota va entrar llefis-

casament com corresponia al xut del jugador basc.
Al porter hongarès li va venir a la boca com una
solivera de menta. L'honor estava salvat. Els ciris encesos a Sant Estanislau en aquell mateix moment s'extingiren amb quatre espetemecs, i la imatge del Patró d'Hongria va restar a les fosques en la cantonera de la sala de Juntes de la Federació de Budapest.
No havia passat sinó el que fatalment havia de passar. A l'ombra de la mitja lluna musulmana, en quart
minvant, cada dia més minvant, l'oso d'Hongria, com
ahir l'aguila austríaca i abans d'ahir la vaca suïssa,
havia sucumbit sota les urpes... què vol dir sota les
urpes..., només sentint el bràmul del valerós lleó que
una vegada més s'ha fet respectar la seva crinera
arrissada i ha deixat ben parat el nom d'aquest país
que, si molts en feien el bon Jesús i en sentir-ne parlar feien la mitja rialleta, ara han vist que té cops
amagats, que deixen parat el més Valept.

El partit en general
Hi havia una veritable expectació per presenciar aquest match, sobretot després del resultat
de Viena; així no és d'estranyar que el camp del
Ferencvarosi es veiés emplenat de gom a gom,
calculant-se en més de 50,000 persones les que
hi assistien.
Altrament el match només ha satisfet a mitges,
car el fort vent ha molestat molt el curs de la
partida; a més a més, cal reconèixer que els peninsulars han jugat avui amb el sant de cara i que
han acabat amb una victòria que els pot molt
ben ésser discutida, car ni pel seu transcurs ni
per l'empenta que han prodigat n'eren del tot
mereixedors, la qual cosa no significa que no l'hagin obtinguda en justícia.
De repetir-se l'encontre en igualtat de condicions i circumstàncies no és probable que l'score
es decantés desfavorable als magiars, que damunt
el terreny s'han mostrat més perfectes mestres
en l'estil de combinar i passar.
Cal remarcar, no obstant, que un bon tros de
la segona part s'ha jugat a un tren excessivament fort per les dues parts, la qual cosa ha
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restat molta bellesa a l'encontre. En general en
aquest joc dur, que en certs moments l'ha fet
poc agradable, hi han tingut una part tan activa
els guanyadors com els vençuts, amb la sola diferència, tal volta, que les exclamacions i queixes
han sortit més de la boca dels peninsulars. Seria,
no obstant, exagerar la nota, si qualifiquéssim globalment el partit de brut; hi ha hagut moments
de gran interès i de molta emoció, per bé que
en general el públic s'ha sentit quelcom defraudat, car s'esperava una gran exhibició del joc espanyol, que justifiqués la victòria, o que pel contrari aquesta es decantés pels qui més l'havien
merescuda.

EI conjunt hongarès
S'ha parlat molt de la crisi del futbol magiar,
i és evident que l'època actual no és d'esplàndor; no obstant, quant a estilisme i resistència,
n'han abocat per comprar i vendre. Hi han hagut moments que els espanyols no han existit
davant l'escomesa dels magiars, que sobre tot
a la -primera part han gallejat d'una riquesa de
combinacions sorprenents. Tots llurs esforços,
però, s'han esberlat davant l'ineficàcia del xut;
cal convenir que en aquest sentit són de categoria inferior, i és una llàstima, car s'han passat
moltes ocasions abocats al marc contrari. El gol
ha estat un veritable excés de confiança de Zsak;
una errada gairebé imperdonable, en partits d'aquesta categoria; ben poca feina més ha tingut
aquest porter.
La defensa ha estat brillant; Fogl, per si sol,
era prou en tenir a ratlla tot l'atac espanyol.
Senkey I, ha reemplaçat amb avantatge a Hungler. Fuhrman s'ha mostrat el millor dels mitjos;
en canvi, Kleber, tot i fent una bona partida, no
ha sabut sostenir amb prou eficàcia el seu atac.
Ha excel·lit a la davantera Kohut, com el de
niés perill i el més rpid; Molnar, pels seus trets;
el centre, com conductor de la línia, i Opata, en
el poc que ha jugat, ens ha semblat el millor dels
cinc.
S'ha pogut observar en el quadro magiar un
excessiu afany en voler desbordar per la rapidesa als seus contrincants. A un domini tan pronunciat, els ha correspost, no la victòria, però
un atorrollament excessiu.
Es evident que en "souplesse" han superat també enormement els seus contrincants.

L'equip penins ular
Es evident que no comptava de trobar-se amb
un equip de l'empenta dels hongaresos; així que
s'ha iniciat la característica "fúria", han quedat
boca-badats de veure que els altres els superaven, i de molt. Aquest estupor s'és convertit en
un execessiu afany per als espanyols de mantenir-se a la defensiva, fins quan encara havien de
tastar el gol de la victòria. Com a conjunt d'equip
han actuat bastant millor a Budapest que a Viena; aquí l'escomesa individual s'imposà a la millor tècnica austríaca i els féu guanyar; en canvi,
a Budapest, han fet sempre un joc més tancat i
han tingut cura d'armonitzar més les línies.
El porter, Zamora, ha complert molt bé; el
seu joc ha estat elegant i ha davassallat energies
en dues ocasions de perill; ha incorregut en una
quasi pifiada, però, amb tot, ha estat l'home de
sempre i ha agradat més que a Viena.
La parella de defenses no s'ha entès ni poc ni
gens; cada un d'ells hs. anat per on millor li venia.
Pasarín ha tingut una tarda boja; ha tret coses
fantàstiques i n'ha fallat d'altres incomprensibles.
Han fet el joc de cop a Cegues, sense mirar on
col·locaven" la pilota, però han emprat tant de
coratge que han aconseguit imposar-se.
En els mitjos _ ha fet una bona partida Gamborena; però aquesta vegada l'ha superat Samitier.
Péfta molt millor que a Viena, per bé que ha
deixat massa desmarcada l'ala contrària.
Els davanters pròpiament no han tingut gran
ocasió de lluïment; Errazquin, molt marcat, ha
estat avui un feble conductor de línia. Els interiors Cubells i Carmelo han estat els millors.
P;era inicià alguna bonica escapada, però sense
excel·lir.
La tàctica emprada era errònia, en entossudirse à fer joc alt-, amb el fort vent que era un
constant obstacle per desenrotllar-lo avantatjosament.

L'ESPORT

mostrat, però, bastant satisfets. No del tot, naturalment, perquè seria demanar massa.
El doctor Brauns, en vista del que havia succeït al seu col·lega el txec Cejmar amb els espanyols, no volia acceptar aquesta missió; malgrat
això, ha tingut el do d'agradar "bastant" als
exigents jugadors i directius peninsulars.
EI públic no s'ha pas mantingut en l'actitud
freda del de Viena; pel contrari, ha cridat fort,
més per encoratjar els seus que per censurar els
hostes. Hi ha hagut, però, una mica de tot; els
xiulets estridents s'han fet sentir molt vers al
final, com a protesta de l'ús que feien els espanyols de tirar la bala a fora per passar temps
i tallar les arrencades dels hongaresos.

EI partit
ELS EQUIPS
Actua d'àrbitre el vienès Brauns i els equips
s'arrengleren pel següent ordre:
ESPANYA: Zamora; Juanín, Pasarín; Samitier, Gamborena, Pena; Piera1, Cubells, Errazquin, Carmelo i Aguirrezabala.
HONGRIA: Zsak; Fogl II, Hungler; Fuhrman.
Kleber, Rebro; Senkey II, Molnar, Priboj, Opata
i Kohut.
EL VENT ES A FAVOR DELS ESPANYOLS
ELS HONGARESOS DOMINEN
LLEUGERAMENT
Els espanyols juguen a favor del vent i en els
primers minuts amb prou feines si es veu joc
cap dels dos bàndols; el domini és lleugerament
favorable als magiars, que i-nicien alguna bona
escapada per Senkey-Molnar, l'ala que dóna millor impressió d'intel·ligència. No obstant, els mitjos peninsulars aguanten bé l'escomesa i la bala
rarament passa dels dominis dels backs.
Chirri aprofita una passada de Pena per iniciar
el primer atac de la tarda, que mor sense ulteriors conseqüències. Els porters encara no han
tingut ocasió d'entrar en joc car les dues defensives es mantenen molt fermes; el domini, no
obstant, continua afavorint els magiars durant
aquests primers quinze minuts de joc, notant-se
en ells un bell joc de passades.
LES PRIMERES BONES JUGADES
Per fi el partit sembla iniciar-se amb més llibertat de moviments i els peninsulars, en bona
combinació, burlen a Fogl i arriben als dominis
de Zsak, el qual es fa aplaudir en desviar un superb cop de cap de Samitier. Són les primeres
jugades notables de la tarda i el públic aplaudeix. Els davanters hongaresos repliquen i al seu
torn obliguen a Zamora d'entrar en joc amb una
magnífica parada a un gran xut de Molnar. Ei
públic també l'aplaudeix i el joc, malgrat del fort
vent, pren llavors un caire de més activitat.
SORGEIX LA "FÚRIA"
S'inicia la clàssica "fougue" espanyola, que domina durant una bella estona. El joc esdevé fort
i les trompades són freqüents. Cal esmentar la
de Cubells i Opata entre les diverses lesions re-
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L'arbitratge
Ha estat molt i molt difícil; ha calgut una gran
energia per evitar que la lluita degeneres en brutícia, sobre tot a la segona part. El doctor Brauns
S'ha mostrat molt rigiarós amb uns i altres. Els
SSpanyols, que són tan difícils en la matèria, s'han

SABADELL-TERRASSA
Un -oastell dp xiquets de Valls a la porta del
Sabadell
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budes; amb tot, això no dóna lloc a incidents
d'importància, fins ara.
Són tirats diversos free-kicks per les dues parts,
a causa de la duresa amb què es juga. Una sunerba escapada de Carmelo per poc acaba en gol.
El joc és interromput per donar lloc a diversos
canvis en els dos equips, de comú acord entre
els capitans. En el d'Hongria el back esquerre,
Hungler, és substituït per Senkey I, i Opata, l'interior esquerre, ho és per Tacks.
En el d'Espanya, Chirri es retira i el reemplaça
Polo.
EL GRAN ATAC HONGARÈS
Es en els quinze minuts que han precedit al
descans quan hom ha vist un joc de més empenta i més obstinació. Els hongaresos han imprimit una rapidesa tan gran al seu joc que els
peninsulars s'han vist totalment desbordats i ha
calgut que el meravellós Gamborena, aquesta vegada ben ajudat pels seus ales, s'emprés totalment a fons per contrarestar amb prou energia
l'atac hongarès, el qual, però, ha estat mancat
de la necessària precissió en el xut per assolir
el gol. Cal assenyalar, no obstant, la desesperada
defensa peninsular, sobretot de Pasarín, que ha
fet coses sorprenents i ha desbaratat jugades mestres. Els espanyols obtenen un còrner que dóna
lloc a una gran confussió i algú hi creu veure
un penalty dels magiars.
Un segon xut fulminant de Molnar també és
deturat per Zamora amb molta vista.
Una reacció dels espanyols', que una mica atropelladament arriben a la porta contrària: Errazquin condueix la bala però Cubells se li atança
per disparar un bon xut que és desviat pel porter
hongarès. Sona el descans.
LA SEGONA PART
S'INICIA TAMBÉ AMB DURESA^
Tan bon punt el joc és reprès, els espanyols
es llencen a un fogós atac i aconsegueixen un
còrner; els hongaresos repliquen i al seu torn
n'obtenen un altre, en treure Zamora una canonada de Kohut. En els darrers instants de la primera part hom podia observar ciue l'excés de velocitat que s'imprimia al joc feia degenerar la
lluita en quelcom de violència; a jutjar pels pocs
minuts que es porta el joc, ara, aquesta violència
és palesa i l'àrbitre ha de reprimir enèrgicament
els uns i els altres. Juanín abusa de les entrades
en "fould" i promou protestes del públic.
EL GOL ALS SIS MINUTS
Els hongaresos són castigats amb un cop franc
prop de l'àrea fatídica; des de vint metres el
tira Carmelo directe a gol i la bala s'escorre de.
les mans de Zsak, quan semblava haver-la desviat. El gol, que ha estat aconseguit al sis minuts,
produeix el consegüent estupor en el públic i en
els jugadors hongaresos.
ELS MAGIARS TORNEN A L'ATAC
PIERA PASSA AL MIG
Aquesta ensopegada del "keeper" hongarès fa
que el. seus companys d'equip es llencin a l'atac
més desesperat; al cap de poca estona Piera passa
a reforçar els mitjos, però la superioritat dels
hongaresos continua absoluta. En certs moments
els jugadors de la Península esdevenen invisibles,
tan gran és el domini contrari, el qual, però, no
obté fruit del seu treball per l'excés de mansuetud en tirar a gol.
Zamora es fa aplaudir amb un magnífic capbuçó en salvar un xut fantàstic de Kohut, que
ha estat el més perillós dels davanters.
Els espanyols intenten finalment de treure's del
damunt la pressió obstinada, i Errazquin aconsegueix arribar al gol contrari, sense eficàcia.
Els darrers deu minuts han constituït un nou
esforç de la gran tècnica dels hongaresos; els
espanyols han recorregut a la tàctica de llençar
la bala a fora, la qual cosa ha provocat una certa
nerviositat i malhumor en el públic i jugadors
magiars. El joc ha degenerat bastant i els "foulds"
marcats han estat nombrosos.
Degut al persistent domini els magiars han obtingut diversos cops francs sense conseqüències
en el marcador. • Els espanyols, en els darrers moments, han causat una impressió d'afebliment, degut a la rapidesa amb què ha estat conduïda la
lluita.
No obstant, havien guanyat!
p
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ATLETISME
Les reunions internacionals
El fi de la temporada atlètica d'enguany ja podem dir que el tenim a 'sobre, i els darrers matclis
internacionals entre les primeres potències d'Europa en constitueixen ia clausura oficial.
Bona temporada, no solament pel gran nombre
de records del món que ha nestat millorats, sinó
per les moltes revelacions individuals, i d'equips
nacionals.
Onze records del món batuts durant quatre mesos, i sense fer esment dels obtinguts per Nurniia Amèrica en pista coberta (indoor), el constant
progrés experimentat a quasi totes les nacions,
els records dels quals en llur majoria han estat
també millorats, i els nombrosos encontres internacionals que àdhuc han efectuat les nacions
atlèticament considerades de segona categoria,
posen sobradament de relleu l'obra efectuada en
la temporada "record" de 1925.
Aquesta activitat que es registra a l'estranger
contrasta violentment amb el quietisme que hem
experimentat a casa nostra, 011 s'ha perdut llastimosament el temps. Sense cap estímul ni ajut.
alguns dels nostres atletes aconseguiren una forma apreciable, però res aconseguireu per manca
de reunions i estímuls de tota mena.
Decididament l'atletisme, tant "regional" com
peninsular, ha marcat un progrés poc menys que
inapreciable, i això 110 ens inspira, francamcin,
cap confiança per a l'esdevenidor, que avui
veiem més gris que mai.
Corren tant els altres, i nosaltres estem tan
parats!

De tots els encontres internacionals celebrats
enguany, els més importants, tant per Ics marques assolides, com per la qualitat de les nacions
en lluita, han estat el Erança-Suècia, AlenianyaSuïssa i Einlàndia-Suècia.
D'altres se n'han celebrat, com França-Bèlgica, França-Suïssa, França-Anglatena i BèlgicaHolanda, però cap d'ells, ja sigui per la desigualtat dels contrincants, o per la forma incompleta
que es presentaren alguns jugadors, no tenen la
importància dels comentats anteriorment.
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tres sembla inexplicable, ja que Tevenau ha corregut la distància amb 49" i a Estocolm ha arribat tercer, quan Bylen guanyà amb 49" 6-10
i cl vell Engdhal féu el segon amb Jo".
Indubtablement en aquesta distància França
perdé uns punts segurs: pot molt bé atribuir-se,
la desfeta a la manca de costum que tenen els
trancesns de córrer en pistes petites com la d'Estocolm que no arriba als 400 metres, mentre que les
de París fan 500 de volta, i per tant els viratges
són molt menys pronunciats.
Als 800 metres la victòria sueca era d'esperar,
ja que tant Bylen com Johanssou són homes regulars sobre 1' 55" i Wiriath. actual recordman
de Franca, no ha pogut baixar dels 1.55 2-5.
La 110 part cipació de Wide, donà lloc a què
en els 1.500 metres França obtingués uiis punts
que mat hauria assolit si cl "preceptor volant''
hagués fet acte de presència. Ami) tot, Pelé, en
marcar .í'5^ 2-10 pot ésser assenyalat ja com
un dels millors "milers" d'Europa, tota vegada que
fora de Xurmi, Wide, Scbarer i Stallard, avui homes d'aquesta equivalència no n'hi ha.
També Bontemps sorprengué anib els 3' 59"
8-10, guanyant a Ericksson, damunt del qual descansaven les esperances dels suecs.
Fins a 1924 França no tenia especialistes de
m'g fons. Avui, amb Pelé, Bontemps, Wiriath i
Baraton pot fer un quartet per 800 i 1,500 que difícilment seria vençut a Europa sobre una cursa
de 4 per 800 u 4 per 1.500.

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

os.

Concessionaris exclusius per a Espanya:

E. i J. Pujol Xícoy
Claris, 103 : Teièf. G 371: Barcelona

Suècia vencé França per 105 a 74 punts
Indubtablement les victòries de França sobre
Bèlgica, Suïssa i Anglaterra, encara que aques'.a
es presentés sense alguns dels millors elements,
tals com Abrahams. Lidell, Low, Stallard, Mountain, Nokes i altres, i el cas partictilaríssim d'ésser la primera sortida en bloc que feia Suècii
després, dels Jocs de l'any passat, foren motius
que pesaren rnolt en l'interès que internacionalment es concedí a aquest encontre.
França, després d'una campanya iutensíssima, ha
aconseguit reunir un equip que en velocitat i
mig fons és magnífic. 1 només li manca que entre els llençadors i corredors de ions obtinguin
alguna millora per poder ésser considerada com
una potència de primer ordre.
Aquest any els seus progressos ban estat beu
palesos, i si bé és cert que no ha produït cap revelació important, els A. Meurlon. Sempé. C.'erbaney, Winiath, Pelé, Ecwden i Tevenau han
acreditat una forma magnífica.
Per altra part Suècia enguany ha obtingut UP
gran reforç amb l'aparició sobtada d'Iionijes com
Sten, Petherson, Blyen, Cklof, Stenfeld i Osterberg, i els seus homes vells, tals com Enghal,
Lilja, Johansson. Jansson, Lillier i Zallhangeu han
acusat una forma superior a la d'anys anterior 1 .
El match Erança-Suècia era, doncs, un encontre que ja abans de disputar-se permetia endevinar el guanyador, però encara que la potència
sueca era evident, ningú podia creure que bo fos
per tanta diferència.
Que els francesos havien de guanyar Ics proves de
velocitat sobre 100 i 200 metres, era una cosa
segura, ja que ni Petterson ni Ottander havien
baixat enguany dels 10" 9-10. i encara molt rarament, mentre que Alourlau és un home conseqüent sobre 10" 4-5 i enguany fins sobre aoo metres, on els suecs 110 baixen dels 22 ', mentre que
a.França Mou-r.lon i Cerbonne.y. arriben als 21" 6-10
amb freqüència.
Certament la desfeta francesa'' en èfs '400 rfte-

Començant als 5.000 i acabant als llençaments,
excloent el salt d'alçada, la supremacia sueca 110
admetia cap dubte, i aqí és precisament on els
del nord apretaren de valent, valent-se de la po'.a
finalitat dels actuals corredors de fons francesos,
i dels llançadors, dels quals sols Paoli és de classe
inlernacional.
Els francesos creune que d'haver-se pogut desplaçar Guillemot, els 5.000 metres haurien estat
per a França, però, certament, els 15 m. 12 segons 4-in assolits pel jove Eklof. no ens ho pernií'l creureu-ho.
I .;> decadència francesa en corredors de 10 km.
és ben palesa, i avui, retirat Heuet, i havent deixat per ara aquestes distàncies Guillemet, sols
Llelqués queda com a vestigi d'aquella potencialitat d'anys enrera.
El suec Stenfeld és una revelació d'enguany,
que sols descobrí és ja avui un perillós contri'icml per a Wide i sobre 10 kms no faria ca]) mal
paper al costat de Xurmi i Ritola. els 31 minuts.
27 segons 9-10 que emprà cu els campionats suecs
ho demostren a bastament.
A excepció de les curses de 100, 200, 400 i
800 mel res en Ics que Suècia es presentà amb tots
els millors elements, en les altres curses la no
participació de Wide afeblí molt la puntuació de
Suècia.
En la part concursos França, fent excepció del
"prodigiós" saltador Lewden, actual recordman
d'Europa del salt d'altura amb I m. 95 cm., o del
vell llançador Paoli. i de l'excel·lent especialista
de les tanques Sempé, la resta és d'una inferioritat ben palesa.
lleu Petterson. el mateix que Osterbrg, són
ducs revelacions d'enguany, el primer amb els
110 i 400 metres tanques, i el segon en altura; 110
així amb els sals de llargada i llançaments, en
els quals els Lillier, Blonquist, Zallhagen, Johansou i Jansson, són ja noms ben coneguts.
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La victòria sueca en els concursos i tanques
fou ben -manifesta, ja que de les vuit proves, només en l'altura obtingué França un lloc honorable en guanyar Lewden.
Suècia ha demostrat, doncs, posseir un equip
completíssim, molt superior al de França, amb tot
i l'absència del "fenomen" Wide.
Alemanya baté Suïssa per 89 a 53 punts
Després del match que suïssos i francesos lliuraren a París, del qual sortiren guanyadors els
darrers per 75 punts contra 57, l'encontre Alemanya-Suïssa constituïa el baròmetre per poder
avalorar la veritable qualitat del conjunt alemany,
en lluitar contra una nació dies abans vençuda per
la guanyadora de Bèlgica, Anglaterra, i que sols
ha pogut ésser derrotada per Suècia, tot una segona potència d'Europa després de Finlàndia.
Així. doncs, de la diferència de punts entre
suïssos i alemanys depenia lògicament la situació
de l'atletisme baverès.
Si deixem parlar únicament els resultats obtinguts per Er?nça primer i Alemanya després
sobre la petita Suïssa, veurem que mentre França la guanyà per 28 punts de diferència, Alemanya obtingué la victòria per 36 punts, o siga per
8 punts més que França, però com que el match
entre "deutsches" i "helvètics" no es desenrotllà
regularment, tota vegada que les dues repúbliques es presentaren mancades d'alguns dels seus
millors elements, és just que fem esment de tot.
Alemanya es presentà sense Houben, per a
l'sprint, Dobermann. el millor saltador de llarg;da; Haenchen, el segon llançador del disc amb
43 metres: Skorzinski, el millor saltador d'altura;
Bi echenmacher. el ihillor llançador del pes; Holz,
el gran atleta complet (entrenador d'e l'equip
olímpic d'atletisme d'Espanya),, i a més el gran
"miler" Peltzer només es presentà als 800 metres i deixà els 1,500. en els quals hauria aconseguit una esclatant victòria.
Suïssa, pel seu cantó, es veié handicapada per
l'absència de Martin, el segon classificat en els :
800 dels Jocs Olímpics, i guanyadors d'aquestes
dues curses en el match contra França.
Dit l'anterior, es desprèn clarament que Suïssa es presentà contra Alemanya igual que contra França, feta la diferència de Martin i Scharer; en canvi, Alemanya deixà a casa set o vuit
homes, tots de classe veritablement internacional.
Atenent-nos a la lògica, cal convenir que si
les dues nacions s'haguessin presentat amb tots
els elements, la victòria d'Alemanya hauria estat
aplanadora. Cal estimar que la superioritat d'Alemanya sobre França és palesa i definitiva, i si
aquesta, pels resultats obtinguts enguany, s'ha
col·locat a un quart lloc darrera Finlàndia, Suècia i Anglaterra (que si bé fou batuda per França ja hem dit que sense cap dels seus millors
elements), és just que considerem Alemanya là
tercera potència atlètica d'Europa. Un encontre
Suècia-Alemanva o Einlàndia-Alemanya, despertaria avui un interès enorme.
El match Alemanya Suïssa, disputat a Basilea, te
poc a comentar, ja que la superioritat alemanya
és ben palesa, llevat en els 400 metres.

Setmana de records
Hem arribat a un moment de. prodigació tan exagerada en matèria de •mil'orar records, que certament,
de continuar, acabarà per desconcertar-nos i convénce'ns que, efectivament, batre un record és cosa de
poca importància. Un "tècnic nacional" ja ha dit que
per batre un record no era necessari que s'organitzessin proves. Això denota un grau de tecnicisme tan
gran, que certament voldríem que ens ho expliqués
ben explicat. Sempre hi ha homes d'idees avançades...
Mai, des que l'atletisme és degudament regularitzat per la Federació Internacional, s ha donat el
cas denguany de veure's millorar 17 records del món
en una temporada, i menys de batre'n tres en un sola
setmana.
El passat dia 20, durant el match triangular entre
Suècia-Noruega-Dinamarca, el suec Lindstrom millorà el record del món del llançament de la javeHua que detentava Mygrha amb 67 m. 04 des del
dia 30 de maig a Chicago. Lindstrom obtingué un tret
de 67 -metres 31 centímetres, marca superior de 27 centímetres al record del 'món del finlandès famós. Per
dissort, sembla que la temptativa fou afavorida per un
fort vent,-i la marca no fou homologada.
• Jhonnie Myyrb,a, que des de fa un any està instal·lat
a l'Amèrica del Nord, sembla rque ,no es. conformà
amb veurè's desposseït .del títol, de .."re
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dies més tard, o signi el dia 26, a San Francisco de
Califòrnia, durant una prova oficial, el dues vegades
campió olíinnic obtingué un tret fenomenal de 68
metres 553 '.nilímetres, imposant definitivament ia
seva qualitat excepcional.
Si gran ha estat el gest del famós finlandès, assolint una marca que difícilment serà igualada, la que
el noruec CharJcs Hoff ha obtingut a Helsingfors
(Finlàndia), passant amb la perxa l'altura sorprenent
de 4 metres 247 milímetres, cal conceptuar-la de fantàstica.
Quan fa un mes i mig a Oslo (Noruega), baté el
seu antic record passant els 4 metres 23 centímetres,
fou opinió general de que difícilment aquesta altura podria ésser superada, però el noruec féu públic
el seu propòsit d'arribar als 4 metres 50 centAnctres.
abans d'acabar l'any, i e l que és per ara tot fa creure
que assolirà el seu propòsit.
Definitivament, Hoff pertany a una qualitat tan
excepcional com la de Paddock i Nurmi.

= = = = =

En referir-nos als festivals que en els passats
dies 3 i 4 del corrent lun tingut lloc entre els elements del nostre Club de Natació Barcelona i
una ^elecció que quasi podríem anomenar france
de França, ens cal començar per establir aquestes dues consideracions que no cal oblidar. La
primers, que l'equip visitant era una selecció, i
una selecció, reforçada per Padou, del Sud-est
sa; puig els seus components són actualment dels
millors homes amb què compta França. No es
tractava, doncs, d'un club, sinó d'una reunió d'elements de diversos clubs.
La segona, que cl Club N; tació Barcelona, degut a diverses circumstàncies, totes elles produïdes per causes involuntàries a uns i altres, 110
es troba en condicions de poder presentar
tots els seus nrllors elements. Malgrat d'això,
i donant una nota de franca i esplèndida
esportivitat, no deixà d'aprofitar l'ocasió que se
I', presentà perquè els entusiastes de la natació
poguessin veure a casa nostra els positius i valuosos elements francesos que ens ban visitat. El
temor d'una victòria dels visitants no ha estat un
aturador a la tasca empresa de donar a conèixer
als nostres tota la valor de la natació mundial.
Alegrem-nos que sigui el C. N. Barcelona el que
ho faci en aquesta fornia, i rebi la nostra felic-tació més entusiasta.
Això sentat, i que s'ha de tenir sempre present -en parlar d'aquests dos festivals, vegem cl
que foren.
EL FESTIVAL DE DISSABTE
En aquest festival la selecció del Sud-est de
França va aconseguir la victòria en totes les proves, llevat del water-polo, que va empatar a
quatre gols. Els seus elements correspongueren
en absolut a la fama que venien precedits Sobretot en Padou, el notable jugador de water-polo
va sobresortir damunt de tots ells El seu estil
de nedar potser no fa el bonic d'altres estils que
hem pogut veure, però és d'una eficàcia sobradament demostrada amb els temps que emprà en
les diverses curses en què prengué part. Qu?nt a
water-polo, ens demostrà que per a ell no hi ha
secrets. Forj el jugador coneixedor d'una tècnica perfecta de joc i de recursos que potser en
algun moment poden semblar excessius. S'imposa sempre que va proposar-s'ho, però degut a
que no havia jugat mai amb els seus coequipiers
va pecar d un xic massa d'individualitat Àdhuc
nosaltres ens atreviríem a dir que no s'emprà
pas sempre a gran fons, és a dir, donant tota la
marxa al seu joc excel·lent. El que sí volem criticar-li unes demostracions que féu durant d
partit, 1 que per molt superior que se sigui als
altres no han de fer-se mai.
Dels restants sobresortí també en Zwilber, qui
i-n els dos cents metres lliure i en els 100 metres
braça, juntament amb el water-polo, es. demostrà com un dels millors components de l'equip.
Tan çn Tisson com en Çostoli no varen ésser
remàrcàts d'una inamera patent" com era d'espe-
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La setmana passada la manca d'espai no ens permeté comentar el nou record peninsular batut pel volur.tariós tarragoní Llorens, llançant el martell a 3t
metres 880 milimet.es.
Certament Llorens és, junt amb en Bru. un dels
poquíssims homes que tenim a Catalunya amb voluntat ferma i resolta per a l'entrenament.
Certament que el cercle, els colors del qual defensen (el benemèrit Club Gimnàstic), treballa perquè
els seus atletes siguin constants en l'entrenament, proporcionant-los tot els mitjans necessaris, i no deixant
passar cap ocasió per tal d'organitzar proves.
L'intent oficial de Llorens tingué lloc el passat
dia 23 a la mitja part d'un partit de futbol, i davant
dels jutges reglamentaris, Llorens tirà el martell a
34 metres 880 milímetres, augmentant el seu propi
record del 30 de! mes passat, de 45 centímetres.
De continuar en aquest pla progressiu, molt aviat
et record del martell serà una marca digna de comparança internacional.
La sel·leció del Sud-Est de França, reforçada per
Padoú, que ha fet unes brillants exhibicons davant
dels nedadors del Barcelona
1. Costoli. 2t; s. 7-10; 2, Navarro, 29 s. 9-10;
3. Pinillo, 31 s.; 4, Mitkleltoil· 31 s. 5-10, i 5, Farrés, 32 s.
Quart. Cursa de 100 m. braça de pit, internacional.— En aquesta cursa l'absència de Tusell,
així mateix indisposat, fou motiu que Castro, en
defensa dels colors blanc-blaus, fes una cursa esplèndida i igualés el temps que fins fa poc era el
record de la distància. En Trigo A., complí.
En Zwiller féu una cursa amb força estil, si bé
wàter-polo tienry Padou
sense esforar-se massa, i arribà primer, en 1 m.
28 s. Eu Castro féu el segon, en 1 111. 32 s. 8-10,
i en Trigo el tercer, en 1 m. 41 s. 8-10.
Cinquè. Cursa de 200 m. esquena, internacioncl. —- Com totes les anteriors, fou guanyada pels
francesos, si bé Gibert, en un estil ben reposat,
leu un temps quasi igual al record que té establert en la distància. En Mai, cada dia en franc
progrés, féu un excel·lent tercer.
Els tcnij 3 foren: 1, Winckler, 3 111. 12 s. 2 10;
2, Gibert, 3 m. 21 s., i 3, Mai, 3 111. 33 s. 5-10.
Sisè. Cursa de 100 m. over, internacional.—
Aquesta hm l'única cursa internacional en la qual
la lluita tingué un xic d'intervenció. En Vila oposa una i.ella resistència a Tisson per al primer
iloc, i Sabata sostingué una veritable lluita amb
Gastaud pel tercer.
Arrib; ren, però, amb aquest ordre: 1, Tisson,
.1 111. 20 s.; 2, Vila, 1 111. 25 s. 2-10: 3, Sabata, 1 m.
30 s. 3-10, i 4. Gastaud, 1 ni. 30 s. 8-10.
Setè. Cursa de 50 m. femení.— En aquesta
cursa les nedadores del. C. N. Barcelona feren
una bella demostració dels avennos que en el
poc temps que practiquen la natació esportiva
han aconseguir amb llur entusiasme. Nou foren
Ics participants que es disputaren els llocs en
dues sèries, totes ducs mo'.t renyides, però la segons indubtablement més esplèndida.
rar del seu valor. En Middelton a la porta 110
La vencedora lou la senyoreta Pasckes, la qual
va entusiasmar-nos. En YVinckler en la braça va
-u un excel·lent estil de crawl féu l'esplèndid
agradar-nos força. Dels altres components no en
temps de 45 m. El segon lloc se'l disputaren bepodem dir res. ni ens adonàrem d'ells.
llament la senyoreta Garcia i la senyoreta M ufioz..
Dels nostres en parlarem en comentar ead 1 1 ,'icouseguiren bí tre totes dues el record que
cursa, els resultats de les quals foren:
do la distància hi havia, fent 48 s. 2-10 i 48 s. 4-10,
Primer. Partit de wé er-polo entre dos equips
respectivament. La senyoreta Mufloz, que feia la
del C. N. Barcelona.—Començà cl festival amb el
seva primera cursa, es revelà com una gran esconsebut partit de waterpolo, que aquesta vegada
perança, car fa un estil de crawl molt acurat. El
cl jugaren dos equips del club organitzador. Nn
quart l'oc l'aconseguí la senyoreta Vigo, cu 49 s.
fou potser un partit de l'alt.re món, però en can7-10. Després arribaren així: 5, Srta. Volgelvi va ésser tot el correcte que havia d'ésser i es
bein. 58 s.: 6. Srta. Vila, 1 m. 6'io: 7, Srta. Areveié alguna jugada interessant que el féu a^rinas. 1 111. 2 s.; 8. Srta. Torres, 1 ni. 7 s., i 9, sedable. Els equips eren formats com segueix:
nyoreta Granicher, 1 m. 8 s.
Blau, Rovira. Torrents, Majó, Torok, Guerrero.
Vuitè. Sa: ts de palanca, internacional.— En els
Brull, Vilamala. Blanc, Ginés, Arno, Solà, Grasalts de palanca reeixiren tots els que hi particinados, Palou, Guerrero. Granicher. Vencereu els
paren sense distincions, ja que tant els francesos
primers per 4 a 3.
Costoli i Tisson. com Tort. Marca i Artal per als
Segon. Cursa de 200 m. lliure, internacional.
nostres, feren uns salts excel·lents. Si haguéssim
— En aquesta cursa en Padou agafa el cap de
d'anomenar-ne un com el més sobresortin donaseguida i no el deixa en tota la cursa. En canvi
ríem el nom del petit Artal.
en Zwiller ha de resistir l'empenta d'en Brull i
l'na novetat, però, hi hagué en els salts, i fod'en Garcia fins a més dels 100 ni., en el qual
ren els que realitzaren les senyoretes Pasckes i
moment els passa. Els nostres dos defeuders es
Mufinz. Ho feren excel·lentment bé i demostraportaren molt bé.
ren palesament tota la bellesa que. té el salt pracEls resultats foren: 1, Padou. 2 m. 35 s. 6-10:
ticat per la dona, ja que el mateix adquireix per
2, Zwiller, 2 m. 42 s.: 3, Brull, 2 ni. 54's. 8-]o, i
això una gràcia exquisida. La nostra més sincera
4, Garcia, 3 m.
felicitació per haver estat les primeres de seguir
Tercer. Cursa de 50 m. lliure, internaçipna". - l'exemple, que ens donaren no fa gaire les nedaA l'objecte d'intent?r batre el record de la disdores txeques.
tància fou posada aquesta cursa, però la indispoNovè. Cursa de 250 m. relleus, internacional.
sició de Pinillo. i de Farrés, els dos designats per
— En comentar aquesta cursa hem de fer consfer-ho, impedí d'aconseguir-ho. Es molt d'alabar,
tar la nostra més enèrgica protesta per als siperò, l'actitud de tots dos, que malgrat rio troscigs que se sentiren en anunciar l'equip local. Quin
bar-se gens bé hi participessin, sobretot el priera el motiu? La manca d'alguns elements? Era
mer, que donà una bella nota d'esportivitat que
la composició, el q-ue els produí?
l'honora. Els temps són prou clars per demostrar
Ni la una cosa" ni l'altra poden mai ésser motiu
l'estat en què es trobaven:'
del que passà. El que practica l'esport en la for-

E/s festivals internacionals del C. N. Barcelona amb la selecció del sud-est de
França
Ei formidable jugador de
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Primer. Partit de water-polo entre dos equips
ma que el vénen practicant els excel·lents elements del Club de Natació Barcelona mai, abso- del C. N. BarceTona. — Els equips tots dos del
lutament mai, es mereixen una cosa com la que Barcelona s'arrengleraren així:
Blanc. •—• Rovira, Torrents, Prat, Granados,
succeí. Tots hi posen tota la seva voluntat i el
su entusiasme, i per això sol ja són mereixedors Brull, Palou i Ferrer.
Blau. — Ginés, Arno, Puelles, Solà, Vilamala,
de totes les alabances. Si per qualsevol motiu es
veuen obligats a no participar en alguna prova, Majó i Granicher. '
Guanyaren els primers per 4 a o, després de
tenim la seguretat que ells són els primers de
doldre-se'n. I els que els substitueixen, per això bones jugades per ambdues parts.
Segon. Cursa de 100 m. lliure, internacional.
mateix, ja es mereixen la consideració de tots.
Per sort, la demostració més evident de la im- —Fou una cursa excel·lent del constant defender
Peredejordi, el qual,, darrera
procedència del que succeí està en el temps acon- del Barcelona en
?
seguit de 2 m. 42 s. 6-10, temps que cap club de d'en Padou, que féu 1 m. 4 s. 8-10, d'en Tisson,
en 1 m. 5 s. 2-10, i d'en Costoli, en 1 m. 9 s. 6-10,
Catalunya ha aconseguit fer encara.
Els francesos feren 2 m. 31 s. 2-10, sense quasi aconseguí fer l'esplèndid temps per ell d'i m.
13 s. 1-5.
lluita sinó en el primer, i segon relleus.
Segon. Cursa de 200 m. braça^ internacional.
Els equips eren:
Barcelona. — Peredejordi, Jiménez, Sabata, Pa- — La lluita d'aquesta cursa no fou gens interessant, ca;r Zwiller fent 3 m. 7 s. 4-10 aconseguí
lou, Farrés.
Sud-est. — Navarre, Middelton, Costoli, Tisson, una gran avantatge a en Castro, que féu 3 m.
Padou.
10. Partit de water-polo, internacional—Això 'dJIMIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItllIllllllllllllilllllllllllllllIllllllllllIlH
era el plat fort del dia. La presència de Padou
tenia més d'un cor intranquil sobre el resultat, i
aquest fou un excel·lent empat a quatre gols. Per
al Barcelona això significa una victòria esplèndida, car un club sol arribar a empatar amb una
selecció fortament reforçada per un element com
Padou és quelcom d'extraordinari.
Però anem al partit. Els equips, sota les ordres
d'en Ludwig, s'arrengleraren així:
Barcelona.—'Jiménez, Trigo, Puig, Sabaté, Trigo, Gibert i Cruells.
Sud-est. — Middelton, Gastaud, Tisson, Padou,
Portal de 1' Àngel, 2
"Wincker, Zwiller i Navarre.
De sortida quasi, i d'una passada d'En Padou,
Tisson aconsegueix el primer gol per als francesos.
Poca estona després, Gibert, d'una passada de
Participa a la seva
Cruells, aconsegueix l'empat. El mateix Gibert,
d'una estructura esplèndida en la confecció, obté
nombrosa i distinel segon dels nostres. L'empat no es fa esperar,
gida clientela que
per obra d'un batibull que es forma a la porta
barcelonina. Així acaba el primer temps. El joc
ha rebut per a la
no ha estat vistós ni correcte. Les faltes per una i
pròxima temporaaltra banda han sovintejat massa, sobretot pel
cantó francès. No hem d'estranyar-nos-en, car
da d'hivern un exés la seva més especis! característica. En Padou
tens
assortit de gède totes maneres ha demostrat ésser el gran jugador que realment és. Dels nostres, el millor
neres per a camifou indubtablement Jiménez, que parà molts bons
ses amida en cèfirs
xuts. En Gibert, molt oportú i valent. Els altres,
per la mateixa naturalesa del joc no es pogueren
popelins, franellluir, però molt eficaços.
les, blancs, fantaLa segona part comença amb dos gols, seguits
sies, així com
d'en Padou, el qual en aquest segon temps fa un
seguit d'incursions fins a la defensa. Ell és el
grans novetats en
que porta sempre l'enrenou al joc, però pecant
mitjons, corbates,
d'un xic d'individíualísme. El tercer dels nostres
és produït per una pilota que s'escapa de les
*
tirants, bufandes,
mans del porter francès, quan ja havia deturat un
guants, sweaters,
esplèndid xut d'En Gibert. El quart no triga; és
obra d'en Trigo M., d'un bon xut a l'angle, després
pull-overs, etc.
d'interceptar un passe contrari. Amb aquest resultat de 4 a 4 acaba l'encontre, que no ha estat
cap model de joc ni de combinació i precisió.
L'equip francès, molt més ràpid que el nostre,
no s'entengué massa. Els nostres, tots molt bé
en aquesta segona part, en la qual cap es destacà més que els altres. L'entusiasme per la victòria que s'escapava ,posà a contribució l'esforç
de tots.
L'àrbitre, sense que això l'hagi de molestar, perjudicà igualment a tots.

EL FESTIVAL DE DIUMENGE
Va ésser la confirmació plena del positiu i real
valor de la selecció francesa. En Padou refermà la seva altíssima classe de jugador internacional.
L'èxit esportiu d'aquest segon festival sens
dubte ha estat més efectiu que el primer. Malgrat
d'aixó, els del Barcelona sofriren la seva primera
derrota internacional d'enguany, si derrota es
pot dir del resultat de 4 a 2, després del partit
més interessant de la temporada.
Els resultats foren els següents:
• ••1

Jove...! Senyor...!
Recorda el nom del preparat ideal

que per moltes rahons te de gastar?
Demani al seu barber què és

F L E S T i gasti FL E S T
• • • MM • • • • • •B B • •a a • • •• ••
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belles demostracions de salts tots els mateixos del
dia anterior. Ens remetem al que diguérem aleshores.
Vuitè. Cursa de 200 m. relleus estils, internacional.—En aquesta cursa també es va batre per
l'equip del Barcelona el record de la distància.
Els de la selecció agafaren bastant d'avantatge.
Feren els temps de 2 m. 27 s. 2-10. Els nostres,
amb l'equip Brull, Tusell, Vila i Peredejordi, feren 2 m. 33 s. 9-10, ço que constitueix el record
de Catalunya i Espanya, malgrat que ens sembla
recordar que aquest fou batut fa pocs dies amb
el temps de 2 m. 30 s. i dèsimes.
Novè. Plartit de walter-polo, 'internacional. —
Els equips foren els mateixos de dissabte, i en
tots es notava l'interès de voler guanyar. Fou un
partit interessantíssim, si bé un bon xic dur. La
primera part fou realment esplèndida. Els francesos s'entengueren força més i els nostres en
canvi feren una bona tasca d'atac i de defensa.
En ella tots ho feren excel·lentment bé, si bé sobresortiren els davanters, que feren un gran
partit. En Padou fou l'únic home, com correspon a la seva classe, el qual va portar el veritable perill a la porta catalana. Ell fou l'autor
de tres dels quatre gols que entraren i donà a
fer l'altre.
Dels nostres, tots dos de bella estructura, en
Marian Trigo en fou l'autor.

Nou curs de gimnàsia al
CADCI

Ha quedat oberta la inscripció per al nou curs
1025-1926 a les classes de gimnàstica del C.A.D.C.I.
Llur funcionament és de set a nou del matí
i de set a nou de la vetlla, sota la direcció del professor senyor J. Trigo, i actua com a professor de
lluites el senyor R. Larruy.
La Secció d'Hidroteràpia, així com també la de
guarda-roba i higiene, seran tractades amb la
mateixa cura i atenció que ha fet del nostre gimnàs un dels més ben atesos.
Responent a algunes consultes que ens han
estat cursades sobre la pràctica de l'esport de la
boxa al nostre Centre, aprofitem l'avinentesa de
començar el nou curs per aclarir llur abast i finalitat.
Al nostre gimnàs no es creen boxadors ni es
practica la boxa íntegrament. Procurem que els
nostres consocis millorin llurs aptituds físiques
mitjar.çant ia pràctica de la gimnàstica respiratòr.a. Alguns la complementen amb la pràctica dels
esports de mar, altres amb l'excursionisme, basquet-ball, exercicis de boxa, etc, etc.
De tots els esports practicats al Centre és el
de la boxa el que està supeditat a un control
29 s. 4-10, el qual poc entrenat complí a bastament. restrictiu més rigorós, conceptuant-li una finalitat
En Trigo A. féu 3 m. 51 s.
únicament complementària, practicant-se solament
Quart. Cursa de 100 m. esquena, internacio- els exercicis preparatoris, ensenyança teòrica dels
nal.— En Gibert resistí molt bé la forta empen- moviments i pràctiques de lluita, sota el guiatge
ta d'en Winckler i d'en Navarre, que feren I m. personal del senyor professor, utilitzant guants
26 s. 6-10 i 1 m. 28 s. 7-10. Féu ell 1 in. 31 s. 8-10
d'entrenament de la màxima protecció.
En Mai, força bé en 1 m. 36 s. 2-10.
La nostra ferma orientació elimina en absolut
Cinquè. Cursa de 800 m. relleus, internacional. tota
lluita exhibicionista, de competència o Cam— Si no fos que l'equip català va batre el record
p'onat,
i serveix de preventiu per evitar qualsevol
de Catalunya de la distància, poca cosa més hi
que tendeixi a convertir-la en violenta.
hauria a esmentar. L'equip de la selecció, inte- desviació
Ço que fem present en començar la nova actuagrat per Middelton, Tisson, Zwiller i Padou, féu
n m. 3 s. 2-10, i el català, compost per Brull, ció, per evitar que consocis nostres interessats
Basté, Garcia i Peredejordi, féu 11 m. 48 s. 8-10, a practicar la boxa en la seva totalitat es creguin
poder utilitzar els serveis del nostre gimnàs per
que constitueix el nou record de Catalunya.
Sisè. Cursa de 100 m., femení. — La més bella portar a terme llurs propòsits.
cursa de la vetllada donà lloc a la reafirmació
de la novel·la esperança, la senyoreta Muiïoz, la
qual amb un perfecte estil aconseguí igualar la
senyoreta Pasckes i batre el record que sobre la
Una vegada més hem de remarcar als nostres
distància detentava la senyoreta Garcia. Es un
gran èxit aquest triomf, essent com era la se- subscriptors la necessitat de poosr-se al corrent
en el pagament de llurs subscripcions, tota vegada
va segona cursa. Totes les altres, molt bé.
I, Srta. Pasckes i Srta. Munoz, 1 ta. 5d s. 1-10; que el nostre periòdic no compta amb cap altra
3, Srta. García, 1 m. 55 s.; 4, Sri». Vigo, s m. 5 s. font d'ingressos.
L'ESPORT CATALÀ espera veuré's atès eií
r-IO;,Si Sïta- Arenas. 2 m, 12 3.
el seu prefc.
Setè, Salts íntórnàtífcínàls. — Novament feren

Als nostres subscriptors

Tallers Gràfics. Nüfiez i C". S. en C.-Sant Ramon, 6.-Bar«£fttoa

