coties de Garraf

El Terrassa tingué un dels seus grans dies;
totes les seves línies es varen moure excel·lentment. Aquesta remarcable victòria l'ha aconseguida a força d'entusiasme, que no va apagar-se un
sol moment. La irregularitat d'En Sabaté en
aquesta partida es decantà pel cantó bo; això
vol dir que no foren poques les situacions perilloses que salvà. També En Massagucr a la defensa, ben secundat per l'Humet, pot conceptuarse'l com un dels més directes cooperadors a la
victòria de l'equip.
La ratlla mitja, molt superior a la del seu
contrari; amb el mateix encert es replegava a
la defensiva, que ajudava amb passades precises,
l'impetuós atac dels davanters, sobresortint el
joc de Kàiser i Papeil.
La davantera féu gala d'una rapidesa desconcertant, i l'oportunisme de Broto fou prou perquè el Sans sortís derrotat per primera vegada
en aquest torneig.
L'encontre va ésser presenciat per gran concurrència, que es mantingué en actitud model
d'imparcialitat.
El Sans fou el primer a portar avantatge, car
en deu minuts obtingué dos gols marcats esplèndidament per Martínez.
El Terrassa, sense desanimar-se, troba marera d'aconseguir el seu primer per mediació de
l'Argemí, i en acabar el primer temps un "penalty", amb què es castiga el Sans, li proporcionà l'empat.
En el segon temps fou quan el Terrassa imposà lleugerament el seu joc, i quan faltaven
15 minuts per acabar, un centre de Roig donà
lloc a un aldarull davant el marc del Sans, i ens
semblà que fou Broto qui rematà el gol.
El Terrassa, envalentonat, es llençà a un atac
formidable, i el mateix Broto, oportuníssim, aconseguí un dels millors gols. Encara marcà el Ter-
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GRACIA - MARTINENC
Cortès, el decidit defensa graoienc, interceptant un aVenç del Nlartineno

rassa cl seu cinquè per .mediaciió de Pedrol, i
acabà seguidament l'encontre.
Sans: Pedret-Perelló, Balasch-Soligó, Gularons,
Calvet-Rini, Tonijoan, Monleón, Martínez i Oliveras.
Terrassa: Sabaté-Massaguer-Humet-Papell, Helbig, Kaiser-Roig, Argemí, Canals, Broto i Pedrol.
AL CAMP DE L'EUROPA

Una victòria merescuda del Martinenc
damunt el Gràcia — EI partit fou molt dnr

SABADELL-EUROPA
Cros va ésser l'home més impetuós de l'atac europeu; en el moment d'entrar el seu gol.

Decididament, com més anem menys valem. Els que
presenciàrem aquest partit vàrem poder constatar una
vegada més que a mesura que va avançant la temporada, els nostres equips van decaient pel que al joc
científic es refereix.
Es evident que els davanters volen aprofitar-se ce
la nova regla de l'off-side, ço que en mantes ocasions
."a que el joc que desenrotllen sigui excessivament individual. Aquest mateix interès de marcar, és prou pe\
perdonar la manca ce cohesió en les línies d'atac.
El que no comprenem, però, és perquè els mitjos
tiren la bala sense solta ni volta, preocupant-se ben
poc que al davant hi tenen els companys, als quals
han de servir degudament.
Aquesta va ésser la nota predominant en aquest partit, ço que ens confirmà la impressió que, en general,
havíem adquirit en els altres partits que ens ha tocat
presenciar d'ençà que portem començada la lluita per
la Copa de Catalunya.
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féu un bonic partit. Salvà ocasiona molt compromeses que neutralitzaren a bastament la jugada del gol
que deixà passar amb tanta d'innocència.
La línia d'atac martinenca jugà sempre decidida i
suplí la ciència per l'entusiasme. Sabé aprofitar
les ocasions per tirar a gol. Els millors: Rodríguez,
7, Plaça Universitat, 7
Vilar i Barratxina. La línia mitja, igual a la de l'equip
contrari, i, per no perdre el costum, jugà sense to ni
so. La defensa, en general, j-ugà força bé, i el porter
IjllllMI R E B U T S E L S Ú L T I M S tlljflllf
tatnbé cobri dignament el seu lloc.
MODELS EN S U È T E R S ,
£' arbitratge
Carrer de Parlament, 9
Arbitrà l'Arribas, imparcialment. Estigué, però, molt
PULLOWERS, GABANYS
d'eficient, i deixà que el joc degenerés en brut d'una
I ABRICS DE N E N
manera excessiva. Conseqüència d'aquesta tolerància
Quan la línia mitja tira la bala sense ordre ni con- fou que el partit acabés com el rosari de l'aurora, collülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
cert, és sabut que el joc perd tota la visualitat, perrejat pel públic en general.
què queda orfe de ciència. A més a més, cal un doble
esforç dels davanters per evitar que la defensa contrària pugui alliberar-se fàcilment de, latac, i porta per
ESMERADÀ SECCIÓ
conseqüència l'esgotament prematur.
El que més es ressentí d'aquest esgotament fou l'eEN CAMISES A MIDA
quip gracienc, el qual, mancat de la resistència del
L'equip
del
Club
Deportiu
Espanyol
sortí
la
seu contrari, a la segona part del partit no va poder
setmana passada cap a Praga, on ha jugat dos
fer altra cosa que dedicar-se a una defensa desespartits amb els clubs Slavia i Sparta. Els resulperada.
La davantera, en la qual es pot veure l'absoluta
Pot ben dir-se que aquest partit, més que de futbol tats han estat, respectivament, 4 a 2 i 4 a o, a
mancança de xutadors, jugà amb una desorientació confavor dels txecoslovacs.
Ass.oci'ació, va ésser de rugby. S'abusà excessivament
siderable. La finalitat era avançar i engegar la pilota
de les mans, els jugadors es trobaven contínuament
A València
a les ales, que foren qui millor actuaren. I en els
agrupats, i en mantes ocasions s'anà més a l'home que
mitjos, fou la tasca més excel·lent la de l'atac. La c'efena la bala.
sa i el porter, dins la natural nerviositat, feren un bon
En una paraula, un partit de joc decidit i entusiasta,, El València i Gimnàstic empapartit.
però dolentíssim pel quo es refereix a la ciència emten
a
un
gol
prada pels dos equips.
El València
El primer quart d hora fou de domini gracienc,
València,- 15.- — El match especant de la primera
L'equip titular, francament, ha tingut una mala tarda.
aprofitat'per marcar ets dos gols qtlé obtingueren al volta del campionat valencià s'ha jugat aqesta tarda.
Una mala tarda, i els prejudicis que conserva quan
seu favor.
Els dos equips, al cap de la puntuació, havien de posar
juga davant el Gimnàstic, restant-li serenitat en el joc,
La resta del partit, si deixem de banda petites reen el joc tot l'entusiasme, tota llur eficàcia, per tal de han estat les causes del resultat. Amb tot, el València,
accions del Gràcia, fou un domini complet de l'equip
vèncer en el partit.
amb aquell continuat domini de l'adversari durant !a
•de Sant Martí, que fins a darrera hora va mantenir
Les possibilitats c"'e triomfar eren per igual de l'un major part del partit, demostrà l'alta qualitat de la
se en el mateix entusiasme amb què començà.
seva tècnica, que en partit com el tíavui l'onze blanc
que de l'altre onze. El Gimnàstic, és cert, posseeix
no pot desenrotllar, car ha de lliurar ?se a procediuna indiscutible força moral que davant el València
Éh gols
ments desusats en ell. D'altra banda, a Mohtes, lesioes manifestà amb una força insospitada. Es l'equip que
Tal com dú-in, el Gràcia marcà els seus cos gols
nat el diumenge abans davant l'Espanya, li mancà aqueno decau mai i que confia sempre en aconseguir llur
en els primers quinze minuts del partit, obra el primer
lla precisió en el xut que fa tan perillosa la seva acpropòsit.
de Paló, en aprofitar un centre de Vives, i el segon
tuació
davant la porta contrària. També cal consignar
El
València
s'ha
presentat
davant
el
Gimnàstic
de
obra de Sastre en rematar un bonic atac.
que la davantera valencianista, mancada de Cubells per
El Martinenc marcà dos gols a cada part. El pri- fornia distinta: La manca de Garrobé, de Peral i sen- tal com hagué de cubrir el lloc de Roca, no tingué
mer el marcà Rodríguez, de free-kick, davant la sor- se aquell necessari entusiasme que ha de tenir un onze.
l'eficàcià necessària. Així, els moments més perillosos
presa general: un gol dels que no es conceben com El Gimnàstic
del constant atac valencianista foren els primers i els
pot deixar passar un porter de la categoria d'En Pa;ltims, (Jurant els quals ocupà el seu lloc Cubells. S'aLa
tàctica
que
el
club
blau-grana
ha
desenrotllat
lau. El segon el marcà Barratxina r'.'nn xut fortísconseguí al principi el gol en tallar un defensa un
('.avant
el
campió
valencià
no
ha
estat
brillant,
ni
molt
sim. El tercer fou obra de Vilar, i el quart de Ribas.
avenç perillós amb les mans, tirant el penalty Cubells
menys ens ha demostrat una superioritat tèncica. En
Els epuips
1 onze gimnàstic, cal dir-ho un cop més, hi ha una molt, i a les acaballes del partit, ell i Montes dugueren
a cap jugades que unes voltes allò que hem consigvoluntat tenaç i un entusiasme encoratjador per damunt
Gràcia.—Palau, Cortès, Vila, Calatayud, Mej'as,
nat amb Montes i altres lasort que afavorí extraorde tota classe futbolística. I en el partit que comenPlan;f, -Vivl», So'f r, Sastre, Paló i Orriols.
dinàriament al Gimnàstic, evità una rematada a gol.
tem
són
les
característiques
principals
que
han
so'. Martinenc.—Prat, Mariné,. Guillemón, Comorera,
bresortit.
Així,
no
pogueren
exercir
un
domini
maniSi la davantera, en lloc d'emprar aquells procediSamsó, Agell, Vilar, Barratxina, Ribas, Batet i Rofest durant el partit, que no fos a conseqüència d'aments del Gimnàstic, hagués jugat com començà i com
dríguez. . .
questes mateixes condicions que consignem.
ho féu durant els últims minuts, el resultat evidentCom va jugar-se
ment hauria estat un altre.
La manera d'imposar-se del Gimnàstic, encara que
La davantera del Gràcia, en les ocasions en les produís els seus resultats, la creiem la menys aconEn general no es pot acusar cap equipier Cel Valènqua's atacà, demostrà una major cohesió que la dels
sellable c'.'e totes; el joc perillós, amb tota mena de
cia d'haver fet un mal partit. Jugaren força i únicaseus contraris. Trobà a faltar, però, el joc del mig faltes i travetes, col·loca l'adversari en una situació
ment la línia de mitjos es conportà sense aquella precentre Sales, i no desenrotllà el joc d'habitud. Els
compromesa : ha de fer el mateix, produint una relaxacisió que cal. I això degut a la manca de Roca.
millors foren Sastre i Orriols. Paló va perdre bones
ció moral entre els espectadors lamentabilíssima, -i en
Reyes i Llobet i Cano feren un gran match.
ocasions per marcar, degut a xutar excessivament
els propis jugadors.
En fi de comptes, el poc futbol que presenciàrem
alt. Els mitjos no compliren ni poc ni molt. Mejias
ens l'oferí el València, que jugà molt més que el GimEl gol marcat pel Gimnàstic és el característic en
no- va pas demostrar cap condició per suplir Sales. aquest onze: durant una "melée" fou aconseguit per
nàstic.
La defensa complí regularment, i Palau, a la porta,
Alfaro.
Durant la primera part dominà quasi tot el temps,
i a la segona part, fora d'aquells moments finals en
els quals l'onze blanc es lliurà, el joc es mantingué
•w«*««w«*«*#w**««*«***«^
en terreny del Gimnàstic.
£'àrbitre i els equipiers
Ha estat el senyor Escurdia, del Col·legi viscaí. Permeté un joc brut, provocant sorolloses protestes i les
Corts Catalanes, 672
seves decisions, quan les prengué, foren més perjudicials per al València que per al Gimnàstic; francament
(Prop de l'Hotel Ritz)
equivocat en l'apreciació del joc i sense una orientació
fixa, xiulà un penalty contra el Gimnàstic al principi,
i després que s'en feren molts no els castigà. L'expulARTICLES I ACCESORIS PER A
sió d'e Roca i Silvino, un de cada bàndol, és una cosa
que hom no ha pogut explicar-se encara. Si fou per una
CARRUATGES I AUTOMÒBILS::
jugada perillosa, havia de continuar en aquesta actiGRANS EXISTÈNCIES DE MOtud, i d'altra banda no apreciàrem cap altre motiu. Amb
LLF° (ballestes) per a iotes Ics
Ferros, fusta, metalls, pells, draps, califes, lones,
la seva fornia de jutjar el partit li donà altres caires
ir'.iLjues més corrents d'aufomò*
velluis, accessoris, ferramentes - Rebudes les daque sen dubte no hauria pas tingut.
L·ils. ÚNICA CASA que reb direcEls equips s'arrengleraren per l'ordre següent r
rreres novetats - Taps de radiador amb llum elèctament les MOLLES de les maValència. — Cano, Llobet, Reyes, Roca, Molina,
trica - Pujador» (rasca peus) d'estrep amb llum
Estevan, Costa, Cubells, Montes, Ródenas i Cordeteixes fàbriques americanes;
elèctrica • Tot per l'automòbil f el carruatge
llach.
franceses, etc., que les subminisGimnàstic.—Hurtado, Civera, Ventura, Marco, Martren als constructors d'automòbils
co (P.), Enric, Pérez, Canavera, Aniet, Silvino i Alfaro.
Amb aquest resultat, ambdós equips queden igual, si
bé c'onant un major interès al campionat. Es el partit

Bàscules: Arques per a cabals

F. VEHILS VLT>AL

Pibernat

L'excursió de VEspanyol
a Praga

E. CORTES

PASCUAL ií

I Í ' E S P O R T CATALÀ.—n

ï / D É NOVEMBRE DB 1925
rèn en mèrits Miralles i Martí. La resta de reqtiip complí com a bona. Si tots Juguen com en aquest partit
estem segurs que en el present campionat faran un
bon papor.
I.'àrbitre bo féu forrça malament.
Jugarin pel Poble Nou: Cuascl); liener, Torredeflor 1;
San rera, Aguiló, Torelló; Torredeflor 11. Subirana, Es
colà, Cnstali s i Aguilera.
I pel Granollers 8. C.: Cervera, Miralles, 'canyelles;
Ventura, Hoig, Serrano; Guix, Duran, Pons, MarU >' fey.

CA MI SEft í A'í

FITO

A Vilassar
ÚNIC EN EL SEU GÈNERE

a celebrar en el camp del Gimnàstic el que (ltíciilifà,
si abans un d'aquests dos no perd davant d'algun ltre
üiize.

La gentada que acudí al Méstalla fou nombrosa i fi
carrtp òíerfa un bell aspecte, transcorrint el partit üeiise
incidents.
FERRAN

C. D'E. VILASSAR, 1
U. E. VILASSAR DE MAR, 4
Amb tot i j u g a r l'ora de casa I contra l'adversari
més poi-illós del g r u p , els valents minyons de la Lino
feren u n a demostració de com es j u g a el- futbol, u u a Ire gols a un. Excel·lent resultat per començar el campionat. Els a m a t e u r s vencereu, en el camp contrari, elí
professionals més mal reinunerals de la Coxia. Felicitem ris voluntai'iosos xicots d'En Matamala .no d'En
Guardiola' pel franc triomf assolit diumenr/e. Ara cal
q^ue no s'adormin i que aquesta victòria sigui la prl
nirra de la sèrie per conquerir el títol de campions.
.Marcaren l'Is gols Llorens, Pujol, Martí i Roque, per
part de la I nio. I lluesea el del Centre. Els vencedors l'oren: l.ienas; Pàmies, Alsina; Carles,
Prim, Haniiin: IU ixaebs, Llorens, Pujol, Martí i Hoqué.
Ens sembla que els clubs haurien de vetllar més pel
seu bon nom i eliminar certs elements que fan més
mal que bé ÍI l'esport.
Lli' manera com fou agredit l'àrbitre (un senyor Ja

Per a Autos:

A Castelló :
C, D. Castelló, 2 — Levante F. C, 2.

BATERIES

Per a Ràdio:
BATERIE

DE CATALUNYA
Jugaren cl primor partit dp campionat aquests ilo-i
equips, davant furga concurrència.
A la primera part es veieren moltes Jugades boniques per ambdues part. A la segona els locals s'imposaren I dominaren ilns al tirin] de IVneontre. (irades a
ta bona actuació del porter foraster la victòria no l'ou
més assenyalada.
El Torelló marcà el seu únic (col per mitjà de SIüera. Els, gols del Manlleu foren obtinguts: el primer
en rematar un còrner 1 els altres dos per obra de
Curós.
L'equip vencedor eru: tírivé; Sanglas, Mas; sldera,
iUberch, Pérez; Puig, Curós, Carapulg, Soler i Serra.
llonga.

A Girona
ATENEU DEPORTIU, 2

U. D. GIRONA, 6

Arbitrà En Prats, I s'arrengleraren els equips de la
següent l'aisó:
A. Deportin: Soler; Dalmau, Soler; Maures, Coll, i'alahí I; Carreró, Serra, Estrada, Buxó i Prujà.
U. D. Girona: Gauchla; Boscli, Poc; Feliu, Cases, Fàbregues; Pons, Escudé, Domènec, Vinyes i Hoca.
A l a primera part no es veié res que valgui la pena
d'esmentar-se; un joc completament nul per part dels
dos equips. De bell antuvi els ateneistes dominaren una
mica, portant totes les arrencades pel costat dret. S'arrlbà a la íld'aQuesta part amb un empat a dos gols.
Represa la partida es veié en el.s de la Unió una
reacció de tots els seus components, els quals aconseguiren dominar netament els seus adversaris.
Es en aquesta part que es veié una porta segura, uns
defenses superbs, una ratlla de mitjos treballar' amb
tot el seu braó, i una davantera meravellosa pel seu
joc de passades curtes, joc de cap, en 11, tot molt encertat. Es així com es guanyen els partits: posant-hi
tot el saber 1 tota la voluntat.
Oels ateneistes cal fer esment del porter, el qual
va deturar bales molt difíctls. La defensa fou la i•.-tt
flaca dft l'Ateneu. De la ratlla mitja es distingiren Paiahi I. i Coll, els quals feren un bon partit. La davantera jugà amb Torça irregularitat.
Dels unionisles, Gaiixia en totes les ocasions que Intervingué es mostrà el porter segur rte sempre.
Pocíi féu un pai'tidàs, el mateix que el seu company
Bosch. De la ratlla de mitjos sobresortt Feliu sobre
els seus companys. Si es pogués treure aquest defecte
de driblar tant encara ens agradaria més. Cases t'éu el
que humanament es pot demanar a un xicot com ell;
Fàbregues, a la segona part Jugà més que a la primera.
La davantera jugà molt bé.
Els gols de l'Ateneu els l'eren Huxrt 1 Estrada. Els
nostres Escudé, dos, Roca, dos. Vinyes, un i Domènech, un.
Trametem la nostra follcltacló als Jugadors gironins
per la seva brillant actuació, tot desitjant-los que en
les properes lluites confirmin la classe demostrada en
aquest partit.

s Ullllll

no hi ha millor

A Manlleu
f. C. TORELLÓ, 1
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BARCELÓ MA

de si poc enèrgic) en acubar-?e el partit, no lim gaire
a favor d'una vila civilitzada corn és la de Vilassar Ui:
Oall.
Es vergonyós l'espectacle donat per l'ex ilurem: i
professional lluesea, bufetejant el pobre àrbitre, re
passats després p e r ' u n a colla de fanàtics.
Com que no és la p r u n e r a vegada que e^ doneu
aquests espectacles a Vilassar de Dalt, aix>j ia ([ne
hom s'exclami. El públic lla d'anar a veure com vinti-dos xicots fan futbol, i no a m a l t r a c t a r de paraula i
obra un senyor que no l'a altre mal que agafar -mi xiulwt
i dirigir amb més o menys encert el joc que fan els
dits vint-i-dos jugadors i no el que voldria el públic.

Santa

Coloma
GRAMANET, 3

\>
MOLLET, 3

El nostre equip es traslladà a Santa Coloma de Ora*
manet, on jugà cl primer partit de campionat del seu
grup, el qual acabà amb un empat a tres gols.
La primera part resultà de joc alternat. Dominà més
aviat el Mollet, però el resultat fou de tres., Bols a un
a favor ílel (íramanet, marcats dos pel davanter centre
del Santa Coloma i un de penalty. Recioy marcà el gol
del Mollet.
A la segona part la cosa eanvi'i totalment d'aspecte.
Dominà molt el Mollet, que aconseguí l'empat per. obra
de Cordi i de Koyo. Aquest darrer gol fou el més bonic de tots.

L'àrbitre, senyor Masip, arbitra bastant regular a la
prunera part i molt bé a la segona
L'equip del Mollet fou el següent;
Riera: Lluch, Royo; Alfonso,' Alegre, Bans- CasUIli
Sabater, (lonll, Recioy i Faura.

iÀ Calella

GRANOLLERS S. C , 4

ALELLA, 0

L'equip local diumenge es traslladà à Alella per tai
•oir lluitar amb el d'aquella vila, de campionat.
„;
Després d'un partit molt ensopit, guanyà l'equip cali llenç per tres gols a cap, fets per Castellet, dos, 1
C-iberl, un.
Els jugadors de Calella s'ho prengueren bon xic a ia
fri seu.
. .
. . .
Els de l;t localitat., •ara .com ara formen un equip petit; nlxò no' vol Mir-que ho donin algun disgust,.J

A Lleyda
VENDRELL

'
3

JOVENTUT* 7

M camp d'Esports Juguren aquests equips uit partn que lin^ué moments de tot.
' l a prmVra pair acabà amb quatre gojs a dos. fayo,rables als lleydatuns, després d'un domini, relatiu, del
Joventut.
'
' '
,
\ la -ii/goiia' pari, si bé els locals aconseguiren impo-ar si;, \eii-iem un joc més interessant, car els forastera
•M uiíjia\'en ïnés animats.
Els -^ois del Jo\( i ntut s'entraren, la major part, de^7
pres ,!,• bones jugades, i els del Vendrell s'acOnsegut.rciï mdividualmeot. inlluint molt eh, aquest's çl Jio\i
Lis autor» dels 'gols t'oren, pel Vendrell, Mascaró, 2,
i Coromines. I. i pel Joventut, Sànehez, 4, i Miquel, 3.
Jugaven pol Vi'hdr'ell: Guiuovart; Bernadés, Marquès;
Síuiçhi.'Z, Haiiqué, .Nin; Hovirosà, Laja, M.ascaró, Coro:
mines i i .0bota.
I pel Lleyda: Aibos; Roman, Martí; Castro, Castillo,
Garcia; Hogelio, Miquel. Sànehez, Agustí I Farré, :
Arbiírà En Torruella.
• * $
'
'
Al Camp del Lleyda, i de. campionat, jugaren, els re?
serves del Júpiter i del. Lleyda, acabant el .partit amb
la victorià del Júpiter per tres gols a dos.
, •

A Vilanova i
VILAFRANCA, 4

ASSOCIACIÓ, 2

El primer partit del campionat de, PrOmoció-Ponen'tJ
donà als locals per adversari el potent, i ben entrenat!
onze de Vilafranca, eis encontres amb el qual'han es-J
lat jugats sempre amb grau rivalitat. No és d'estra-*

A Granollers
POBLE NOU, 1

Amb el camp ple de públic i amb la natural expectació es jugà el primer partit de campionat.
Sota les ordres d'En Rovira comentà el partit; el
primer gol fou marcat fou d'una magnifica passada do
Guix a Martí, als cinc minuts de joc. Acabà la primera
part amb un pllotelg sense solta ni volta, i amb domini
alternat.
En començar la segona part els del Poble Nou aconseguirem l'empat. Des d'aquest moment ja es notà un
altre joc en tots dos equips per tal de desfer l'empat,
la qual cosa aconsegu, Duran d'una rasa. Pocs moments després el mateix jugador marcà el tercer gol,
seguit del quart, obra de Guix.
Els del Poble' Nou ens agradaren tots per la fe 1
l'entusiasme amb què Jugaren, sobretot el porter.
Dels locals, són pocs els elogis que hom podria pro.
digrar a Roiï, el qual fou l'ànima de l'equip; el seg-ul-

BARCELONA

üuanis pell i bufandes, seda
la casa més ben assortida
: : Preus incompetibles •: :

CALELLA, 3

Altres resultats

MANLLEU F. C , 3

.Jaume I, 11 -

MARTiNENC - GRACIA
Palau, el porter flracieno, aclarint una situaoló.
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Gran Premi
OPEL
g
proporcionà una assenyalada victòria als cicles

J A N ER

m
m

repetint-se la gesta que d'ençà 1924
obté la gran marca nacional.
EI neòfit Pere Conesa obté el primer lloc de la seva categoria recorrent sense averies els 240 km. de
la cursa, damunt

Cicles Janer
pncus Huíchínson

El domini va pertànyer sempre als del Catalunya, els
quals es passaren tota la primera part davant la porta
de Bertrand. L'actuació d'aquest, però, secundat pels
defenses, anul·là l'esforç realitzat pols jugadors de Les
Corts, car s'aca-bà el primer temps sense que fos marcat cap gol.
Els tres que aconseguí apuntar-se el Catalunya foren entrats a la segona part en les constants escomeses de la seva davantera, la qual féu un paper molt
brillant. La línia mitja devingué una barrera infranquejable. Les altres parts d'aquest equip rarament poguérem ve'ure-les actuar.
Per contra, el pes defensiu correspongué al porter
1 als defenses igualadins, constantment atacats pels
contraris. Fou una bella prova de la seva actuació en
mantenir-se durant tota la primera part sense que la
seva porta fos franquejada. La resta de l'equip actua
ben poc i amb escàs encert. Fora d'alguna arrencada
escadussera 1 infructuosa, no veiérem. res més.
Els gols foren marcats amb gran oportunitat; un per
Torrents i dos per Gàlvez. Els igualadins jugaren el
segon temps amb de'u equipiers.
Arbitrà amb molta consciència Martínez.
S'arrengleraren així:
Catalunya: Sola; Mateu, Ros; Anglès, Martí, Solé;
Castelló Farrera, Gàlve, Gozmlla i Torrents.
Ateneu Igualadf: Bertrand; Macià, Castells, Vera,
Codina, Calzada; FUlat, Claramunt, Sogas, Mas 1 Matoses.

A Horta
HORTA, 3

JOVENTUT TERRASSENCA, 1

RODES DESMUNTABLES

WhíUvorili

CONCESSIONARIS EXCLUSIUS
P E R
A E S P A N Y A

E. ij. Pujol Xicoy
Claris, 103-TeIèf. G-371
B A R C E L O N A

En el camp de l'Horta Jugaren de campionat aquests
dos equips. Fou un partit bellament disputat.
L'Horta obtingué la victòria amb tres gols marcats
tots tres per Roca, en rematar unes precises passades
de Francisco. El gols dels terrassencs el marcà Carras.
qué en un batibull.
Fou l'equip vencedor: Soler; Guerrero, Guerrero;
Pefiate, Corts, Muflón; Francisco, Canyelles, Roca, Armengol i Solà.

En el srg-on temps domina gairebé sempre l'Argentona, que jug-a millors que el seu contrari. El gol de
la victòria l'aconseguí de penalty.
' '
Felicitem els voluntariosos jugadors de l'Argentona
pel
seu
entusiasme
en
pro
del
Club.
Valladolid, 3
SANS
El reserva del club local empata amb el primer equip
de la Unió Esportiva de Torredembarra, en un encontre
en el que no s'hi veieren gaires jugades bones; pot
A
Vich
•••••••••••••••••••••^•••M|gP
dir-se que fou ensopit, amb tot i la rivalitat existent.
F. C. VICH, S
RIPOLLET, 1
Els gols foren marcats per Huguet (F.), el de la
nyar que hi hagués expectació per veure'ls jugar de
Esportiva, i el de l'empat l'aconseguí Aloy de
L'equip local dominà netament i obtingué una vic- Unió
campionat ja que en els dos encontres jugats darrefaisó meravellosa. L'ové passà la bala a Soler i aquest
tòria ben merescuda.
rament n'havien sortit guanyadors els locals. Aquest
centrà magníficament; Aloy recollí la bala 1 la intropartit no fou pas una excepció en la rivalitat existent,
Fou l'equip vencedor:
duí a la xarxa sense que Bochetto pogués deturar-la.
sinó que esperonats per aconseguir la victòria, els conVila; Torrents, Prat; Folgarola, Mltjavila, Aliè; GeEls equips eren:
tendents' posaren en la lluita una fe 1 un coratge ex.
riot, Garreta, Camps, Vilarramon 1 Rutlla.
Vendrell: Altés; Serra, Mallofré; Bové, Piccola,
traordlnarls.
Trayer;
Soler, Compte, Aloy, Serra II, 1 Rovira.
Arbitrà el senyor Casterlcnas, el qual arrenglerà els A Argentona
Torredembarra: Bochetto; Sànchez, Gandesequí; Huequips de la següent forma:
guet
(E.),
Valls, Fivitz; Plana, Huguet (F.), Tobella,
C. D. MATARÓ, 1
F. C. ARGENTONA, 2
Vilafranca: Serra; Llorens, Paull; Cinca, Guasch,
Creus i Fresquet.
Ferrer; Atmetlla, Agustinet, Lo, Cundet 1 Jové.
Molta era l'expectació que hi havia per presenciar
Associació: Mestres; Baldrls, Roca; Juli, Gàlvez II,
aquest encontre, car es tracta de dos equips Igualats Altres partits
Domingo; Bertran, Cesena, Frangioni, Joan 1 Rovira.
de
forces i que pot dir-se que es disputen la supreLa primera part fou de domini alternat I es mar- macia
GÜELL, 1
SANTFELIÜENC, 2
del seu grup.
caren quatre gols, dos per bàndol. Els del Vilafranca
Els
primers en marcar foren els mataronins, però
Aquest
partit,
corresponent
al
campionat
de segona
foren obra d'Atmetlla i Cundet, i els dels locals els
als dos minuts l'Argentona obtingué l'empat.
categoria, fou força competit i acabà amb la victòria
entraren Rovira i Betran.
: A la seg-ona part s'accentuà un petit domini favoij de l'equip local per dos gols a un.
rable als locals, però no aconseguiren marcar, desSANTBOIA, 1
SITGETA, 1
aprofitant dos moments molt oportuns. Ben entrada
£••••••••••••••••••••••••••••••••£
aquesta part els vllafranqulns desferen l'empat, 1 quan
L'equip de Sitges, malgrat de Jugar en camp conmancaven uris minuts per finir l'encontre, s'asseguratrari, féu una bona exhibició 1 obtingué un empat ben
ren la victòria amb els quart gol, tots dos entrats per
merescut.
Agustlnet.
KIs forasters Jugaren tots força bé; si algú desentonà fou Guasch.
, ..
Dels de l'Associació, Mestres no té cap culpa dels
gols entrats; Baldrls 1 Roca bé; dels mitjos, el millor
Domingo, car els altres dos, sobretot Juli, malament.
Del* davanters, l'únie que sobresortl fou Rovira, el
qual jugà magistralment. Cesena 1 Franglonl compliren;
Joan no ens agradà pas gens, 1 Bertran bo feia molt
millor quan Jugava de raig-.
BELLES PERSPECTIVES...

I AUTOMÒBILS |

DIATTO ii

A Port-Bou
PORT-BOU, 0

PALAFRUGELL, 6

Que aquest partit havia despertat el màximum d'interès per part dels locals, no ens ofereix cap mena
de dubte; oi més si tenim en compte la victòria, i no
minsa—*vuit a cap—, del Palafrugell, quan l'ultima visita del Port-Bou a casa seva.
Els nois del Palafrugell, ben aviat 1 d'una manera
ben palesa ens confirmaren llur superioritat damunt
els locals.
Cercant pal·liatius direm que el Port-B'ou—l'equip
d'avui—. completament desanimat 1 feble 1 d'un conjunt deplorable, no podia fer altrament.
Seria de doldre, en presentar-se novament al campionat, que seguis pel mateix pendent.
Esperem, però, que la Junta, en arrenglerar l'onze
que ha de lluitar en el pròxim campionat, tindrà un
encert més sortós.
Del Palafrugell podem dtr-^lluny sempre de tota par.
clalltat—<jue és l'equip millor 1 de més conjunt de la
contrada 1 que si enguany tots els partits de campionat
són Jugats solament al camp, li augurem el llorer de
la victòria. Després de tot, ens en felicitaríem.
Pel Port-Bou jugaren:
Castro; Neras, Lloveres; Xifren, Serres, Reyes; Oliver, Comelles, Aparici, Subirana 1 Llauradó.
I pel Palafrugell:
Marti; Esparragó, Mas; Xicoira, Pons II, Verréa;
Pons I, Bonal, Marti, Abelart l Ballen.

A Badalona
CANET, 2

•

E
LLEVANT CATALUNYA, 0

Aquest match, jugat al camp que tenen els badalonins del Llevant, acabà favorablement per als de
Canet, els quals assoliren dos gols per cap els propietaris del camp, que es presentaren incomplets. Fou un
partit de regular interès.

'han rebut elegantfssims i luxosos models carrossaís per a
hivern. Immens assortit
en tots els tipus que
construeix aquesta famosa marca italiana, des del
cotxe obert al transformable i tancat
Equipat amb Bugies

"MASSERATTI"
AGENTS QENERALS PER A ESPANVA

Ales Coria
CATALUNYA, 3

l'As dels cims
S

ATENEU IGUALADf, 0

Va ésser aquest un partit força Interessant. SI bé
es palesà una desproporció considerable durant tota
la tarda, deguda a l'atac constantment sostingut pels
Jugadors de Les. Corts, davant la fluixedat de l'equip
contrari, poguérem presenciar una sèrie de bones Jiiïafles.

Oliveres i Casacubería :
Passeig de Gràcia, 96 - Telèi. 0-2589 5

BARCELONA
B
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HOCKEY

El match Terrassa-Pompeya interromput a cops d'siik
Decididament l'hockey ha entrat ja per la
porta gran en el ram dels esports a casa
nostra. Diumenge, al camp del Terrassa, i
amb ocasió de jugar-s'hi el match PompeiaTerrassa, hom hauria dit que ens trobàvem
en un partit de futbol. Incidents a cada pas,
baralles, suspensió del partit, etc, tot això
agreujat per la intervenció dels stiks, arma
ofensiva fins aquí no coneguda, i d'efectes
obertament més condundents que el ja clàssic cop de puny.
A més d'això, el públic va assaltar el camp
obligant els jugadors barcelonins a refugiar-se a la caseta, la qual cosa motivà la
intervenció dels guàrdies.
Teníem raó en afirmar que l'hockey havia
donat un gran pas. Ja sols ens manca que el
gros públic s'assabenti que els partits d'hockey no sols no tenen res que envejar als de
futbol, sinó que fins els avantatgen. Ja som
allà on volíem; d'aquí a poc, serem els amos
del públic, i això 'ho deurem als terrassencs
que s'han convençut que el títol d'aristocràtic que fins ara es donava al nostre esport, era ja una antigalla, i han iniciat
aquesta orientació que l'ha de poKar pels
viaranys de la glòria i de la fama.
De tot el que passà diumenge a Terrassa,
sembla que en tenen la culpa els àrbitres;
dos bons xicots que anaren allí per fer un
favor, i s'atabalaren en veure tant de públic
i tanta efervescència. Això, junt amb la seva
no massa competència, motivà el què ja tots
sabem.
Crlstye
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£q pròxima de les Arenes

DE BOXfí H i r ^
(Ve de la pèg. b.)
cara tot; de vegades el cap de Jack Taylor adquireix un. balanceig de dreta a esquerra d'allò més
inquietant, per bé que rarament el seu cap, que ara
frega el tapís, ara toca els núvols, arriba a topar el
del contrari. En la seva guàrdia, o millor dit, en la
seva defensiva, està el que la boxa de Jack Taylor
té de negra; pel demés, i que fora d'una mena de
salts de tigre del tot inútils i reveladors de certs
atavismes de raça, pot dir-se que tot està en _ ella
molt ben entès. Ah, si aquests homes sabessin ésser
sobris i moderats en llurs hàbits!
Al Baker, el germà de color i adversari de Jack
Taylor, va defensar-se admirablement. El seu cop
va trobar-se un seixanta per cent de vegades amb 4I
guant del seu contrari que el deturava, però no per
això va desanimar-se i àdhuc en els moments que
Jack Taylor semblava un xic cansat accelerà el seu
atac per veure si arribava a desbordar-lo, cosa que
per altra banda no pogué aconseguir mai. Al Baker,
que desitjava ardentment guanyar el combat, no va
deixar perdre cap oportunitat per a atacar i va ésser
segurament la seva tenacitat que va contribuir poderosament a què l'interès de la lluita no decaigués ni
un sol moment. El públic va saber premiar la seva
actuació aplaudint-lo llargament en deixar el ring.
Les ovacions i els aplaudiments es deixaren sentir
no solament en acabar el combat, sinó durant el mateix i al final de cada round. No cal dir que el públic restà complagudíssim i absolgué de bon cor a
Jack Taylor de la seva entremaliadura del Mundial.
Consignem com a dada curiosa, que En Casanovas,
que actuava de director de combat, no hagué d'intervenir mai per a separar els dos contendents.
• • •
Els altres combats de la reunió no valen pas la
pena d'ésser ressenyats. Amb un curt resum n'hi haurà ben bé prou.
Natali Pera, com presumíem, desconeix molt de la
boxa i a més a més es presentà en condicions físiques no gaire acceptables. Poruc en començar la
lluita, s'anà refent una mica passats els primers
rounds i quan semblava que anava a obtenir una
victòria per k.o., els seus migrats coneixements no
li permeteren impedir que el seu adversari recuperés
en part les sevs forces i fos ell, Pera, qui restés
fora de combat en el vuitè round.
Amador Rodríguez està encara molt verd, però és
més precís i eficaç en els seus atacs que Natali Pera.
Després dels dos primers rounds, en els quals assolí
un net avantatge damunt del seu contrincant, Rodríguez, en els tercer, quart i cinquè rounds anà de
mal en pitjor, en el cinquè particularment demostrà
i tot desigs d'abandonar. Però en el sisè round, gràcies a les enèrgiques comminacions del seu manager,
re vingué gairebé completament i continuà boxant a
la seva manera. En el setè round atacà força i en
el següent els seus cops, que tornaren a adquirir la
primitiva precisió i força, li valgueren una victòria
per k.o., després d'haver remès damunt del tapís a
Natali Pera ja anteriorment per set segons. Ni Pera
ni Rodríguez són el que se'n diu dos boxadors. Rodríguez sembla, però, menys dolent que el seu adversari.
Carles Aracil, que feia el seu darrer combat abans
de marxar cap a Melilla, degut al servei militar, va
ésser proclamat vencedor de Roca. Ni l'un ni l'altre
aconseguiren millorar altres actuacions més afortunades. Molts foren del parer que el fall dels jutges
era equivocat i que calia per tant donar vencedor
Roca en lloc d'Aracil.
Sales va vèncer a Nadal per punts, i Bru a Prospero, també per punts.
CRÍTIAS

PERA-RODRÍGUEZ

op

La revenja Taylor~3aker

E

L

Cotxe, model 1926

Al Baker no està satisfet del resultat del seu com,bat amb Jack Taylor. Sense afirmar que la decisió
dels jutges afavorí decisivament el seu antagonista,
ell creu que en tot cas la diferència de punts que li
donà la victòria no és el suficient aplanadora perquè
li estigui interdit aspirar a una revenja. Afirma també Al Baker que si ell hagués cregut durant el curs
del combat que la puntuació li havia d'ésser al final
desfavorable, ell hauria cercat, emprant una altra
tàctica, de fer variar el resultat.
Aquestes i altres raons que ha exposat Al Baker
després del match de diumenge passat, encara que
no poden variar el resultat obtingut ni per altra banda empal·lidir la neta victòria del seu germà de color
Jack Taylor, són ben suggestives i atendibles, i és
per això que els organitzadors de Les Arenes ara
tenen la seguretat que un encontre entre els dos ha
de resultar sempre una bona exhibició de boxa, han.
accedit als precs d'Al Baker i han plantejat per al
diumenge vinent a Les Arenes una altra Matinal pu»
gilística a base de la revenja Baker-Taylor.

Una pròxima gran reunió

Sedan 3 i 4 plases
Torpcdo 2, 3 i 4 »
Consum 6 litres 10,0 kilòmefres
Equipat elèctric BOSCH

AGENT GENERAL:

Iníón comercial
Bpanola §. A.

Bruch, 166 - B A R C E L O N A

AL MUMDIAL SPORT

Gironès i Sàez triomfen plenament de Guinchi i de Rabasse

Paulino Uzcudun, Soldier Jones,
Paul Fritch, Tomàs Cola i Tomàs
Tomàs boxaran a les Arenes el dia 6
Erm/nio Spalla arbitrarà el combat
principal
El pròxim dia 6, Paulino Uzcurun reapareixerà
davant del públic barceloní boxant contra el campió
canadenc Soldier Jones. Es el darrer" combat que farà
Paulino abans de marxar cap a Amèrica, el qual serà
arbitrat pel campió d'Europa de la categoria del pes
fort, l'italià Ermini Spalla.
Hom sap que Ermini Spalla no pot boxar ara pel
títol contra Paulino perquè sofreix una lesió en una
mà, de la qual necessitarà alguns mesos per a guarir.
Els projectes són que Paulino no boxi contra Spalla
fins en tornar dels Estats Units. Falta ara saber si
la I. B. U. donarà el seu consentiment. A dreta llei
si Spalla no pot boxar, el títol de campió d'Europa
que detenta hauria de passar ipso facto al seu challenger, això és, a Paulino.
Abans del match Jones-Paulino, el darrer haurà ja
boxat a Berlín contra Breitenstraeter, car aquest encontre està anunciat per al dia 27. Si Paulino triomfa
fàcilment de l'alemany, com hom espera, s'haurà 4e
posar ràpidament en camí per arribar a Barcelona
amb l'anticipació deguda.
Ultra el match esmentat, el programa del dia 6
comporta dos altres grans combats: la reveja TomàsMolina i l'encontre Paul Fritch-Tomàs Cola. Paul
Fritch és un pes lleuger dels millors que avui hi ha
a Europa, que ha estat diverses vegades challenger
del Campionat. Tan pel seu estil científic com per la
seva eficàcia, que li valgué darrerament una victòria
per k. o. damunt l'italià Garzena, campió del seu
país, serà davant Tomàs Cola, que avui està en una
forma esplèndida, l'adversari de més categoria que
fins avui li ha estat oposat, ensems que el més perillós i difícil. Si Tomàs Cola vencés Paul Fritch tindria dret a reptar Hilari Martínez per al títol penins llar dels lleugers i àdhuc a qnè se li concedís
el títol de campió si aquest, en els terminis que fixen
els reglaments, no recollís el repte.
Molina, el recent vencedor de Ricard Alís, i que
compta així mateix amb una victòria per k. o. damunt Tomàs Tomàs, podrà en boxar altra vegada
contra el darrer demostrar si la seva victòria de.
Bilbao va ésser deguda a la seva potència de cop o
un atzar.

Gairebé en família se celebrà diumenge al mati la
reunió del Mundial i fou una llàstima, car el programa va resultar força. El millor, sens dubte, va
ésser el magnífic combat d'En Peret Sàez en la seva
revenja amb el belga Rabasse, que aconseguí, emprant una tàctica diferent de la del primer combat,
car boxa gairebé sempre a mitja distància, el que li
permeté tocar amb gran freqüència el seu contrincant, qui palesà tenir una gran resistència, car es
mantingué ferm, malgrat haver anat a terra dues
vegades en el novè round. Sàez, com ja hem dit, ens
agradà molt i podem dir que foú un dels dies que
se'ns ha mostrat millor des que el veiem boxar. En
el setè round donà un clàssic "un, dos", que valia
per tota una vetllada. Rabasse no va poder fer gran
cosa, car es trobà amb un adversari molt millor del
que pel seu anterior combat podia esperar.
Gironès es cansà d'atacar <Javant Giunchf, que
encara no sabem si és uri home o una paret; no féu
més què rebre durant tot el combat, i sobretot des
del sisè round, que li sangnaren tots dos ulls. Cap al Federació Catalana de Boxa
final el públic demanà amb insistència que se susEn l'assemblea general de Clubs celebrada dissabte
pengués el combat per la manifesta inferioritat de
passat fou elegit el Consell directiu d'aquesta entitat
l'italià, car allò no era un ring, sinó que més aviat
que restà constituït tal com segueix:
tenia l'aire d'un escorxador. Gironès boxa bé, però
President: senyor Josep Gols.
potser un xic massa fred, la qual cosa permeté a
Vice-president: senyor Ramon Badia.
Giunchi, que és dels homes que hem vist amb més
Secretari: senyor Joan Cervera.
aguant sobre el ring, refer-se en les moltes ocasions
Tresorer:_ senyor Dr. Joaquim Vandellòs.
en què estigué evidentment sonat.
Comptadoí: senyor Joan Casado.
Dels altres combats, fou quelcom interessant el
Vocals: senyors Rius (Sporting), Artero (Grada),
segon, entre Farreras i Margalef, que si bé al prinAleu (Flora), Cortijo (Firpo).
ciüi semblava que hijvia d'ésser del segon per molta
Donades les causes que motivaren la dimissió ea
diferència, vam poder veure la revifalla d'En Farremassa de l'antiga Junta i la constitució de la nova
ras, que aconseguí igualar la puntuació i fornir en
per individus deslligats completament de les orgaconjunt un bon combat. Fou donat match nul.
'. tíe fer prevaler per damunt de_tot l'esperit esportiu
Blasco posà k.o. Esparraguera, molt inferior a ell,
nitzacions. rnigilístiques en el seu aspecte comercial.
i Flix va desfer López, qui amb Benes i treballs aca- , és de creure que llur tasca s'orientarà en .el sentit
bà çls quatre rounds. D«oi<ü<ííuu«rt 4iutneng<s era dia; : ans-que els interessos particulars <fel$' be>sa<fors,<or·
d'apalissaments.
ganitradors-i tnanaèetf-.
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La cursa Gran Premi
Opel

tecchia i que va sacrificar totes les seves probabilitats en obsequi d'Itàlia per l'interès de la
marca. \ Bèlgica de segur no hi trobaren pas
res de particular, i això que el cas era molt més
. palpable i transcendental
que el d'ahir, que al
cap 1 a la fi sols e s pot comentar a base de suposicions.

£1 gloriós vencedor: OTERO
Precisament el més perjudicat moralment d'aquestes suposicions i d'aquests comentaris que
Otero triomfa amb 14 minuts 36 segons diumenge a la tarda es feien al Vendrell, fou, al
nieu entendre, Otero. Indubtablement que el cas
d'avantatge sobre Mució
no va ésser el cas Mució-Montero,
El gran paper de l'equip dels Helvetia Otero-Mució
de Madrid, car a la vista de tothom l'Otero no
va ésser un home perseguit i en canvi a ningú
Una bella prova ciclista
va oferir dubtes que la persecució Montero-Mucïó
de 240 km.
fou terriblement de veritat. Però tal volta l'Otero
Per segona volta l'Otero, de Santander, guanya' es dolgui que els seus contrincants no demostressin grans ganes d'atrapar-lo.
de llarg En Mució a Catalunya. Quan el primer
I diem això per la formidable mitjana horària a
circuit de "La Jornada Deportna", elsantauderí
s'escapà del català a les Costes de Garraf, a . 30 què es va portar la cursa. Números canten. Del Vendrell a Barcelona-Sant Pere de Ribes-Vilafranca, 127
quilòmetres de la meta i l'avantatge de 13 minuts.
quilòmetres, coberts en 4 hores 10 minuts 30 segons,
Diumenge també li va escapar a les mateixes
Costes de Garraf, però 150 quilòmetres abans de' a més de 30 quilòmetres per hora de mitjana. Però el
la meta, i li guanyà 10 minuts. El record d'esca- que és més remarcable és la mitjana horària d'Otero,
par a gran distància i guanyar més temps que ha- ert cobrir sol c's altres 113 quilòmetres tesprés de Vilafranca cu 3 hores 56 minuts 10 segons, que resulta
via establert En Mució últimament a Madrid, ha
M üH'Knci ric mitjana, velocitat que no va pas sostenir
estat sobrepassat i establert per l'Otero en el
Mució a Madrid en els io o quilòmetres que va fer sol
Gran Premi Opel, .esable.rt amb una nova mari que per tant es podia donar molt bé el cas que Muca difícil de superar.
ció. Janer. Gutiérrez o qualsevol altre s'haguessin llanCombinacions?
çat amb fúria a la persecució d. Otero i tampoc no
l'haguessin pogut atrapar.
No "m'interessen. Pujant la "Mala Dona",'en
Res no pot donar a suposar el contrari, i per nostornar de Barcelona, es vau destacar Otero, Baraltres la proesa de l'Otero existeix igualment. Proeruetabena, Janer i Saura. Prop de Sitges sols
Janer va restar ' sencer als ' atacs mancomunats
sa brillant, tan brillant i superba com la d'En Mució
d'Otero i Barruetabena, fins què cl santandefí' va
a Madrid, i molt digna de l'inoblidable vencedor de
fugir uns metres i Barruetabena• va restar a la
la V Volta a Catalunya i del primer Circuit de "La
roda de Janer batut per i'Otefó. A les hores es
Jornada Deportiva". a honor del qual poden dovan ajuntar Saura, Musió i Gutórrcz a Jauc'r' i
Barruetabena, i tots cinc arribaren a Vilafranca
en-4 minuts "i 30 segons de retard sobre l'Otero.
Es- deia si Miició havia" esperat En Gutiérrez. N'n
se li pot criticar. En la cursa es'disputava, a més
dels'-ílocs individuals, un trofeu per marques. Mució, company de marca de Gutiérrez, estava en
el" seu perfecte dret de fer tasca d'equip.' Després
hom va criticar perquè aquest pilot de cinc no
anava- a" la' caça de l'Otero. En tot cas (i mirant
sempre
l'interès per la clarificació individual
i col-lectiva d' una marca) qui havia d'anar a cercar
l'Otero eren Janer i Saura: tots dos van fer el
que van poder, una bona, una superba cursa, però
es van trobar amb homes més ben preparats que.
ells. Això és tot. Hom s'estranyava perquè M11ció no sortia a accelerar el tren, per anar a la
caça de l'Otero. Per què? Per portar a roda En
Janer i Saura, atrapant, (hipotèticament) Otero
i llavors que Janer, més ràpid que els altres, hagués guanyat la cursa? Això, des de! punt de vista estrictament esportiu, hauria entusiasmat la
majoria i hauria fet parlar amb grans elogis de
Mució, Janer i Saura, però tot això no llevaria
que Mucíó, si hagués adoptat aquesta tàctica,
hauria adoptat una tàctica absolutament equivocada. Hi havia (hi haurà en successives proves)
un interès principal a assegurar cl triomf de la
marca. '
I Müció no va fer res niés que interpretar perfectfssimament la tasca que li pertocava de. fer.
Uti routier o un atleta que, gràcies a haver estat
primer un gran amateur, ara és un molt respectable i digne professional.
• Professional no 'Vol dir tampoc que estigui cu
el dret d'atemptar a res que desdigui dèl bon
esport amateur. Però, és' que Mució va fer res
anti-espdrtiü en la cursa de diumenge? Al meu
entendre ningú no pot imputar-li aquesta falta.
Va lluitar enèrgicament, admirablement. En el
pilot de cinc, ulrta ell, hi havia uns altres quatre que. podien forçar Ics manivel-ies a la cara
d'Otero. -En Mució no va pas estirar cap d'ells
de seinet ni els va oposar- rap mena d'entrebanc.
Què és el que se li pot, dones, censurar esportivament? Després; cap els últims 50 quilòmetres.
amb un bell esforç, va -desenganxar-se dels seus
quatre contrincants i se'n va anar tot sol de cara
a la meta i s'assegurà un segon llos, que si 110
és tan meritori . i tan honorable rom el primer,
també és força hcurós, força estimable i que no
rebat pas la gran classe de routier de Mució. Crec
que-aquesta-tasca.•hom •p·ot'·:desrheréixer~la en cap
concepte. Què diríem. <jé. l'interès de marques
que.es va..palesar últimament a l"a volta' a Fr'ançaí PosfíH-nos • en el cas de Bèlgica; -'queAtenia,
envíegon Hoc.-un -Queien, fiuysse, "què 'és/mostrà
!
en-rmplt&s.;-.,oça:s:«j,ns - • a i j j b é
'é*BP

VIÇTORI OTERO
El santartdèH vencedor del Gran Premi. Opel
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nar-se els "hurres" més entusiàstics, ben -mereícut,.
guanyats a pols, portant a terme una cursa ..de .240
quilòmetres (molts diuen que n'hi ha més) ^ una:
mitjana de 29'58o. quilòmetres, que no.sé si.es trobaria,
una altra proesa iguaf en curses celebrades a la.península.
Punt final
i
La prova va ésser abundant en rebentades, sobretot per als homes de l'equip "Dollar", que es veieren força handicapats.
En Mon-teys va rebentar tres cops abans d'arribar
a Vilafranca, costant-li un retard de v/nt minuts.
yn Fargas dos cops i En Vicents Cebrià tres, la qual
cosa obliga al cotxe de la casa Dollar a cercar a ;
Barcelona més stock. En Vidal, de Valls, es va quedar a la carretera sense tubulars. Pasqual Saura,
de Villarrçaf, quan més interessat estava a disputar'
a Domingo cl primer lloc' de categoria inferior, li
fallà també un pneumàtic a la sortida de Reus.
Tantes avaries van treure emoció a la lluita. Sobretot per part de Montcys, Fargas i Cebriam, de
la "Dollar", que anaven força bé (tal com "ho prova
que Fargas i Cebriàn, després de la primera rebentada, tornaren a unir-sc a l'escamot) i que sense la
"guigne" que van tenir molt probablement haurien
format part de l'escamot de cinc que va arribar à
. Vilafranca i haurien obligat a aquest una persecució
molt més intensa:
•
En Janer i En Saura van fer una cursa molt brillant i si no abandonen la forma que palesaren diumenge, aviat tornarem a veure'ls entre els primers.
En Domingo, l'heroi de la jornada.
La cursa obtingué un gros èxit popular.
Vendrell, Vilafranca, Reus, Tarragona, Valls i,
en fi, totes les poblacions, petites i grans, es veieren
cobertes de mils i mils esportius com poques vegades s'ha vist. La nostra enhorabona als vendreIlencs, a "Penedès Deportin" i a la U. E. de Sans.
R. Torres

Seguint la cursa
Vàrem arribar a la vila del Vendrell la nit
del dissabte. Un fred que tallava, i. oi poble
preparant -se. per al gran esdeveniment es pi'rf in de l'endemà.
A la Fonda del Comerç, on hi havia instal-lat el preeintafge i lliurament, de dorsals als
corredors, un gran moviment de ciclistes.
Saluden) els nostres- asos i els del Nord- de
la Pennsula. Arriben els Jaumnndreu, Espinosa, Cantó Arroyo, que no poden mancar
en una prova ciclista de la importància d.1
la de demà.
Tothom oslà animat por a la gran jornada
per a la conquista dol Gran Premi Ope]__nue
ha organitzat lu revista "Penedès Esportiu"
amb el concurs de la U. E. de Sans, i, no cal
c'.ir-ho, d'aquest, he me d'energies inesgotables que o's En Ramon Torres.
Al Passeig do Castellar hi ha la bastida
de la gran tribuna del control. Al Vendrell
no s'hi posen per poc. La tribuna té tres
metres d'alçària, i no és pas qüestió de veure
passar els corredors pel davant; és qüestió
de veure'ls venir de des del darrer revolt de
la. carretera i fer-los passar pr sota l'enlarimat, com sota un arc triomfal.
Procureni assabentar-nos de si s'ha presentat tothom. Malauradament no ha estat
així. Alguns dels inscrits han deserta!. No
hi haurà els -madrilenys Telm García ni Demefri del Val; tampoc ve Miner ni Jàuregui.
de San Sebastian; ni Joan Juan, de Mallorca;
ni Tresserres. ni Cebrian. Els que hi h,a.
però, estan decidits a jugar-s'hi el tot pel
tot. Animem En Janer.'
—-No tinc gaire .confiança—=em diu—. :Em
sento cansat. Em convé un xic de repàs.
Crec que él que pot fer un paper brillant ésOtero. Està molt en ferma,
.
.'••-.
331S..CüOjcnedacs -deja...í.'itolla£5.1~s.íai4pan.j«*a^*
se fer compliments en una gron faulada.
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Rovira—-, p a s s a com u n llampec p e r Calafell i p e r Cunit, en m i g de la fressa gairebé
f a n t à s t i c a que mouen els vehicles de l'acompanyament.
E s t à elarejant, però e n c a r a no h a sortit
precisen d'un mitjà de locomoel sol. L a m a r comença a tenyir-se d'unes
ció ràpid i econòmic de cost i
l l u e n t o r s vermelles, i on la ciesfilada dels
manteniment. EI Ciclecar 4 HP bicicles carretera, enllà, el refloxe de la clar o r de. l'aurora naixent sobro els radis de les
r o d e s fa l'efecte que les m à q u i n e s s'eneenguin en m i g de gran f l a m a r a d e s .
P a s s e m Cubelles, Vilanova i Sitges que/fl
sol j a h a sortit, però fa u n fred que pela.
Molt poca gent, pels c a r r e r s , p e r q u è l'hoia
és i n l e m p e s t i v a , i un g r a n delit en tots els
c o r r e d o r s que formen encara u n escamot.
molt compacte. A l'entrada de les costes de
és el més barat [del món; una G a r r a f hi ha algun intent d'avançada, però.
meravella
mecànica. no reïx p e r q u è encara hi ha energies en locames de tothom i no hi ha possibilitat d'aLA MARCA CAMPIONA l l i b e r a r - s o de l'escamot i fugir.
Garraf. Castelldefels, Gavà, Viladecans.
20 primers premis en 1025 Cornellà
i E s p l u g u e s . En a q u e s t s riallers pobles u n a gran gernació surt p e r portes i
finestres i s ' a r r e n g l e r a a la c a r r e t e r a por
d o n a r c o r a t g e als c o r r e d o r s .
Motos 2, 2£, 3 i 4 HP
Els a s o s polen la d a v a n t e r a de l'escampi,
i el seu p a s p e r les viles és saludat a m b
e n t u s i à s t i q u e s salves d ' a p l a u d i m e n t s i a m b
criï s d'encorat.gement.
T/arribada a Barcelona ha congregat a la
Diagonal ('avant del palau reial uncj q u a n t s
t u s i a s t e s del ciclisme que saluden a m b
hom s e ' u va a dormir, i pis més noctàmbuls" de ne m
o s t r a c i o n s efusives l'arribada dols c o r ons e n c a m i n e m a u n a de les salos del. p o b l e
r e d o r s . P a s s e n Saura, .Tanor. Mució. "Rarruemi l ' e n t u s i a s t a Ramon Espinosa, de l'Esport
labena. Gutiérrez, Cebrian, Otero i u n grapat
Ciclista Català, dóna una conferència lilu
més.
iaila "Vida i e s p o r t " . T r a c t a de la història
T de seguida altra vegada la c a r r e t e r a de
del ciclisme, del seu desenrotllament en els
Cornellà i cap a Viladecans, Gavà i Castellprincipals països del Contirieni, i de la im
porlància d'aquest es;)ort por a la cultura • defels. L'escamot d a v a n t e r ha anat esclarint se i en els i n n o m b r a b l e s revolts de damunt,
física de l'home.
Hi ha un escollit nucli d'aficionats ven - la m a r es p r e s s e n t ja la lluita que ha d'i·iil a n l a r - s o dintre de puc.
drollones, que a|)laudeixen a m b devoció. A
Els a s o s van a p r o l a n t de valent, i de
mitja nit j a tothom és a j ó c .
p r o m p t e s'inicia l'escapada que ha d'ésser
la decisiva de la victòria. Otero arrenca, s e Del Vendrell a Vilafranca
guit de pro'p pei" J a n e r i Barruel abona. El
A les cinc comença l'enrenou. Toí és m o - treu que porta Oloro és f a n t à s t i c : B a r r u e í a viment i fressa. Els corredors estan d o n a n t hefja no d e s e m p a r a a J a n e r P I T tal d'evitar
se els d a r r e r s tocs, i acaparen q u a n t e s p r o que a q u e s t a t r a p i el s a n t a n d e r í . En torci'!'
visions es veuen a m b cor de d u r i de m e n - lloc segueix un escamo! a m b Saura. Mueió
j a i - s o . E s respira una l'anim d e i n b r o e a e i ó
i Gutiérrez. F. s pol l'rir que la nartida l'stà
que contribueix a obrir la g a n a .
decidida des d'annost m o m e n t . L'equip HolA les sis j a tothom és al sou lloc. T\ls
vètia està fent un paper esplèndid. Saura i
cori·i'dors a punt, i els m e m b r e s del J u r a t ,
J a n e r no abandonen el tren per tal fio i m servei mèdic, c o n t r o l s volants, premsa, i n s pedir que la rosta dels Helvèlia—esc apa!
tal·lats en els cotxes respectius a punt de
O t e r o — p u g u i a f e r m a r - s e on el segon ll
m a r x a . En Ramon Torres dóna les d a r r e r e s
P e r Sant Pere d' Ribes, Otero passa
ordres.
un llamp en m i g d'una ovació
Són cridats els corredors. De f> i inscrits,
rV'sprés Olèrdola, i n lo p 10'30 l poblo d^
se'n p r e s e n t e n 38. Hi ha Mució. Otero. T?ar
Vilafranca del Penedès té ocasió de, ròtro-í
ruetabena, Domènec Gutiérrez, que corren
una acollida cordial i efusiva.
oei ITíolvètia. Hi ha J a n e r i- Saura, que fan
Tot Vilafranca és al c a r r e r . El confroi va
la c u r s a a m b cicles Jnner. Hi ha Raehoro,
marcant, els t e m p s dels corredor Pi'
38
F a r g a s , fïusqué, M>mteys, Vicent s Cebrian,
que h a n sortit del Vendrell, n ' a r r i b e n 2fi, por
per la Dollar, Cordornhi, de Vilafranca: R e aquest ordre:
ííineós i Roig, de F i g u e r e s ; Zenón, Domingo,
1.—— Otero, que h a fet 4 hores. 10 minufs,
Villanueva, Miliàn, López, Martínez, Múrcia
30 searons
i Canardo, do B a r c e l o n a : Saura, de Villn2.—Saura, 'i li. 15 m. 8 s.
real; Pascual. Sans i Randua. de R e u s ; Cv/:,
3.—Barrnetabefra, ídem ídem.
d'>. Sabadell: Borràs, de Cornellà; Vergés, de
4.—-Mució, ídem ídem.
Yfills; Blanch, de Puigpelat: Solé. de RellF>.—Janer. ídem ídem.
vey; Gin^irt, do, Mallorca; Lorente i Cuneta.
C>—Gutiérrez, ídem ídem.
de Mollet; Socins, dol Vendrell; Sans, de'
7.—Sans. i h . 16 m. 59 s.
Manresa.
8.—Domingo, 4 h. 22 m. 7 s.
A les 6'20 es dóna la sorlida, i els r u l - o 9.— Saura, do Villarreal. ídem ídem.
dors a r r e n q u e n carretera eiillà.
10.—Baehero, ídem ídem.
Nosaltres comptem amb un esplèndid
I I . — C o d o r n i u , h h. 25 m.
"Opel", que la casa d'aquesta marea ha
12.—Busqué. h h. 27 m. 8 s.
cedit, per a la cursa d'avui, a l'objecte do
1 3.—Vil I íni u eva. íd em íd e m.
poder seguir les ineidèneies de la lluita. P i !í.—Miliau, ídem ídem.
lotat amb pols se g u r i ull expert pel senyor
1 5.—Ginarl, h h. 20 m.
Riu. és un cotxet que s'empassa els quilòI 6.—Mor.teys. í h. 30 rn. Í0 ".
m e t r e s sense que hom se n'ndoni.
I 7. — Cr nosa, 4 h. 31 m.
La c a r a v a n a ciclista, menada nel r n l \ o
18.—Sant. 4 b . 32 m.
pilot—una bella e s t a m p a d'Alfa-Homoo en
10.—Pascual. 4 h. 32 m . ' 3 0 s.
e! qual va instal·lat el nostre fotògraf
20.—Miquel Martínez, h b . 35 ni. 8 s.
Els c o r r e d o r s són fesfejnts p e r tot Vilafranca. T o t h o m es dedica a refer les forces,
i ni cap d'una hora de nenfrnlitfcàrió r-; vn
donant la sortida als c o r r e d o r s .
Tic Vilafranca al Vendrell
Ma traslladat la
Otero h.a volgut a s s e g u r a r - s e enearn j n
seva Clínica de
més els 4 m i n u t s 38 segons que p o r t a d ' a v a n t a t g e sobre els seus seguidors, i ha aernfaj la c a r r e t e r a de Monjos a u n tren a d m i rable. L'escamo), de segons de seguida pren
ÇONSUL TA
al carrer de la també la. seva distància
i àdhuc Muctó acon :
Unió, 16, pral: ""segueix e s c a p a r pe 1 ' t a t do cuitar a asf.egu
r a r - s o el segon lloc. aprofitant l a ' v a e i l -
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seguoixen amb un tren molt igualat," però
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Especialitat en condecoracions

Nacionals 1 Estrangeres

Fill de B. Castells
Secció especial per a la confecció de distintius
esmaliats per a Club de Fúlbol, Nàutics, Automobilistes, Excursionistes i altres societats esportives, Congressos, Centres Religiosos, etc.

, 11 ÍFàUrica a Gràcia) BARCELONA
ja es preveu que no podran salvar la distància que els sonarà de Mució, i s'endevina
que Barrueíabeíïa i Gutiérrez, intentaran
Umibé desfer-so'n.
Al camp i'e Tarragona tothom espora
l'arribada dels corredors amb un ver entusiasme. Es veu que l'afició ciclista està moll
niés, desenrotllada aqu que no pas en els
pobles per on hem travessat, al matí.
Arbos, Gornal, Bellvey, i altre cop Vendrell, que, rèt una gran ovació als asos que,
es disputen el Gran Premi Opel amb tant de
coratge.
Passem l'arc de Barà que veu la desfilada,
dels ciclistes dee.ii.M1s i sense conèixer el
defalliment. Torredembarra, Altafulla i de,
seguida Tarragona. Otero fa una cursa brillali! íssima. Es manté amb una regularitat,
esplèndida i no dóna moslres de gens de can
,-a meni.
Els pobles acullen el seu pas cada vegada
amb més entusiasme. Xn ós català, com hom
ja sap, però els vailets i el jovent el coneixen
i el criden pel seu nom i l'animen. I ell va
fent camí. va empassani-se carretera amb
una fe admirable i una voluntat de ferro.
Passem per Vilanra i per Reus. Aquí tota
la ciutat és també per les places i carrers a
enardir els lluitadors.
Oloro porta .ja 8 o í) minuts d'avantatge
sobre Mució, que ha quedat ja bon sol ou
segon lloc, seguit a distància por Gutiérrez
i Tiarruetabena.
Ens aturem un moment .per deixar que
s'aclareixi la pols <ie la carretera. Hi ha un
escamot de canalla que esperen impacients
el pas dels ciclistes. Otero qui sap on para.
Es veu venir Mució, pedalejant., incansable.
—Diem-li que no cal qu> s'hi amoïni, que
per més que faci no el podrà al rapar a l'Ote.-.
r >, peruo. qui sap on para?—diu un d'ells.
—Calla home, que el desanimaràs!—in
lerromp un altre.
I en passar Mució. aquest darrer li crida:
—.Vpreta Mució, que ,ja el tons. Tot just
ara acaba d'arribar aqui dalt a la costa!

L'arribada
Després Morè, Vilallonga. Valls, Alió. i,
finalment, en mig d'una expectació enorme,
éi Vendrell, altra vegada.
L'arribada d'Otero és acollida amb una
o\ació imponent. De des (!<;. Vilafranca, ha fot

(in

home

elegant,..

es caracteritsa pel
tall irreprotxable
dels seus vestits.
Vestir bé proporciona distinció a les
persones, tln senyor ben vestit pot
presentar-se a
qualsevol lloc i és
ben rebut, Slegiu el
sastre el tall del
Qual doni distinció
üls vostres vestits,
-fil nostre tall és
irreprotxable

Ho garantim

Sastreria Guitart
portal de l'àngel, 1 i 5 VCelèfori 5 7 8 2 ^
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aquesta, segona etapa ea 3 holes 2(Fminuts i
40 segons. La banda de música que hi ha
dalt de la bastida embanderada, li toca la
marxa del "Kiss-me".
I al cap de 10 minuts arriba Mució. Nous
aplaudiments. Porta 3 hores 36 minuts 38
segons. Vénen de seguida Gutiérrez i Barruetabería, els clos valents bilbaïns, junts, en
3 hores 43 minuts.
Tots quatre arribats són de l'Helvètia. E3
un triomf esplèndid.
Arriben després Janer i Saura en 3 hores
48 minuts 30 segons.
I després Domingo (4 hores 7 minuts) ;
Baohero (4 h. 11 m. 6 s.) ; Miliàn (4 h. 18
minuts 7 s.)...
Tot Vendrell bull. Els corredors, aix que
van arribant, són abraçats per llurs amics,
i es disposen a refrigerar-se i a descansar.
Mentres tant, la música va tocant marxes
alegres per donar més animació a Tacte.
I a les set, al saló de sessions de l'Ajuntament del Vendrell, el batlle de la vila lliura
els premis als vencedors que amb tant coratge han sabut lluitar i vèncer en aquesta
dura prova del circuit del Penedès.
Tota la vila sembla que estigui de festa,
i el crepuscle pren uns tons nacarafs com
per acabar de omplir amb més pompa aquest
bell coronament de la jornada que fineix.
I nosaltres, amb recança agafem aquest
Opel que amb tant mestratge ha conduït el
nostre amic Riu, i davallem com uns esperitats carreteres avall capa Barcelona, satisfets d'haver presenciat aquesta important
prova ciclista de 240 quilòmetres tan ardidament disputada.
August Berenguer

La classificació general
1.—Victorià Otero, de Santander, cicle
Helvètia, pneus Hutchinson (promedi 29 quilòmetres 500 metres per hora).
2.—Miquel Mució, de Barcelona, 8 hores
16 m. 38 s.
3.—Domènec Gutiérrez, de Bilbao, 8 hores 23 m.
4.—Segon Barruetabefia, de Bilbao, 8 hores 23 mi.

•• 5.—Jaume Janer, de Barcelona, 8 hores
21' m. 30 s.
6.—Josep Saura, de Barcelona, 8 hores
23 m. 30 s.
7.—Pere Domingo, de Barcelona, 8 hores
47 m.
8.—Vicents Bachero, de Barcelona, 8 hores 51 m. 06 s.
9. Benet Milian, de Barcelona.—10. Josep
Burqué, de Barcelona.—11. Silvestre Guinart, de Mallorca.—12. Teodor Monteys, de
Barcelona.—13. Josep Pascual, de Reus.—
14. Pasqual Saura, de Villarreal.—15. TomàsLorente, de Mollet. —16. Pere Conesa, de
Mollet.—17.-—David Roig, de Figueres.—18.
Manuel Martínez, de Barcelona.
Segona categoria:
1.—Josep Busqué, cicle Dollar, penus Hutchinson.
Tercera categoria:
1. — Pere Domingo, cicle Dollar, pneus
Hutchinson.
Neòfits:
1..—Pere Conesa, cicle Janer, peneus Hutchinson.

AVIACIÓ
Els grans raids
Ha,n estat hostes de Barcelona, en aquests darrers
dies, els dos equips que es proposen realitzar el rald
transatlàntic Europa-Argentina.
El pas dels dos avions per Barcelona demostra una
veg-atla més el que tant 1 tant hem repetit: Barcelona
serà pas 1 escala quasi forçosa en la ruta aèria d'Europa a l'Amèrica llatina; tenim una situació geogràfica
veritablement privilegiada, malgrat de la qual cosa sembla que no ens en donem compte ni sabem aprolltar-ho.
Els dos equips, Itàlia l'un, ja en ruta, l espanyol l'altre, que es proposen portar a cap tan Interessant viatge
estan constituïts de la següent forma:
'
t

KQVIV ITÀLIA.—Hidroavió Savoia, del tipus 55; porta
(los motors, Instal·lats en tàndem, Isotta Frascliinl, de
500 UP. cada un; avió i motors de concepció i cons-

trucció Italiana per enter; aquest aparell, darrera paraula de la tècnica Italiana en construccions aeronàutiques en fusta; és un monopla d'ala espessa muntat
damunt dos grans flotadors que 11 serveixen de cabina.
La tripulació està composta pel cap pilot Casagrande,
segon pilot Ranuccl, radiotelegraflsta Zaccfettl i el mecànic Garello. El recorregut projectat és el següent:
Gènova-Barcelona, 750 quilòmetres; Barcelona Alça.
zares, 500; Alcazares-Gibraltar, 450.; Glbraltar-Las Palmas, 1.500; Las Palmas-Port Etlenne. 900; Fort EtienneIlla Cabo Verde, 1,100; Illa Cabo Verde-llla Norhonda,
2.300; Illa Norhonda-Pernambuco, 550; Pernambuco-Rio
Janeiro, 2,000; Hío Janeiro-Porto Alegre, 1,200; Porto
Alesrre-B'uenos Aires, 1000. Total: 12,250 quilòmetres.
Actualment són als Alcazares, base d'hidroavions de
l'aviació espanyola, prop de Cartag-ena.
EQUIP ESPANYOL.—Hidroavió Dornier, tipus 12, de
concepció alemanya 1 construcció italiana, proveït de dos
motors en tàndem Napler Lion, anglesos, de 450 UP. cada
un; és també monoplà, però de construcció enterament
metàl·lica i d'ala serni-espessa. El tripulen En Franco
com a pilot, En Ruiz d'Alda de segon pilot, 1 un mecànic encara no designat. El recorregut d'aquests es dl.
ferència poc del dels italians, però realitzat amb etapes
molt més llargues i, per tant, amb menys escales:
Sevilla-Illa Cabo Verde, 2,900 quilòmetres; Illa Cabo
Verde - Pernambuco, 2,800; Pernambuco - Río Janeiro,
2,000; Río Janeiro-Buenos Aires, 2,200. Total: 9,900
quilòmetres.
L'equip espanyol no emprendrà la sortida fins cap a
primers del mes de febrer vinent, l'època més propícia
per efectuar la travesla.
Esperem i desitgem que l'èxit més gran coroni aquestes temptatives la realització de les quals marcarà una
tlta gloriosa en la història de l'aviació mundial 1 assenyalarà el començament, per a data no llunyana, de les
comunicacions regulars aèries amb els nostres germans de l'Amèrica llatina.
J. C.

NOVES
Hem rebut una dotzena de postals de Tistes aèrle»
de Barcelona, veritablement magnífiques. Els companys
fotògrafs Gaspar 1 Claret són els autors i estan fete»
des d'un avió de la companyia francesa Latecoère.
Els llocs més bells de la nostra ciutat, admirablement reproduïts en aquestes postals, poden ésser admirats des d'un nou punt de vLsta 1 sota un altre aspecte
ben diferent 1 interessant.
* Si les nostres informacions no van errades, no
tardarem a veure grans canvis en el nostre reduït món
aviatorl. Ens diuen que la Penya de l'Aire modifica la
seva constitució, amplia el seu radi d'acció 1 pren un
nou i decisiu impuls; que molt aviat tindrem la tan
susplrada escola de pllotatge; que per a primers d'any
apareixerà una revista d'aviació, i altres ben falagueres
iniciatives que poc a poc aniran fent-se públiques.

Encarregueu els vostres treballs
a la impremta ROMANA
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venç netament en el GRAN PREMI OPEL guanyant el
l.er lloc amb OíerO
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SE i s'adjudica les copes:
^
De S. M. el REI per a l'equip de dos corredors, Mució i Janer, de Catalunya.
=|
La del Sr Governador Civil de Barcelona per al vencedor absolut: Otero.
s
La d'«El Mundo Deportivo» per a la marca de cicles millor classificada
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guanyador en el circuit de Lasarfè', dé la volta a Guipúscoa i de València-Castelló-València
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| Vendes al comptat i a plaços; crèdit fins a 20 mesos |
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