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d'agost la ciutadanja catalana acomplira lacte
més solemne de• la seva histOr!á moderna i consolidará
El dia 2

la vida del uôstre
Nosaltres
El i

1

Vua!1 ?!statut sera aprovat com
sera, sense dubte caldra po
en
sar-lo a la practka. No podrem pas,
pero. implantar-lo tot d'una. Iii
liauru, naturainlent, un inevitable
;)erícdc transitori
inés o menys
ltaig de transrnissió i adaptació de
sCrveiš. Caldrá. supriinir-ne alguns,
crear-nc d'altres, improvisar-nc urs
quants tal vegada, coordinar-los tOts.
-

—

-

Flaureni de realitzar aquesta tasca
liquidadora i endegadora amb la mi
llor voluntat, evitant les topades i
els fregadissos L'haurcni de fer,
peró. 1 potser que des d'ara cns lii

preparéssim.
que han d'ésser
atorgads a Catalunya és la guarda
de lordre públie. Aixo vol dir, per
tant, que haurem dorganitzar la po
licia a la nostra manera. O, millor,
que ihaureni sinipiement d'orgaoit
cöses

zar, perque la policia provinent del
regiri !flOnarquic gairebé no serveix
per al sen comes.
Aquesta facultat exigida per Cata
lunya de servar l'ordre és una de les

regada, provocaran
a
Madrid una oposició. La tradicli5
absorbent del regim caigut fa creure
a n]olta ge;rt que garantir lordrc és
tasci d'organisnies ferrjS. os
i rigo
roai1e1ite)talftzat.
oii
pOdra
)OqUeS

que.

tal

.

sola

diran potser
ga!antir lordx? ? Com os ho faren
per
aCJt1c5t funcó sense la nostra
poica?
1 bé. Hi ha una soia resposta:
o
farem !nillor. Vet aquí. Perque
Si a'gnna cosa ha deniostrat arnb
escrex
la policia centralitzada és
que no Servejx per a aquesta Cosa
tan sinle, gairel)é manca, de
guardar l'ordrc del carrer. Strveix
o.ta

—

.

•

tal vrac]a per

brutalitzar.

o

bé,

con

trariament, per tenir indulgenoies
i:ilempestjves No sap, pero, amb
.

energía

i digna, protegir la
llibertat deis ciutadans sense come
tre excsss de cap meiia.
Estudj2r tecnjCaneijt lorean itza
rió de a policía cus
uiot
l.luny. No renuuciem, portara
pero, al pro
Jecte de fer-ho quan sera hora.
Ara
cLem, llomés, que la policia 'c Ca
tianya haura d'ésser, imprescindible.
molt petita en nombre, jove,
ffldligent i ben pagada: que no
trâ de servir Per
res snés que per
fer de poijcja. en el sentjt exacte
del
iliOt; i, pee fi—. aquest ha
d'ésser
el ptnt més imortant
que ha
digiior. totaiment la tradicjó de la
POlica eSpan'ola
\OméS amb aixO, de segur no pas
Serena

.

.

.

-

sarao

a

Barcelo,na

certes

lii passen aquests dies,
aclarir per culpa de qui.

Llegiu
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De rncnnent, Jcff Dickson izo
organ'iiz eis "fastuosos" espec
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L'Estatut no és pbra d'un partit; es obra de Cata
lunya s'ha dit. Exacte. La ponderació de les seves
lletres i la serena afirmació del seu esperit són
per
que Catalunya és una i múltiple— tot Catalunya i as
piren a concretar, en l'articulat i en l'ambició, la
Catalunya cl'aquesta hbra. Per rEstatut sera posible
la Llei democratica i justa d'un poble que ha trobat,
després de llargues anyades de brega, el camí deis seus
destins.
Nosaltres saludem aquest magne document amb la
salutació efusiva i cordial amb que han de saludar-lo
tots eis catalans conscients d'aquesta realitat i daquests
deures d'avui. No sabem si seran els de dema, pero
sabem que són eis d'avui. No sabem si nosaltres hau
ríem fet, pel nostre pensament, un document com
aquest ; pero sabem que avui és aquest el document que
calia fer.
Ara té la paraula, en el seu aval definitiu, el poble.
Que parli eh, amb el seu vot. Que parli ara sí amb
la veu de la seva ponderació, del seu "seny", de la seva
responsabjljtat historica. Que no és la de bracejar en
violencies i en rebel•iies sense sentit, que no és la de
cridar en radicalismes sense cordialitat, sinó en espe
rar, serenament, en l'esdevenidor d'un poble, d'una
raça i d'un destí.
Que parli el poble, amb l'única veu amb que ha de
parlar en aquests moments: la del "Sí" unanime que
doni força d'emoció i contingut de realitat a I'Estatut
de Catalunya.
Visca Catalunya!
—

que si et fet que
te;níeni s'Jta.gués consiazat. En
teflTps anteriors a la proc[anTació
de la República, dsprés deis ex.
cessos comesos per la gent de la
dictadura i de la dictaditreta,
aconseguÁren que ?'Estadi ser
vis, únicarnent, per a fer-hi es
port. No veiern pci- quins set sous
hcna de tornar enrera en pie re
gm reblica.
L'Es1a'i, pt',. aL: erortis.
Hews ací la concreció deis nostres
desigs, de la nostra exigencia, si
cal, puix que podem exigir-ho. S
el cas ?ickson, circuntsta'ncial.
ment faUat, es torna a repetir,
farem constar, de la forna inés
enérgica que ens sera possible, la
nostra protesta. No estem dispo.
.sats a consenti, oquest tracte de
disfavor, i tenisn l'absolnt con
ven.ciment quc els iwstres arnics
que avui tenim a Consistori tam.
Poe flO ha perrn.etran. Per &guna
cosa, creiem, accepten amb or.
gull el qtw2ifiixztit& de regidors

.

—

—

Estatut, d'una manera activa i eficaç, i aquesta actua
ció cal que sigui seguida peis chibs—poderosos i hu
iriiis
el primer deis quals
com exemple i estírnui
ha d'ésser el F. C. Barcelona. Aquesta és la tasca im
mediata a fer. Immediata i imprescindible, sense por
de caure en el penh que tenen esperits pusil•lanimes de
fer allo que en diuen "política".
Aquesta és la tasca immediata a fer, si volem que
l'esport de Catalunya resti en el Iloc que Ji pertoca.
Repetim, pero, que després d'aquesta en vindran
n'han de venir d'altres: conferencies, cursets,
mu
tualitat, fitxes mediques, etc.

—

1

la plana 6
iflteresant reportat
ge esportju amb
a

F'rancesc Macia.

—

—

Ceiebrem amb tot l'entusiasme el triomf de les nos
tres reivindicacjons esportives. No oblidem, pero,
que
tenim encara per guanyar les nostres
reivindicacions
ciutadanes, duna importancia que transcendira a la

historia,

1 obrem

en

conseqüencia.
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de Catatu

per prcpgar l'Estatut.
Pr to e!
nostre poble 1 orga
,itzar eîieientment
el Plebisc.it
que v ,j; rea
i el TOLerendm po
UIr. que tindra
llee él dis
-_

'Juî1taments,
hhtzaflt_Se.
'ago

a

t.t

nti

s

aites detalis, Ti1tTa
pagi8 dé'! Pertbdic,
ea l'e

rnentda visít
mies oferirpfl

eTQ

.qNlirdadef

en

carrec d!s de l'arnerica,,a

Ra/el Saur!, Brd, Ba'š,
.Çanfur. ToLe en nthzegues de camisa.
Els rellolges i la "pasta", fo! ben
cis resPecijus r,urleiins...
Moliet
les dcu fo.
cuides
Sanrí, Brú i Santoré varen
iai.rar a !ev el trago... i tnenfrcslant
lit-git-tit €1 tren que fa la gran fno.
liada i cts ?rbtfres que trs.iras, sen.n
E

?jrrj,ar

ro.!

it,,

cap

a

a

la

buixaca, cometes judeu-m

Barcelona.

.Suposc,u que a Jsorcs doro si
han arribat deuen estar a puní!
.

n.

.

GAT ESCALDAT...
A la dJrrcicz assc,nblca de la Fede
tació Catalana, va frresenfar-se ci s
creían del Barcelona, senyer Cates
lany, amb un gros !'oque!, crrosainent
cntholica
sOta
e! b,as. Expectoció
1 consentaris ter a tota cts çjus!os.

?Sera

un

nou

profec!c d'estructuraciú

eta etaoietao efaoi etaoin taoin !aoin
de! futbol: cafaio? ?Seran dadcs cmb
les qua!s el $Cnyor Caves!any refer
tnara cts seus ßun!s de vistap

Ningú

que

Orfa

no

el

ircu cts
5e;\or

ills

del pOqwe'

Caz'cslcnv, 1 qua.
Percute, imaginen

uquesf denana la
eus! Fcro no passc res. El .aquet se
gueix igual No sobre ni per rcniei.
?Seria que, previSor, Coves!dny !Li por
te el rcssopo per si aqu-sks assem
blea, corn les del Barça, acaba a la
molinada?

Finaiment, quan ja l'assembjea oca
1,0, .i'aciareLç el misten. El se,çor

Cavestany

s'ha aixecat i cmb el pa
que! a la ma avença cap a la
dincia. Ins!intivamcnt els .assemblis
les s'han ai.recat. Una bombat
? Un
resentf Res dlaizo: usa enqucn
leda de llicencics 'amateurs" /'erq14,

Monjo le.j guOrdi,..

EL 1)ELEGAT OBRER

4vui, gairebé

i scuse gaircbé
futbol (sien a la mi
.çeria. Pero comn aquclis nobles arruj
nats que no
odcn menjar i usen ea
iell, cts delegats daquesis clubs que
lan fe! cap a t'Asscmblea
de Madrj.j
lei Js*s anat e vagó-uit.
Pero sempre hi ha CXct/,cio5, i es
aquest cas l'Ccepcjó ha es!at el senyor
Guixa, delegat del Sons. ElI crfany
un club pobre. que no té par
quo ayer
gonyir-se'n d'ésser pobre. 1 co,,, que
els .iugadors no !ti vialgen en pri,n,,-a
cIasSe, entén que fampoc 50 hi lic de
ViQijar el delegal.
-

-

!ots cts clubs dc

•

Amb peiies i trebalis aixecareu el
a l'extrema dreta...

l'Oferímcnt,

rL4MBLA,
UTia
llarga estona ambconversa
els nostres
°Otflpanys sobre la tasca
a ter

—que sera
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—
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un
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El msiteix lLenT de dir amb re
ferencia al Palau deis Esports
que els ciutadans esportius de
Barcelona tenen dentaitat. Com.
prendríein totes les dilaoions,
produides per dificultats mate
rials que s'oposessin a la con

cessió d'aqnesta a.spiració unani
me deis esportius barceloning. El.
que no comprenem, i esterm dispo
sats a eniprendre iin.a campanya
per tal d'aoiarir-ho, és el silenci,
la irdiferncia, el nz.enyspre1 que
fins ara heim irobat.

CONTRAS TO.S...
?a tarda. al Ca,,ij del G'a
noller.?' es UXStegava la tragedia. No
!Li van liaver inorts i fcrits, ero no
se'n za mancar gaire. EIs qui ,xés pa
lieji. ui/ra l'arbitrc i ci liniers, eren
eh .senyors Vidal i Pont, dci Comii
de cosnpelició daquest Torr.eig i que a
!wres d'ara no s'/iauran tret de sobre
el .çuoy i l'angthzia qie cis suj'osa fa
llar aquest Partit macabal.
Df jornada de Grano!lers, la ,,o!a
Laltre día

-

esportius.

—

materials, altres aspectes d'ordre

coses

moral i espiritual, que tenen més importancia. L'es
port, reduit a les competicions en el camp de joc, és
ben poca cosa. L'esport té—ha de tenir—uns horit
zons il•limitats. Cal, dones, que eis dirigents del futbol
catala hi pensin i no oblidin la necessitat de repren
dre aquelles tandes interrompudes de conferencies;
que acabin d'enllestir, d'una vegada, el funcionament
de la Mútua de jugadora; que tinguin molt en compte
que i'esport ha d'ésser un arma de cultura i que per
aconseguir aixo és necessari quelcom més que ampliar
o reduir uns grups i celebrar els campionat
segons un
sistema o segons un altri.
En aquests moments, prcisament, les nostres Fede
racions esportives i ja no ens referim concretament
a la de futbol— han de col-laborar a la campanya pro

o

tebrada.

aut.onoius

soni

La Federació Catalana de Futbol ha aconseguit
aquella autonomia plena que demanava. Els futbohs
tes catalans tindran, des d'ara, una responsabihtat
superior a la que tenien fins ahir. Cal que aixo no
es perdi de vista. No é
tan solament l'organitzacio
estricta de partits, més o menys importants, ni l'admi
nistració deis interessos deis clubs. Hi ha, per damunt

s'havien

historica, celebrada el passat dimarts, anunciat l'E.tadí. No els orga
u
les
lAssemblea de diputats a la Generalitat aprova, per nilza perqzth
con&icioiis
gaire
exagera.
aclamació, l'Estatut de Catalunya. En el braç enlaire des--q
irnpOsova l'Ajunta
deis diputats a peu dret, en eis escons del saló de ses
nzent. És dir, que si cis espor.
sions, hi hagué un tremul d'emoció, que culminava en tiij..s
hem esta2vjat
segona
la veu d'un diputat en cridar el seu : Visca catalunya! edició del farn4s torneo la
J'aura estat
Visca Catalunya ! Una Catalunya civil, liberal, de tigua itsanza"
perqu
l'Ajioitame,zt Izo Jwg
mocratica, fraterna, amiga, viva 1 viril. Visca Cata evitat.
lunya ! El cnt no havia trobat. mai, fins la solemnitat
Áixo vol dir que resta
pez
d'aquell moment, ressonancies tan fondes i tan emo la possibi1itat que dcrna denza
cionades. Visca Catalunya ! .Ja no era la veu senti pasat Dickson s'hi repensi i
cavin "espectacles fastuosos"
mental d'una aspiració de cor, d'un afany, d'un anhel tre cap i cali. 1 si
?s ?ickscin,
i d'tm somni; ja era l'afirmació d'una realitat,
altre senjjor.
d'un pot ésser
poble i d'una Llei que segons frase d'un afortuna
La nostra protesta, per tant,
lL€n de formular-la amb la
díssim col1ega
vertebra Catalunya, fi'
inver
leiza enerqia
En

que

coses
ho

Catalunya!

Visca

LA PQLICIA

Uiia de les

LcsportI

CIUTADÄNIA

e ni...

poble

pendol fins

No és gns estrany que ara se n'hagi anat
a i'extrema esquerra

4mb aquestes

1 ru que aquesta
Innyn
er
.

tiinJ

1 q
.

.

.

l'Estatu,

.-

hora que sona per a
és la que fa seIes sosIlra

1ates angoixes j taute
havhi. costat.
.

not.res
al PrQjdpt la
COOperaej6 perona en la pre
agan
Catslnnv
deis
•tman'a d

se;nblants Paraules,

"I'Assembleia" iti aniré

n

tercera..."

sofrenccs

Faneese Macia

UN NOU RIC
mi

T?54&s

crescut

BeJli4et, després del
tras/'os cobýat del "Madrid».

S'a Converlil en un nou ríe...
.vo s'ha comrat colxe f'ero segmv
rament

no

trigara.

Cstiue)a a
"pie/ja'! de rnoda. Aiguafred..,.

De msôment, sabem que
usni

/

o

s'expticava dimecres /'assat el Senyor
Goixa. 1 tnolf seriós, w afegir: 1o, a

ti?

rambla
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D'ESPORTS

INFOIIMACIO
més tard, al control de Earcelon
nette, Pelissier s'assabentá del que
passava davant

portava

i

seu

com

Magne

retard prou considerable
per a ter-li perdre el primer lloc.
Calla. costés el que costes, acudir
en ajut de Magne, i arab un gran

(1

poder

un

L'activitat ciclista
nostra

a casa

Díjous passat

1

celebra al Velo
drenen de Sans una reunió a base
s•un match ennnium, que enfronta
les
parelles Canyardo Espanyol,
j. Ferrer-Senon i Ruesh-Chatrás
(suis i francés).
La vietória correspogué a l'equip
-.enon-Ferrer. D'aquests dos es des
se

ruante en primer terme.
Per la banda francesa, si des
comptem Magne, tota la testa es
comporta dintre una gran irregula
ritat. Sobretot en les etapes mute
sere

es

pensar.s'hi es
llanca en persecució deis fugitius.
Un cop atrapats Pelissier i Magne
(ja junts), Di Paco es pon a roda,
en
espera de fugir a la més petita
ocasió.
Des

força el primer.
Els seguí en mérits Espanyol, qui
es
veié mal secundat per Canyar
taca

do, lesionat

en

el

El s esuangers

"Critcrium

causaren

bona im

,,ressió.
El mateix dia es va disputar un
match de rnig fons darrera moto
entre V. Ferrer, J. M. Satis i J. Far
ró. Va resultar vencedor el segon
deis Cebrian, ben merescudament.

Antonia Maga('
palesat la
tanyenques és on
baixa forma de molts deis seas
components, entre els quals cal po
sar-hi B. Faure, Pelissier i Leducq,
tan puixants l'any passat.
Els alemanys, australians i suis
sos segueixen fent de compar-sa a
la gran prova francesa.
COM MAGNE PODIA HAVER
PERDUT EL PRIMER LLOC
Dos jets s'han produit que podien
haver causat la pérdua del mallot
groc (sabel del vencedor) al fran
cés Antonin Magne.
El primer fou en l'etapa que ja
hem citat, Cannes-Niça (la i4), ea
la qua! Gestry, obrant massa indivi
dualment, baté a l'sprint el seu com.
pany d'equip
Pesenti. Si n lloe
d'aixó s'hagués limitat a conservar,
a
distancia. el segon llo:, Pesenti
hauria entrat a la meta tot sol, i
a
arnb el temps reglamentan i per
beneficiar-se deis tres m'nuts, que
junt amb els quatre d'avantatge, el
pcsaven a poc més d'un rninut del
líder.
dones,
hauria estar,
imminent per al voluntarios Magne.

DE LA VINENT VOLTA
A CATALUNYA
La U. E. de Sans, organitzadora
de la gran prova ciclista catalana,
ala dirigit a l'illustre President de
la Generalitat, En Francesc Macla,
en prec per tal que atorgni un Tro
feu ,per a, l'esnientada prova..S'ad
jalearía a lallocalitat que demostri
gust ,artistic per a saludar el
pas deis corredor,.
El document está fet en tons al

patribtics,

tament

que per la

manca

d'espai ens ve:em privats de repro
duir integre, com bauria estat el
:lastre

gust.

cara;

sense

que
Pelissier s'ajunta a
el retard va disminuir. El

llague,
primer, fent gala d'una magnifica
concepció del que és l'esperit de
l'equip, portá el tren al máxim que
pogué.
Les posicions eren: Demuysere,
qui abandona Pesenti, marica com
un batid; darrera sets a raes de dos

du

EL CAMPIONAT.
DE CATALUNYA
Dissabte vinent, diada de Sant
Janme, se celebran el Campionat
de Catalunya per carretera, orga
nitzat per la U. E. de Sans.
L'itinerari •fixat és: Sortida neu
tralitzada, a les sis del cutí, del
Bar "La Pansa", de la placa d'Es
panya. cap a Graaollers, La Gar
riga, Figaró, Aiguafreda, Vic, Man
Torelió, Conangell, Sant
ze
de Besora. Ripoll, Carnpdevánolo
Fobia de Lillet, Serchs, Berga i Gi
ronella. on estará situada la meta
final.

de

vent

-

minuts, Pesenti, i darrera Pesenti,
Ch. Pelissier, qui menava un tren
arrossegant Magne i Di
Paco.
Aquest darrer, aprofitant-se que
va
més reposat, es decideix a fugir
i abandona Magne i Pelissier, per
prestar ajut a Pesenti. Pero Pella
sier augmenta encara más els estor
os i aconsegueix atrapar. junt amb
Magne, a Di Paco. Pesenti es veu

ja

de metres, llui
per re no és
'sí s'arriba a la meta.
ser atrapat, i
?Qué haurst passat de no ésser
la tasca formidable realitzada per
a

tant

eins

centenars

desesperadament

Ch. Pelissirr? Es fácil d'endevinar
que Magne slauria vist desposseit
del mallot groc en favor d Pesenti,
i que Demuysere hauria estat favo
rit perillosissim per al primer lloc
en
les etapes seglients:
De tetes maneres, el plet encara
está resolt.
no
RESULTATS DE LES ETAPES
TRANSCORREGUDES
Heers ací els resultats tésnics ob
tinguts en les etapes corregudes du
rant la finida setmana:
Perpinya-Mont
Onzena etapa.
pellier (164 quilometres): 1, Di Pa
co, en 5 horca, so minuts, 36 segons
(a 28'066 de promedi).
Seguit de Pelissier, igual temps;
Leducq, Battesini, Le Calvez, Stoe
pel i Bulla.

COCC1.17

suzgante de

un

ese

DPues

te

-

B. Francesc

agradable

a

aceite de Rle.ines al éste
sacra el gusto de un buen
de naParala,

esforl abandona el grup de deu cor
redors en qué figurava. Antonin, en
aquest moment. portava 3 minuta,
35 segon de retard i perdía el seu
lloc si no acudia algú en ajut seu.
L'italiá Di Paco, l'ex-"xiulador i
cantador" segons Desgrange, no
triza, peró, a saber que Demuysere
s'havia desfet de Pesenti i que
aquest marxava sol. contra un fort

es

es

cara

da

la

cesa

GENERES DE

altra reunió al Velódrom
de Sans. La base del programa se
ra un
match darrera moto entre el
suís Rucsh i eh nostres Espanyol i
Senon.
Es de preveure un bon acolliment
per part del públic, als esforços deis

"—aárte.'"de

farmacias

actuals

dirigents

donar vida al

a

Velódrom,

del

nostre

I0

per

Des d'avut descompte del 10 %
20 %
30 %
40 % en les restes d'existéncies deis articies
de bany, i grans rebaixes en tots els articles
de temporada: Sueters, Brusons, Vestits, etc.

1

Tolosa, anunciada "Criterium
du Mídi". Com ja saben els nostres
lectors, ni prenien par% entre raolts
de

"Una

horca, 12
Bélgica, 259 h.

259

minuts
i 3 segons;
15 en. 17 s
Alema
nya, Austrália-Suissa i Italia.

promedi).
Seguit amb el mateix temps per
Di Paco, Bernard, Buse, Van Vierte
i Le Calvez.

te,

i Italia.
Catorzena etapa.

sa

d'Anos,
cat

una

el

col!

corredors s'han desta
de

la

resta.

Són:

d'aixo, es llencen furiosament
l'atac, i en passar pel control de

vant
a

Barcelonnette (a 65 quilOrnetres
la meta) han guanyat ja mes d'un
rninut al francés. Dos contra un, no
cal dir qui havia de g,uanyar!
Pero. mentrestant, de l'escamot
que seguía els tres líders havia de
venir la salvació per a Magne. En
de

un

baixa forma de

del

Magne, Demuysere i Pesenti. Es
a
dir, els tres primers de la clas
sificació general. De sobte, Magne
baixa per arranjar la cadena que li
ha saltat. Demuysere i Pesenti, da

perillosíssim adver
sari per a! líder Antonin Magne.
Descomptada aquesta "resurrec
ció" italiana, els altres equips han
palesat

tres

netament

la baixada

A.

transcurs de la tercera setmana de
la Volta ciclista francesa és la
reacció operada en l'equip ita
grácies a la qual en la catorze
na etapa, Cannes-Niça. Pesenti
ha

esdevingut

de

con

junt.
Entre eh belgues, la calor ha
causat estralls, i solament Demuy

aquest hi figurava Ch. Pelissier i
Di Paco.
En arricar. tres minuts

42

m.

20

-

s.

peninsulars,

en

quals Catalunya pot

obtemr t.m destacat
trtomf

400

Folch, Catalunya,
2 cinquens.

Aquest

27

110c,

al 39

amb

Exigeix-lo al
respiraba
se
En ambos centros
gran indignación. ?Por qué? ,Juzgue
el lector mismo cuando sepa que

5.

"L'Anto" publicaba

anécdota
una
relativa a Cepeda. explicando que.
los comisarios entregaron al mismo
un jersey con los colores de la ac
tual República, y que Cepeda recha
zó dicho jersey, prefiriendo el que
está ahora exhibiendo lamentable
mente. Ello le ha valido una silba
de los espanoles de Luchon. Los de

Classificació per equips: Frarrça:
294 h. 14 ni. 11 s.; Bélgica, 294 h.
26 m. 7 .; ltália, 295 h. 35 en. 34
segons; Austrália-Suissa i Aiema
nya.

Perpignan

no

condenan sin

le han silbado, pero
excepción su proce

general: A. Magne,
5.; Pesenti, 106 h.
s.; Demuysere, to6 h. 42
minuta II s.; Dewaele, to6 h. 57 m.
16 s.: Peglion i Opperman.
Cepeda: al 39 lloc, amb 109 h.

der."
Es de preveure
Fa bonic, oi?
que quan arribi al seu país se li fa
tan tota mena
de "testes i honors"
per premiar la seva "valentia".
Ara que, posats a
filas prims.
?No és l'organitzador qui facilita
els jerseis, maquines, ajudants, men
jars, etc., és a dir, tot, absolutament

17

tot el que cal per

30

en

lloc,

en

8 h.

ni

lass7eific.ació

34

ni.

m.

27

s.

m.

30 s.;

39

ni.

Italia,

s.;

Bélgica,

322 h. 17

en

el lloc 41,

320 h.

3 h. 35

minuts i 6 s.
Classificació general: Magne,

el

es

les

nits
grana
per la famosa

avuí

Lloo 1

horca,

Gelats,

Pesenti,
Demuysere,

so s.;

segons;

'ro

h.

Dewaele, roo h. 28' 59";
Iso h. 30' 22".
Cepeda: al 34 lloc, amb
52

ni.

40

38
53' 14";
Peglion,

h. 5

m.

112

h.

5.

En Cepeda ensenya
la "ceba"
Francesc Cepeda és

un

50.000

corredor

Actuet 530

etse".
r:s

3.000

el

nitsitque
p0

<Celan°P
at:1)
00e

esti, fee

les

"tuc'ses

sesees
de

I

Terrnats

GAISP104

del Nord prou conegut, sobretot per

nutres

"steeple-

Aleária, Ilargária, triple

t

Pes, disc, javelina,

Marxa atlética: 10.0000 metres.
Hl haurá classificacions per Clubs
i Federacions. De la classificació per
Clubs en parlarem un altre mornent.

..vslancattor

fará mnat
cutis
seu

metres.

Rellevaments: 400 metres, 4 X roo
i 1.600 metres, 4 X acto.
Carreres amb tanques: un, 400

martell i barra.

el millor

no

1

triomf de Cataluny-a, i que s'obtin
drá en tenim gairebé una seguretat.
Sobre el paper, guau menys, aquest
triomf catala apareix segur, ferm.
No solament confiem en la nostra
victbria basant-nos amb la superio
ritat de Catalunya damunt les al
tres terres, sinó perqué, també,
aquestel, no totes, aquest any han
realitzat molt poca tasca a favor
del seu atletisme, que vol dir a fa
vor de llurs atletes.
Davant la inferioritat de l'adver
sari, segons la nostra o?inió, Cata
lunya, els seus defensora en aquest
cas, no solament s'han de limitar a
véncer, sinó que, per a palesar el
seu millorament i el general de l'at
letisme catalá, han d'oferir-nos re
sultats que obliguin a tothom a re
conéixer la seva vaina.
En aquest moments en qué horn
desconeix quina seran els atletes
les representacions que ens visita
ran, no és possible, després de les
manifestacions fetes, expsora altres
comentaris.
A continuació donem a conéixer
el programa de proves, els campions
i marques deis darrers campionats i
els actuals récords d'Espanya, se
gons la nostra Ilista.

!

Café I Restaurant

temperatura,

VENCEDORS I MARQUES
DELS CAMPIONATS DE x93o

A continuado donem compte deis
atletes que foren proclamats cam
pions d'Espanya l'any passat, Fe
deració a qué pertanyen i marques
aconseguides per cada un d'ellsi
metres:
segons, un
200 metres:
gons.
roo

II

Arévalo, Catalunya,

cinqué.
Arévalo, ídem,

23

campionats

conseqüencia

a

duna
L

•
e

•

h.

roo

Sereix, 'T'atalun:.

rnetres:

segons i 9 desens.
200 metres: Ordónez,
22 segons,
4 cinquens.
400 metres: Labeaurd
segons.

•

-.!

TRABAL, TITOLAT

ídem,

5

800 metres: Miguel, Catalunya,
rninut, 58 segons, 2 cinquens.
1.50o metres: Reliegos, Castella,
minuts, 12 segons i 4 cinquens.
5.000 rnetres: Oyen de, Biscaia
15 minuts, 23 segons, 2 cinquens.
50.000
metres: Diéguez, Catalu
ny-a, 32

minuts,

51 segons.

Maiestic Hotel
RESTAURANT

1

Coberts a preu fix 1 a la carta
Orquestra Salons especials
restes
Lgcles, banquets
Coberts des de 20 ptes.
tot comprés
•

rado, Casteila,

000nstanques:

seg

Catalunya, 58

a

Rellevaments

4 X

500

Rellevaments

4 X

100

metres

:

Equip nacional, Junquera, Larrabeiti, Mendizábal, Ordónez D., 43 segons i 4 cinquens.
metres:

Equip de Federació, Catalunya, Ser
rahima, Oliver Arévalo, J un quera,
44 segons, 3 cinquens.
-

Rellevaments

X
Un lCoolub rilrruesn,

Equip de Club, Unión
Labourdet, Danjou, Pérez, Rogelio,

:

45 segons, 5 desens.
Rel
en
4 X

,

auet.4».-4

4004

Equip nacional. Per establir.
X
Federació,
Ruiz, Danjou, Dura, Labourdet. 3
de

minuts,
Equip

Stá

4;l

33 segons.

Rellevaments
de

4 X 4

Club,

Artiach, Bi 5-

Salts de

se

ell, 3

Irigoyen, Biscaia,

caia
is 7

se

"B"."~g~~¦~".

me•el

Plena d'humorisme diniimic, la novel•a de Trabal estem segurs que despertará ratenciú delpúbbc. Castanys,
el conegut caricaturista, hi ha fet
uns divertidíssims ninots
per donar-li més relleu.
La Llibreria Catalánia té cura de l'administració d'aquesta obra, que es
ven al preu de cinc
pessetes.

Al J1 g gi

n

Guipúscoa
'

QUO VADIS, SÁNCHEZ?

-

no

•

a,

•

S'HA POSAT A LA VENDA EL DARRER LLIBRE
DE FRANCESC

111
•

o

•

III
•i,,,,,,

fi

ACTUALS RECORDS
D'ESPANYA

•

•

so

diferencies sorgides entre elles
Confederació Espanyola

UllUlIlIlpi
•

miDICIows
e

"DA.

1: sl s: el

si

al

ti

Federació Gallega, 64 pum,.
Federado Valenciana, 39 punta.
C 1 recordar que les Federacicri
de Guipúscoa i Biscaia varen abate
nir-se de prendre part en aquest

estanquer

haSalts:

Orquestrina BALART
seres' de

prova? ?Que

teu

1.500, 5.000 i

aquesta oroya!

concoma

1

cinquens.
Salts d'allária: Lacomba,.
cia, 1727 metres.
Triple salt: Lacomba, Valéncia
13'59 metres.
Salts de llargária: Lacomba, Valencia, 635 metres.
Salts amb perxa: Culí, Catalunya,
3'6o metres.
Llanlament del disc: González,
Galicia, 32'99 metres.
Llaneatnent de la javelina: Bru,
Catalunya. 47'15 metres.
Llaneament del martell: F. Tu-.
gues, Catalunya. 39'70 metres.
Llaneament de la barra: Capo,
Catalunya, 18'45 metres.
Llaneament del pes: J. Tugues,
Catalunya, 10995 metres.

go.

PROGRAMA DE PROVES
Carretes planes: soca, 200, 400, 800,

1------

Metropoiitit Hotel
Totes

la

PERE ABELLA-MASDEU

sso

NOVA DIRECCIO

a

s'hauria consentit que els alemanys
s'haguessin presentat com a súbdita
de l'ex-kaiser? ?No será aixó una
prova més de l'"afecte" que ens
professa M. Desgrange, director i
organitzador de la Volta a Franea?

s.;

en

se,

258 punta.
Federació Castellana, 64 punta
Guanya a. Galicia el segon lioc pe
haver 01---`inzut major nombre de se

de fumar

h.

roo

31

PUNTUACIO
PER F.77DERACION1
Federacia Catalana dAtletisme

ten paper

15' 58".

M.

minuta,

2

—

al 31 lloc, en 5 h. 8' 13".
Classificació general: A. Magne,
97 h. 43 M. 4 s.; Pesenti, 97 h.. 48
minuts
35 s.:. Demuysere, 97 h.
59' 10"; Deevaele, 98 h, 5 ni 48 s ;
Peglion, 98 h. ;' 12"; Opperman,

Cepeda:1

so

10.000 metres rnarxa atlética:
Gar.
cia. Catalunya, 48 rninuts, 38 segons,

millors elements.
Catalunya, dones, grácies a comp
tar amb aquest magnífic Estadi.
será honorada, una vegada més, cal
suposar-ho, pels representants de
Guipúscoa, de Biscaia, de Castella,
de Valencia i d'altres llocs, d'on
vindran plena d'entusiasme per a
defensar la seva terra en les nobles
lluites esportives.
salutació
Per cndavant la nostra
a tots ells.
Hern exposat la possibilitat del

Cepeda:

20

ta

toc

gons,

Paco.

h.

4 X

Cataluny-a (Ser—hima, Oh.

ver, Arévalo i Junquera),
44 se,ons
s
,
3 cinqueds.
3.000
etres "steeple-chasse".

seus

4hc.051'

98

rellevaments,

metres

metres:

representades pels

suposern,

minuts,

3

segons.

diumenge,
Els vinents dissabte i
tindran
dies 25 i 26, matí i tarda,
Campionats
Estadi
els
nostre
lloc al
Nacionals d'Atletisme, en els quals
Catalunya estará representada per
estol d'atletes que, Ilui
un magnífic
entusiasme i
tant com sempre amb
a
qué
normals
resultats
els
rendint
ens
poden
tenen acosturnats,
ens
portar el triomf definitiu, classifi
cant la nostra Catalunya victoriosa
sobre les altres terres que hi esta
ran,

Roca

Colomer, Muntaner),

CATALIA:

Classificació general: A.

—

els

Cannes-Niça
Sespel-Niça (132 quilennetres):
Gestry, en 4 h• 47 m. 1 5. (a
27594 de promedi).
Seguit de Pasenti, a 17 segons;
Gremo, 4 h. 51' so"; A. Magne.
49"; Peglion, B. Faure, Di

Cepeda:

Després

pionats

3'

ci

Ale
Austrália-Suissa.
Setzena etapa.
Cap-Grenoble
(99 quilometres): I. Ch. Pelissier,
en 3 h. 31
m. 43 s.

Magne,
79 h. 27 m. 35 s.; 2, Pesenti, 79
37' 37"; Demuysere, 79 h. 38' 19";
Demaele, 79 h. 39' lo"; Le Calvez,
79 h. 46' 24"; Buchi, 79 h. 4'. Ce
peda /va classificat al so lloc, amb
81 h. 46' 19".
Classificació per equipa: Franca,
230 kt. 5 tn. 3 s.; Bélgica, 239 h.
8' 17"; Alemanya, 239 lis 54' 23";
Avstralia-Suissa, 240 h. 5' 2o"; Ita
lia, 240 h. ss' 56".
Dotzena etapa.
Moatpellier
Marsella (207 quilOrnetres): x, Max
Bella, en 6 h. 22 M. 7 s. (a 32'503
dr promedi).
Segueixen: Catalini, igua• temps;
iSancera, a dos minuts; Van Vierta,
Bernard, Nitzschke.
Cepeda entra en 46 lloc, en 6 h.

Els dies 25 i 26 tindran
lloc a l'Estadi els cam

N

manya,

al.

SHE

I

A

nota

ta

92 h. 5: m. 15 s.; Pesenti, 93 h.
9";
m. 17 s.; Demuysere, 93 h. i
Dewaele, 93 h. 5' 5"; Le Calvez,
93 h. Is? 4"; Rebry, 93 h. t4' 28".
Cepeda: al 42 lloc, amb 95 .h.
12 111. 14 s.
Classificació per equips: França,
279 h. 16 111. 4 s.; Bélgica, 279 h.
21' 32"; Alemanya, Australia-Suis

52

5 h. M

qüestió.

París. Le deseamos mucha suer
haciéndole una última súplica
sobre el jersey.
—Es igual, es igual, no3 dice...
Por la tarde, en el Centro Espa
nol y en el Casal Catalá, de Peipi
fián, hallamos la explicación del
misterioso proceder de Cepeda.

Cepeda: al 24 lloc, en 6 h 43 m.
i 25 e.
Classificació general: A. Magne,

i Bulla.

en

Noticiero",

pues Cepeda está incluido en el
grupo de ases que lucen todos los
colores de sus respectivos países—,
pero no nos hace caso. Nos explica
que corrió enfermo durante la ter
cera
y cuarta etapa, que le han
multado injustamente y que tiene
grandes ánimos para continuar has

Seguit per Stoepel, a tres llargs;
Di Paco, Schepers, Dewaele, Siegel

Cepeda arriba el 26,
18 segons.

-E1

—

Marsella-Can
Tretzena etapa.
nes (18i quilómetres): s, Ch. Pelis
sier, en 6 h. 41 m. 20 S. (a 27059 de
—

320 h. 43

Barcelona

a

L'altra °casi& en qué el primer
lloc era perdut per als francesos,
fou en l'etapa Niça-Cap (la r5).
Heus acf com aná la carrera:

La tercera setmana de
Ja Volta a França
en

única

collega

musetas, de cubos. En la
Los
etc.
cia Desgrange, Cazalis,
Cepeda
llega
y
tours van llegando
moda. Le
con un jersey... pasado de
imprudencia
que sig
advertimos la
nifica pasear con dicho jersey lle
vando la representación de Espana

Classificació per equipa: França,

Aprotiteu aquesta oportunítat

de

presiden

—

1

altres asos, el basc R. Montero i el
catalá M. Canyardo.
Tots dos fracassaren
completa
--.ent. El primer es retirá per haver
ebentat. El segon (amb més ate
uant) per haver caigut.
Guany-á la carrera el belga, ja co
negut del nostre públic, ex-tour de
Catalunya, Jean Aertse

remarcar

-

-

es
corregué la
organitza -La Depeche",

a

O

OCAS 10

Dimarts passat

El principal fet

SALN1ERON

altra

final que hemos de
Café
dar con pesar: La salida del
Castillet, a las once de la manana.
de
Una mesa cubierta de bidones,

Classificació general: A. Magne,
86 h. 9 m. 55.s.; Pesenti, 86 h. 19
minuts 57 a.; Demuysere, 86 h. 20
minuts 39 s.; Dewaele, 86 h. 21 ni.
30 S.; Le Calvez, 86 h. 28' 44"; Bu
chi, 86 h. 3o' 36".
Cepeda: al 43 lloc, amb 88 h. 28
minuts i 39 s.
Classificació per equips: França,

to6 h. 28
33 ni. 55

Gasa fundada l'any 1886

El fracis de Montero
i Canyardo a Tolosa
prova que

—

una

Vegeu:

57

cielisme.

en

ídem,

800 metres: Vives, ídem, 2 mi,
nuts, 2 segons, 4 cinquens,
1.500 metres: Angel, ídem,
nuts, 13 segons, 2 cinquens.
5.000 metres: Serra, ídem,
16
nuts, 24 segons.
10.000 metres: Serra, ídem,
33 mi.
nuts, 49 segons, 4 cinquens.
tu)
metres tanques:
Segurado
Castella, 16 segans, un cinqué.
400 metres tanques: Roca, Cata.
lunya.
segons, un cinqué.
1.600 metres rellevaments, 4
4ot
rnetres: Catalunya (González,

en

la Volta fran

diu quelcom que aclareix la

waele, Bulla.
Cepeda: entra

--

eatisfet

oferint el papes d'"es

actual, n'ha fet

del nostre

Niça-Cap (233
Quinzena etapa.
quilómetres): 1, Demuysere, en 8 h.
43 ni. r s. (a 26'729 de promedi).
Segueixen: Pcsenti. 8 h. •5' 20";
Di Paco, 8 h. 45' 23"; Magne, igual
temps; Ch. Pelissier, Schepers, De

PUNT

tot

no

Inés grossa.
Dies enrera "L'Auto", en una de
haut de '10les seves seccions "Du
a Cepeda Ii
referir-se
en
Tour",
U-e
"reialista".
de
sobrenom
dedicava el
de
nué anava.
De moment no sabíem
Torres,
des
l'amic
que
heus
ací
Pero

&mino GOLOSO 'que crises
do
so
sado en un Undo
orate, so ~do crs oxlas las

—

una

del

Cepeda,

quirol" peninsular

tu

—

RUESH, SENON I ESPANYOL
EN MATCH DE MIG PONS
Per a clijous vínent está anuncia

400 rnetres: Muntaner,
segons, 4 cinquens.

França
haver corregut les Voltes a
any.
d'aquest
i
la
de l'any passat
Le sería

de 1931

•

•
quv

sa

rbsaadt,

si 11 El VI 1111 11 11 11 11 11
11 11 11 11

•
•
•

n_is..1vr 1:3 1.0

s: e a

•

•
gi sa

11

•

20 de juliol de 1931

rambla

L'autonomia futbolística de Catalunya
a l'Assemblea de Madrid
111-1-41.1.61.11.111.1111"..

Salts ami) perxa: Culi. Catalunya,

3'74 metres.
Triple salt:
--

Valencia,

Laconsba,

saain nic
Llançament del pes: afontino,
Castella. 12493 rnetres.
Liançament de la javelina: Bru,
Catalunya,

I0

metres.
del rnartell-

EL TORNEIG
COPA A.IGUA.DER
En el partit final, el
Granollers i el Vilafran
ca empaten a un gol

Gaacia, Ca

talunya, 48 minuts, 28 segons.

Canvingut pes dos equips unalis
tes d'aquest torneig, la final
es juga
en dos partits, un a cada camp. El pri
mer es va jugar ahir, al camp del
Granollets, i el resultat bé pot Can

Copes i Medalles
der a esport
-

-

SEGURA

ceptuar-se de sorprenent.
Lagualament de punts amb que va
acabar el partit, colleica el Vilafranca
en magnfiques condicions per a obte
nir el trofeu, sí bé cal dir que va in
fluir en el resultas la presencia en els
seus rengles, deis
jugadors de l'Espa
nyol Edelmiro i Juvé.
La primera part de joc, poc inte
ressant, acaba amb el resultat d't a o
a
favor deis visitants, que van domi
nar
lleugerament, pena sense que la
seva linia daantera dónés sensació de
perillosa i sense que el Granollers es
rnostrés l'excellent equip que va eli
minar el Sabadell diumenge passat.
Al segon temps, els locals, malgrat que
la seva davantera queda práctivament
recluida a quatre jugadors, per lesió
de Costales, el qual a passar a ocupar
el lloc d'extrern esquerra, dominaren
arnb bastan ta intensitat, especialment
en els moments finals, pera l'encerta
da defensiva del Vilafranca i el joc
alt que els va impaisar l'equip visi
tant, en el qual eren clarament do

Plaça Francesc Macíá, 16
Teléton 17915

la
de neofits de la

Josep Simon

guanya

Unió Ciclista Barcelona
ataxia anunciat la Unió
Tal
Ciclista Barcelonesa, va celebrar ahir
al matí la carrera a peu reservada a
aatredors neófits, en una distancia
de 5.00a metres.
Davant l'estatge social de l'entitat
coni

organitzadora els fou donada la sor
tida als corredors, previa una selec
ció d'ella puix que se n'llavien pre
corresponia
sentas alguns que no es
figurar

aquesta categoria.
comença amb malta pun
Lis concursants donaren

en

La lluita

tualitat.

"

palesés

proves del seu entusias
me, ajad com els organitzadors, aju
dats pel delegat del Comite Provin
cial de la Federada), senyor Del
tots

minantsesels
victória

Llame.

—

Josep Peinsetti. independent.
'J. Bailan«. ídem.
E. Madrid. ídem.
P. Puig, F. C. Badalona.
A. Bonet, ídem.
Manuel Molinos, indepeadent.

lo.

•

ordres de l'arbitre senyor
Bertran, els equips es van arrenglerar
aixi:
Granollers.
Gallofee, Lid& Mi
ralles, Rebollo, Sala, Rifer, Lluc, Cos
tales, Gata, Saura i Ubeda (a la se
gona part. Lluc, Saura, Garí, Ubeda
i Ca-stales).
Vilafranca.
Sabater
(substitult
ah a5 llantas de joc per Padrós),
Aparici, Rodrguez. Lara, Larrosa,
Pastor, Castell, Quinquilla, Edelmiro,
Xifreu i Juvé.

Josep Simon, independent, 18
minuts, 13 segóns. 3 cinquens.
2.
Genís Lorente, Penya Aire

P. RoSselló, E. C. Badalona.

•

A les

1.

4.

que

•

seguís:

3.

una

haurien pogut apuntar-se
que apreciem lógic l'iguala
que assenyalava el marcador.

ment

Acabada la prova es confecciona
la classificació, que, oferta pels or
ganitzadors, donem a coneixer tot

Joan ?incas, independent.

impedir d'obtenir

a

malgrat

gada.

5.
6:
7.
8.
9.

El primer gol de la tarda el va
aconseguir el Vilafranca al cap de
maja hora escassa de joc. Un cop
de castic llançat per Larrosa, Cl va
rematar Edelmiro i el pi:Si-ter Gallo

Pero Rueda. ídem; 12. Enric
Martínez, U. C. Barceloneta i cam
pa') de l'erititat; 13. Francesc Carbo
nen, ladependent: 14. Enric Fifer
rer, ídem: 15. Enric Saladrich, ídem;
16. Llórenç Arnau, ídem; 17. Casi
mir Garreta, ídem; 18. Joan Mufloz,
ídem: 19. Ramon Escuder, Aire
Llame: ao. Joan Navas, La C. Bar.
celoneta; 21. Alfons Rebollo, ídem;
aa. Elnric Morell, independent.
at.

fre

encertá

no

a

retenir la bala queu

ja havia deturat.
El Granollers
Incas

no

avançada la

va
empatar fins
segona part. per

majá de Garí.

Els darrers moments del partit fo
d'una gran enlodó.
Es distingiren, del Granollers, la

ren

/

Organitzada

pel Laietania, de Ma
taró, va celebrar-se ahir a la tarda,
al camp de la U. E. de Vilasear, una
reunió d'atletisme, en la qual pren
gueren part diversos elements de
reconeguda valua.
Els resultats técnics obtinguts fo
ral els
següents:
8o metres: Primer,
Sereix, g se-.
gons.

2

cinquens;

segon,

Roca;

ter

Anselmi.
600 metres: Primer, Vives, un mi
nuta 31 segons, 4 cinquens;
Sens; tercer, García.
3.000 metres: Primer, Palau, 9 rni
nuts, 4 segons, 3 cinquens; segon,
,Payret; tercer, Cots.
Rellevaments 4 X loa: Primer, F.
C. Barcelona (Anselmi, Vives,
cer,

Roca),

Club.

so segons;

Olav,

segon, Badalona

3o00 metres marxa:
Primer, Cas
telltor, 14 minuts, 47 segons; segon,

Guillén; tercer, Gipes; quart, Ibern.
Llançament del disc: Primer, Fa-

riny es, 3105 metres; segon,
EstaIler, 2895
metres; tercer, Sereix,
2575 métres.

Rellevaments (80o 400
Primer, F. C. Barcelona 200-T00):
Vives, Roca, Anselmi), 4 (Garcia,
-

-

segons,

calque:

minuts,

59

segon, Equip
mixt del Badalona
Club i Laietánia.

1"111111.1111.

MURPHY

línia de defeuses, Llave i Garí. Del Vis
lafranca, els dos portera, Edelmirba
Joer a per damunt de tots, Larrosa..
L'arbitre, encertat.

3-,

P.

TORNEIG DE CLASSIFICACIO
AL GUINARDO

Un empat entre
Martinenc i Gráda
Al camp del Catalunya, el Gracia
i el Martinenc ens donaren ahir un
bonic partit que ningú diaria que
estem en pie estita perque la lluita
bu competida de clebo i el públic
acudí nombrós com potser no s'a
costuma al camp
de l'ex-Europa.
Malgrat l'ernpenta de la Iluita i les
topades mas o menys intencionados,
el partit es descabdellá sense inca
dent desagradable. 1 diem aisce• per
caté l'arbitratge va deixar quelcom
de desitjar i els jugadors estigue
ren bastant violents en diverses oca
simas. Adlitic el públic estava apas
sionat i cridaner de debó. Els gra
cienca cridaven bastant més perque
tal vegada els ex-europeus es cre
gueren ja tan graciencs com el ma
teix Gracia, i és clar, forrnaven un
nucli molt mes nombrós que els
martinencs.

que ja portaren de moment a
sobre i la sensació d'inferiaritat que
donaven sobre el seu contrari, va
sortir novament
amb ánims
més enlairats i decididarnent es con
vertiren en dominadors. &san era
ren

1
d'esperar, l'ernpat va produir-se per
mitjá de Virgili, que des del seu
extrem va aprofitar una bella oca
sió que Florença sortia i no podia
fer-se seva la pilota.
Després d'aquest gol tothorn es
perava el desempat per part deis
martinencs, perca la sort del Gracia
bu molta, i per mes que persistiren
en les seves envestides, els
vermells
de Sant Martí
que alar vestien
de color blanc per la seva igualtat
de color amb el Gracia
no
po
gueren guanyar el parta que sem
bla que es mereixien. Contrariament
ben arran va anar que el Gracia, en
—

—

un

d'aquests deis

seus

minosos els hi donés un clisgust i
fos ell qui adquirís la disputada vic
tarja. En Batancourt alt:a vegada
va burlar-se de
Pasqual, pesó com
que la seva situació, en el mornent
de la jugada, era francament en off-

side, En Pujol
que era l'arbitre
va
anullar-lo encertadarnent.
Els equips varen
arrenglerar-se
ajad:
GRACIA: Florença; Claudio, Vi
la; .Ascon, Burguete, Rossell; Fer
rer, Artigues, Vila II, BetancOurt
Patata.
Martinene: Pasqual; Rius, Vi
nyes; Altés, Pujals, Creixefis; Vir
gili, Cases. Aranda. Mortajas i Fan

espontániament ens
envien treballs, que no tor
nen).
en

els originals, ádhuc

el cas que

quin.

no es

no

am'o

de

publi

un

toc

pilota seguríssim

dos.

En el segon temps l'Aranda, per
insuficiencia en la direcció de l'atac
del Martinenc, va substitair-lo Al
pera encara que amb :nés emt
penta ami) igual escas resultat posi
va
destacar se, peró,
Martinanc, pequé lievat de
Pasqual, la parella defeasiva, Crei
xells en els majos í tan :Gis Vir
giii en l'alai:. els ares ,,,oca cosa
o
res varen fer de profit.
En el Gracia ja varen destacar-se
rnés individualitats. Florença va fer
una bella
partida, molt bel] secun
dat per la seva parella .1afeasiva, i

Poca gens

en

el

a

molt, i el més fIuix índubtablement
va
ésser el centre.
L'arbitratae de Pujol, rnalgrat
molts moments "obscurs". en gene
els
ral va ésser passable pesque
errors
que promovien discussions
escalado' eis solucionava amb una
gran

energia.
ADRIA

Els esportius catalana es ves
teixen a LA TEXTIL CATALANA

A PALAFRUGELL

Palafrugell, 3
Sans, O
Una mica massa retiats els lo
cal, després duna primera part que
els ha estat netament favorable, han
fornit a la segona una actuació de
cepcionant, deixant-se dominar clu
rant bona part del temps, i mos
trant, en Iltirs avenços, una impre
cisió i ineficacia impropis de la da
vantera que ostenta, per bon mar
aquesta
en
ge, el récord de gols

competició.
Val a dir que la tasca del tercet
defensiu sansenc, especialment deis
dos defenses, ha estat una cosa for

I I

7 I AS:

L

Es posa a discussió també una pro.
posta del Canté Exeeutiu i de la
Federada) Biscaina, sobre el régim
economía deis partas internacionala
per a fixar normes que regulin lit
participació deis jugadora i les coma
pensacions que han de labre els eleas
que cedeixin jugadors Seleccionats pea
a aquests partits i perque Espanya
gui desenrotIlar una vida internaras

Don Seginson, excursionista

ésser per Torrede
flot i Villacampa, valents, enérgice,
i

condicions físiques excepcio
nals, a ben segur que no n'hauria
pas sortit l'onze blanc-verd tan ben

unes

4r#

paras.
En canvi. la davantera s'ha

contpletainent

trat

mos

inofensiva,

fa

llant més d'una exceHent «asió per
esborrar el

zero

La

segona

ha

nal més intensa que fine ara, fi:Knut
al mateix temps estimula per als ju
gadiirs que participio en aquests par
tits internacionals i compensacions als
clubs ,que ho cedeixin.
Es fixen les despescs per a la lia
quidació deis partits i s'assignen .so
pessetes diaries per als jugadors tles
de la sortida fins a l'arribada a llar
residencia, amb un mínim de 2oo pes
setes catan el desplaçament no siga

del marcador.

Han conteibuit el número tres deis
local. Reixach, Miguel i Espada,
per aquest ordre, marcats tots ells
a la primera- part.
estat

infruitosa,

"4..,

per

deat-se per ambdues parts una infi
nitat d'ocasions de variar, ja aug
mattant, ja mitas-anta l'score.
En el capítol de distingits cal es
mentar, per ala locals, a Reixach,
Esteve 1 el tercet defensju. Per al
Sans, Torredeflot, Villaeampa !
Aliart.
Ernengel, arbitrant, no ha passat
de regular.
Han format el Palafrugell:
Ganxia, Blancb, Colomer, Ponç,
Castelló, Cabanes, Esteve, Espada,
Miguel, Abclard, Reixach.
I el Sans:
De—atea, Villacampa. Torrede
fIo Aguilar, Robles, Carrió, Miró,
Bosch, Guarlia, Alicart, Millan.

'100
IV

superior a 7 clics, a més de soo ptes.
de prima per partit etnpatat i 250 per
partit guanyat, i 5o ptes. per cada pant
de diferancia a favor.
Per als clubs es fixa una indemn't
zació de 2oo ptes. per jugador selea
cionat i per cada setmana o fracció
que duri el desplaçament.

La Federació Nacional sufraga a
despeses de curació del juga
es lesioni en aquests
partits
u en
els entrenaments.
La proposta és aprovada per 123
vots a favor i 30 abstencions.
Es discuteix després una pr000sta
de la Federació Catalana sobre els
fons federatius en el sentit de que no
es puguin augmentar i cas de que tin
kuin
es distribue:xi aquest
entre les Federacions i Clubs de pro
més les
dor que

100

tea.

11,

A REUE

Reus Deportiu, 6
F. C. Güell, 2
Ahir,

a l'Essadi del
Reus Departiu
celebra aquest errontre, el qual va
ésser l'últim del to:neig de peomoció
a
la segona categoria preferent i el

pietat.

se

-

segueae:
Sa• s. Cuasch, CJ •, Gas
ean,
Bergas 1(11?,, Miró, Rans..a,
Demingo, ala :5 : Clitnent.
Caleta
Nc:a, Anill, Mnan, Cals
mena, 'Saetea, fcrarruig, Sisa sa Cos
ta. Codiraelis, Can-es i Sosp,al.a.
rar con:

Reus.

—

L'insigne don Segimon

—

se'n va a dar la volta al mk5s.4'
sota un gol inclement.
camina Mil dlligent.
Segimon está extenuat
de tant com ha caminat.
En doblar la caminata
El gran cansament me'! .mata.
I els mitjons, tots dos sols,
Arriben ádhuc als pols.
I en arribar guanyadors,
Pels MOLTFORT'S glbria i honor.,

El partit Atlétic Iluro,

suspés
A surf- ANDREU

El C. E. de Sabadell i
la U. E. Sant Andreu
empataren a un gol
miaja entrada escassa,
celebra ahir aquest partit
al carnp de la Unió Esportiva
de Samt Andreu.
Arbitrá el senyor Pujol, i a
les seves ordres els equips

la seva gestió administrativa,
vot
que és concedit unánime:nena
A les nou de la ras se suspen la

sessió fins demá

C. E. DE SABADELL.—Mas

sip, Fiitei, Scrribes, Querol,
Gracia, Pous, Mata, Bertran,
Calvet 1

Madrid, 18.

Tingué

lloc

la

fent-se la presentadó
cials.

Lía, 1

U. E. DE SANT ANDREU.—

Petrus, López, Baar, Palau,
Duran, Inglau, Esteva, Prat,
Llovera, Vallribera i Comes.
Alcap de vint minuts de joc,
Garrota, aprofitant una fallada
de López, marea el primer gol.
El jne. en general, fou d'es
cás interés.

Quan mancaven deu minuts
per acabar, Llorenl, en una
escapada, marcá el gol de l'ern
pat.
A la segona part, a causa
d'una topada entre dl i ()Itero],
hagué d'ésser retirat del camp
lesionat.
Durant, tarnbé llagué de re
tirar-se lesienat d'un peu, 1 el
:Sant Andreu amb nou juga
dor.
Aixb féu que el Sabadell s'Un
posés 1 tingués el contrari do
minat fins al final de l'encon
lre. pert¦ no pogné marcar cap
gol més, grácie sa la tasca en
cerladíssima dé Petrus.
El senyor Pujo). arbitrant, si
bé no pet titliar-se de parcial,
peca, no obstant. de poc enérgie
im
en reprimir el joc dur que
perii, durant gairebé tot Vencen
tre,

I, respecte l'exércit, men
anuneiem que defen
sarem que aquest no pot
ésser més que voluntari...
tre hi

FRANCESC MACIA

matí

en

l'Assemblea Nacional, sota la presi
dencia del Confite executiu de la Fe
deració.

Sangüesa.

LUIS

Aquest

el
local de la Federació
Nacional de
lautbol, començaren els treballs de
—

seSsió inaugural,
de les creden

Els endeutats
Es dona lectura a proposicions pre
vies entre les quals una de la Federa
ció biscaina sobre assistencia a l'As
semblea dels morosos, i altra de la
Federació Catalana, sobre assistencia
a les sessions de l'Assemblea
els dele
gats de rEspanyol" i "Europa", sus
pesos en ejs seus drets per falta de
pagament.

Es debat l'afer ampliament.
El Comité proposa que s'autoritzi
als dos Clubs esrnentats per a assistir
a les sessions amb veu peró sense vot,
fins a que es resolgui el cas definiti
vament.

Es fama les llores de sessió, de les
deu de la nit a la una de la rnatinada
i de les cinc a dos quarts de nou de
la tarda.
S'aprová la Ifemória del Comité
executiu. passant-se a discutir la re
forma dels Estatuts.
Es Ilegeix una proposició de a Fe
deració Catalana, en la qual demana
l'autonomia regional absoluta per a la
qual constitució directa de la Federa
ció regional, organització de partits,
eta, adhuc nornenament d'arbitres per
a

les

competicions.

En la discussió hi intervenen els de
/egats de Madrid. Comités executius,
Federacions biscaína i Centre, i F. C.
Barcelona.
A tres quarts de dues es suspengué
la sessió, havent-se acordat que la
Federació Catalana presenti la propo
sició amb detalls per a que pugui
apreciar-se perfectament al seu abast.

La segona sessió
Madrid, 18.

L'Assemblea Nacio
nal de Futbol reanuda per le tarda a
les sis la seva sessió començada pel
—

La Federació Catalana pre,seuta

una

proposició referent
posició concretada
güents :
Primer.

l'autonotnia,

a

en

els extremis

se

—

en

—

—

gional,

atenent-se al text d'aquella, fa
rá els seas estatuts i reglament, sub
jectant-se als de la primera únicament
en lo que fa referIncia a competicions
de carácter nacional, relacibs entre

federacions

o

també

en

quant

a

la

LA

L'autonomia futbolísti
pro

La constitució de la re
la forma que designi l'As
semblea respectiva, demanant que si
guin anullats i sense efecte tots aquells
articles de l'estatut i reglament de la
Federada, Espanyola de Futbol que
facin referencia a constitució de fede
racions regionals, per les que s'acullin
a aquesta disposició.
Segon.
Organització deis campio
nats :..a:onals en la forma que adopti
la se
assemblea, respectant únicament
Jes dates que assenyali l'assatnblea
Nacional, pels campionats i competi
cions nacional,.
Tercer.
Per derivado dels apar
tats anteri5rs, es dóna exclussiva com
petencia de la regional la constitució
deis Comités de competició i amplia
ció, com també el nomenament d'ár
bitres. encarregats de dirigir els par
tits de campionat regional.
I guara
Segons disposa l'article
cinquá deis Estatuts de la Federació
Espanyola de Futbol, la Federació re

giaaral,

onze.

FEDE
RACIO CATALANA

La petició deis representants catalans i el
curs de les sessions
LA PRIMERA SESSIO

les

NIMITAT, LA PETI
CIO DE

Amb

-a

L'ASSEMBLEA AC
CEPTA, PER UNA

se

s'arrenglerarenaixí:

!

Intervenen diversos representants
el Camita diu que havia pensaa en
qué el fons de reserva de la Fe
deració arribés a aso, peró que l'As
semblea resoldrá. Posat a votada> és
rtbutjada la proposta per 84 vots
contra 43 i 3 abstencions.
Es Ilegales el dictamen de la Co
missió d'examen de comptes i és
aprovat sense discussió.
L'Assemblea concedeix un vot de
grácies per al Comite Nacional per

aue desvetaa rrhlt interés, degut
aixó, el eamp cefeeia molt ben aspecte.
A les crciees del collegiat se
ryor Bru, cas esjuips es van arrengle

—

—

Fem avinent als lectors

que

móraents Ilu

jugadcr vistós. va Ls-tar molt
bé, peró la seva prom.:sea:da por
fa que no adquirelxi francament un
relleu que es mereixeria. L'Artigas,
menys vistos.
estigué molt més
práctic. Els exteríors varen Huir-se

iS
a

a

tra

com

Tall i confecció perfectes

La reunió d'aliir
Vilassar

va

arar

encara potser
millór Claudio.
A la línia mitjana tothom va fer-ho
molt bé, peró Ascon ahir va ter un
A l'atac. Batancoura
gran parta.

Gustos selectes

RAONABLES

aguantar molt bé el cop i
refer-se durant el descans
a la seva
caseta-vestuari.
Sentbla que el café!: calent va ani
mar molt
als nois de Sant Martí,
perque malgrat el resultas en con
ment

va

d'ella

Fontanella, 9, Pral

Bones qualitats

—

tiu.

Sastreria F. COMAS

PREUS

contraris, as nava cona a equia u:ta
ar.ajor ;canela, de lora, i alzó ho va
corroborar el gol
bona: per cer:
que Betancourt
personalrnent va
adquirir durant els primera rninuts
de joc. El Martillen° va descaade
llar una lluita desigual, peró de mo

midabie. De

—

1111nUT 5, T5 segons,

0.000 metres marxa:

carrera

BOL

53't6

caique.

E.

1•410

/

Garcia
Llanç_ment
rnetres.
43'23
(?).
Castella„
Doctor
Llançament de la barra: Capó,
Catalunya. 1845 metres.
3.000 metres "steeple": Mur, Ca

talunya,

La sensació del partit durant el
primer temps de joc bu que el
Gracia anava directament per la
victória, ja que, malgrat ao adqui
ri- un frene domint salae els seas

re

glamentació de jugadors i adaptant lo
exposcat en els paragrafs anteiros a
la resta de la reglamentació.
El document apareix datat a Madrid
a 18 de juliol de 1931 i signat per la
Federació Catalana de Futbol Asso
ciació pel President J. Plantada,
Intervenen alguns delegats.
S'acorcia sospendre la discussió
questa propasta per demá.
Es pasa a discutir les proposiciiins de
reforma d'alguns articles dels estatuts,
i s'aprova lo proposat pel Comité di
rectiu, respecte a modificació deis ar
ticles 9, ss, 22, 25, 27, 39, 42 T. 50, que
no afecten al fons dels mateixos, sin6
que són modificacions de forma.
El representant de l'Atletic de Ma
drid retira una altra proposta sobre
organització internacional deis clubs
a que fa
referencia l'article 7 dels
Estatuts.
Tarnbé es retira una proposta de la
Federació valenciana sobre l'art. 28
i es desestima una altra del Comité
Central, relativa als art.,34 I 35.

ca

de Catalunya és
fet

un

No hem rehut, per causes
alienes a nosaltres, que do /no
ment no hem pogut escatir, la
detallada inforrnació de la ses
sió d'ahir. No podem, per tant,
donar-ne als nostres lectora la
resenció que haurfem
volgut
d'acord amb
la importancia
El fet més
impoxtant d'a
sessió i el que més pot
interessar els nostres lectora
és la petieló d'autonomia pre
sentada a l'Assemblea per la
Federació Catalana.
Ens plan
informar els esportius cata
lans, que referéncies partieu
lars ens assabenten que la pe
tició esmentada ha estat accep
tada per unanimitat.
Des d'ara, dones, Catalunya:
futbolística es regirá d'una

questa

manera

autignorna.

Felicitem-'

nos-en..

Llegim

curosament tot
el que se'ns envia i publi
quem el que en el nostre

criteri és publicable, pera
no ens és possible, per la
pérdua de temps que sig
nifica, fer-nos cárrec de
la devolucíó d'originals.
19E11 AL SEINYOR
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Serfern injustos si censurésaim
l'actuació i l'organització del cos
de la Guardia Urbana.
Peró hi ha algun eas isolat que

denunciar, vetllant, aixt, pel
prestigi del cos. Algun que altre
convé

individu s'oblida del nom que porta
el cos al qual pertany.
Dies cnrera un amic •ostre va
topar-se amb un d'aquests individus,
el (pul, muntat a cavall, es deuria
crcure
un
Primo de Rivera o un
Martínez Anido, tal va ésser la for
ma
descortés i estúpidament auto
ritaria en qué es va produje ami]
el nostre arnic.
Senyor Ribé, com que sabern que
vos esteu orgullós del prestigí del
cos
que comanden, us denuncien,
concretarnent aquest cas. Ens han
assegurat que l'inclividu de referen
cia es diu Julio Bustamante.

