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14 de setembre de 1931

Voleu dir que

no és

mi-

llor conservar totes les

energies per

I
esport

assolmeolloim~~~

liedacció
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ESPORT

municipal
El projeete de Cultura Física presentat pel ciutadá
regidor Francesc Costa a la Cornissió de Cultura de
l'Ajuntament, ha promogut un interessat debat perio
dístic. La importáncia de l'afer debatut i la nostra
esportiva
més o menys modesta
ens

Teléfon 14ri57

Buisant,
Aguilar;

-

intervenir en la discussió.
Abans que res, hem de fer constar d'una manera
previa i sincera que l'avantprojecte del ciutadá Costa
ens ha plagut
abans de llegir-lo extraordinária
ment. I ens ha plagut perque després de tants anys
d'esperar hem vist que sortia a l'últim l'home que
s'interessava per una qüestió tan important com ne
gligida pels anteriors Ajuntaments. Ara fa cleu anys,
esportiu Lluís Nicolau d'Olwer intentá des de
la mateixa Comissió municipal fer alguna cosa. Causes
alienes a la seva bona voluntat van impedir que aquells
projectes esdevinguessin realitat. Fora d'aquesta temp
tativa- simultánia amb la que des de la Mancomunitat
realitzá amb la mateixa sort
el diputat Ráfols
autoritats
de
Catalunya
i
no
les
parlem de les de
l'Estat
no s'han preocupat d'aquest afer, que inte
Salvador Cardona, vencedor
ressa d'una manera evident les Municipalitats de totes
de la volta d'enguany
les ciutats eultes. Per aquesta raó, l'actitud del ciutadá
regidor Costa mereix l'agraiment de tots els amants
LA CLASSIFICACIO GENERAL
de la cultura ciutadana, i nosaltres, que tant hm in
istit
que es faci alguna cosa en aquest sentit,
1.
Salvador Cardona (cicle Or
bea), 54 h. 48
42
menys que ningú podem negar-li aquest mérit.
2.
M. Canyardo, 54 11. 53
27
Ara bé. La nostra eonformitat
ádhue la nostra 3. Sirnoni,
54 h. 59
56 s.
satisfacció
amb l'intent de l'amic Costa no vol pas 4.
55 h. 07
5. J. Nicolau, 55 h. 15
o8
dir la nostra identifieació amb la part dispositiva del
6. Cyprien Elis, 55 h. 21
projecte. I eonvenim amb alguns altres amics que l'han 7. Balrnamion, 55 h. 37 4515 s.
combatut, que a les escoles no és pas neeessari ni 8. V. Riera, 55 h. 40 m. 03
9. Escuriet, 55 h. 53
37 s.
potser eonvenient
confondre la gimnástica i la
Viarengo, 55 h. 54
94 a.
higiene amb la práctica d'esports diversos. Els nostres
J. Gascón, 55 h. 57
16 5.
coneixements científics no ens permeten d'aprovar ni 12. Mullen 56 h. 04
22 5.
13. V. Ferrer, 56 Ii. 14
7 s.
de refutar els arguments que esgrimeix el Dr. Soler
14. A. rardanyons, 56 h. 14 m.-41 s.
Damians
amb la competIncia ctel qual estem en ab
15. Callo, 56 11. 21 rn. 03 s.
16, Aubalat, 56 h. 21 m. 34 e.
1:olut conformes
en afirmar que la práctica d'un
S. Aguiler, 56 h. 30
3
esport abans deis divuit anys és perjudicial per a Por 17.
18. F. Gascón, 56 h, 45
42
ganisme. Certament, com diu l'amic Costa en la seva 19. Buisant, 56 h. 43 47
Pontes, 56 h. 49
48 s.
contestació, la realitat que tenim davant els ulls ens 20.
21.
Aguilar, 57 h. 04
3? t.
fa creure que aquesta temença és exagerada. No ens 22. F.
Casamada, 57 h. 05 in. 25 s.
bi volem fer forts. Tenim, peró, un criteri particular 23. j. Tudela, 57 h. 09
25 s.
os
sobre aquest aspecte i aquest criteri
basat en prin 24. V. Paulo, 57 h. 13
G ,socardon, 57 h. 19
43
cipis pedagagics ens fa creure inoportú l'esmentat 25.
26. Llumá, 57 h. 24
05
-

-

-

-

-

m.
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M.
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s.

15,
tp,

Fontes;
Francesa,
Casamada; 18, Turela;

m.

Grosocordon, madrileny,
F. Jimena, andalús
Flequer, mallorq ".
S. Alonso, madrileny.
io.
F. Mula, madrileny.
II.
Telm Garcia, madrileny.
Clas.'ficació especial nacional (ex
ceptuant-se els corredora espanyols
residents a França, Catalunya, Bas
congades, Castella la Valla, Castella
la Nova, Valencia i Balears:
Primer i únic, F. Jimena, de Má

Classificació especial nacional (ex
ccptuant-se els corredors espanyols
residents a 'rança, Catalunya, Bas
congades i Castella la Valla):
1.

3.
4.
5.

Nicolau, mallorquí.
Escuriet, valencia.
Seba.tia Aguilar, madrilenya
Francesc Aguilar, madrileny.
V. Paulo, valencia.

principianta):
Caflo; 2, Francesc Gascón;
3, Pontes; 4, Francesc Aguilar; 5,
Tudela; 6, Llumá; 7, G. Ros;
8, Flequer; 9, Pagés; so, F. Closa.
Classificació especial (princi
piants):
r, F. (losa, d'Igualada; a. A.
Llop; 3, Pla; 4, Navarro; 5, Car
cel; 6, Mendoza; 7, Pino, 8, Llo
rera 9, Salvador; so, Castella; ti,

laga.

Curto.
Classificació "Molfort's", especial
per als corred..rs residents a Cata
lunya classificats després del cinque
lloc de la nacional:
1.
J. Gascón, 350 pessetes.

ON ES L'EVALU"?

Després

de la sortida de
Cankries no s'ha sabut
res inés de la petíta
embarcació

es
publicaran els
deis corredors afavorits atnb
el premi de la Casa "Wolber", con

--

-

s.
s.

s•

xava

sense

s.

s.

-

A les eseoles
molt espeeialment a les escoles pri
máries
la práctica d'esports de lluita
futbol, bas
quet, etc. subjectes a una disciplina i a unes lleis,
encara que, com aclareix el ponent, sigui "sense fer
disputar eompeticions", no ens sembla el camí més
oportú. Són ganes de complicar les coses, si més no.
Nosaltres en tindríem ben bé prou amb que a totes les
-

-

-

eseoles els infants practiquessin gimnástica, es dut
xessin i es banyessin. No volem pas res més. No hi ha
pas neeessitat de res més. Les dutxes i les piscines ens
semblen extraordináriament més importants per a la
salut i per al desenrotllament deis infants que la prác
tica de qualsevol esport, més o menys distret, més o
menys espectacular.
L'amie Costa no ha sabut desprendre's, en redactar
el projecte, de l'ambient en el qual ha viseut durant
molts anys. I aquest és el defecte capital del seu pro
jecte. De seguida es veu que és fet per un home que
eoneix molt la vida esportivo-espectacular, pero que no
es fa cárree de les necessitats pedagógiques. Res de
futbol, res de basquet, res de tot aixó-com a obligació,
s'entén
que no és aquest el camí exacte que cal seguir.
El problema de la infáncia mancada de cultura física
es resol, senzillament, amb una classe diaria de gim
nástica a l'aire lliure, unes guantes piscines i un bon
assortiment de dutxes. 1 prou.
L. AYMAMI 1 BAUDINA
-

02

S.

s.

Subils, 57 h. 32 m. 03 s.
Flequer, 57 h. 43 m. oi S.
J. Paús, 57 h. 48 m. 40 S.
J. COUS, 58 h. or m. 23 s.
33. S. Alonso, 58 h. 03 in. 55 s.
34. P. Sant, 58 h. 13 m. os s.
35. Bobo, 58 h. 14 m. 41 s.
36. F. Closa, 58 11. 40 sn. 41 S.
37. F'. Mula, 58 h. so tn. 58 s.
38. M. Soler, 58 h. 56 m. 25 5.
39. Telm Garcia, 58 h. 56 ni. 04
30.
3/.
32.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.
6o.

s.

•

61.
Existint una reclamació contra
els corredora Vicents Cebrian Fer
rer i Aubalat sob
daria.ra etapa,

d'aquests san provisionals
hagi recaigut fall sobre la

Espanyol-Palafrugell,
iadell-únic equip

irnbatut fins

ara

i-o.

Ferrol-Esportiu Corunya,

i-o

CANTABRIA-_ASTURIES

Avilés,

Santander

3-1.

Oviedo-Gijón,

-

6-1.

w.dsti.ium

Vit
Comencen a disputar-se els cam
pionats regionals. I amb eh primen

partits, comencen les sorpr. ses
A Catalunya, no cal dir, a sor
presa máxima de la jornada iou la
desfeta del Barcelona davant el Jú
piter. Fora de Catalunya, l'única no
la dona el
ta d'interés remarcable
Valencia, batut en el primer parnt
de

2-0.

z-o.

el Sa

GALICIA

e

!o, Cafio; xi, Aubalat; 12, Sebastiá
^
guilar; 13. Francesc Gascón; 14,

ANDALUSIA

-

d

^

3-1.

Racing Cbrdova-Malagueno,

al cap de !a classificació amb
auatre punts Tots els altres equips
levat del Caialunya, que no en té
:an
figuren amb dos punts.

Racing

Sagunti-Valencia,

8-i

ra

urgos-Orense,

Castelló-Sporting Sa,gunt,
Llevant-Gimnastic, 2-1,

0-3.

Després d'aquests resultats,

Rae.

Cardona; 2, Canyardo; 3, Ni
4, Cyprien Elis• 5, Riera;
6, Escuriet; 7, J. Gascón:
V. Ce
brian Ferrer; 9, Agustf Sardanyons;
r,

colau;

campionat pel Saguntí,

gols

a

cata

per dos

El Barcelona

a

Madrid

El club campió de Catalunya va
trametre a Madrid, per .tal de jugar
un partit amistós amb FAthletic, un
eqnip integrat per excellents ele
ments. El resultat aconseguit-em

pat

gols

és força accepta
ble, i evita que la jornada d'ahir
sigui del tot dolenta per al club
a

dos

-

blau-grana.
A les páginas interiors, els
tres lectora trobaran la
nent informado d'aquest

nos

correspo

partit

UN SON?

tripulada

per

un

catalá,

arriban triomfalment, apotebsicament,
a
Barcelona.
Uns rnesos després-el 22 de març
d'aqttest any-l'"Evalu" torna a fer
se a la mar. Va marxar amb el ferm
propósit d'emprendre la volta al món.
Deis sets tres tripulants-Blanco, la

simpática, aixerida, graciosa
pugui haver-se perdut per sempre.
Hi ha, pel mig, una hipbtesi accep
nena

Evaline, Ilur
a
Catalunya
-la mare-greument malalta, on se
gueix encara. Amb Blanco va ajun
tar-se un altre
catala-Morató--,
d'una manera quieta, sense previ
avía-o rnés ben dit, despréa d'anun
ciar-ho duna manega vaga-l'"Eva
esposa i la nena
filleta-un se'n quedava
seva

lu" abandona el port

barcelonf

Poden,

de

vegada, a l'aventura...
Aqueli dia, ben poques persones tin
gué l'"Evalu" que l'admiressin...

gir unes cremiqbes a les nostres pa
gines. El 25 de maig, l'"Evalu" sortí
Cruz de Tenerife-sense el
i Enric Blanco i
filleta emprengueren la ruta

tripulant Masato-,
la seva
cap a...

Cap

forçaren a arribar junts, i ho acon
seguiren.
Aquesta etapa és la més brillant

tabla mentre els fets no la desmentei
xin. Blanco i la seva fila poden haver
desembarcat-per gust o a la forca
en alguns
paratge sense comunica
cions de la costa africana, en algun
indret de gent més o menys salvatge.

cara, altra

25 DE MAIG
Fina que l'"Evalu" deixa Canarias
han tingué noticies deis expediciona
ris. Els nostres lectora pogueren Ile

L'interés era a valer saber que
faría Canyardo davant els sis mi
nuts de retard que portava amb el
primer classificat. I amb tot, res de
notable es produí, si no és un fort
accident sofert p.er Balmarion prop
de Sant Feliu, del qual va sortir le
sionat de consideració al. cap. Car
dona gairebé es vejé obligat a pas
sar-li per damunt, i per evitar-ho es
Ilança a terra. Aquest accident fou
culpa d'un gos que s'interposá al
pas deis corredora.
Altrament, tots els corredors s'es

Van a la deriva? Han naufragat?
Han desembarcat en algun paratge
inlióspit? Totes les preguntes tenen
un aire
de tragedia que espanta. Di
fícilment-si l'embarcacio va a la deri
va-es pot creure que en tres
mesas
no hagi estat
vista per ningtí. Altra
ment, les provisions...
Nosaltres volem ésser optimistes,
pesque. ens fa por la tragedia que es
dibuixa a l'horitzó. I ens resistim a
creure que Blanco i la nena-aquella

L'"Evalu" havia vençut l'Atlántic.
I l'"Evalu"

de Santa

Classificació nacional:

VALENCIA

amb

un

al Po

blet...
Davant aquesta raó de pes, el direc
rife
dubta un segon. I a la Ilicén
cia de Burguete hi consta que la seta
professió és la de periodista.
Ves per on comptem amb un nota
company de professió.,

LA COMISSIÓ DE RE

GLAMENTS...

rielphfs de maltee penéis i treitalls,
la famosa comissió de regloments ?Pie
ratlitii la pasuda setmana i ha jet
tasca del més profitosa: lici orribat e
!'anide deu...
El be del cas és que l'altre día
assistir a la reunió Cruixent, de I'llu
ro, i amb atenció a ell se li va Ilegir
els articles que ja estaven aprovats.
I ara !'ha fet marxa enrera i s'esta al
quatre solament. Perqué el senyor
Cruirent parla molt i molt bé...
Guird i Canyelles insisteixen mis
que mi en la convertiéncia que la Ca
missió de reglaments es traslladi a
Montserrat, única manera
que el famós Reglatnent s'acabi din
tre aquesta temporada...
-

Manresa -Barcelona
MARÇ
A primen d'octubre de l'any passat
arriba al port de Barcelona una petita
embarcació el nona de la qual era en
aquella moments famós arreu del món.
5 D'OCTUBRE-22 DE

dita rec:amació.

campionats regionals

gujn diari escriviur pregunta

L'etapa final

L1 ret, 59 h. 04 ni. so s.
A. Llop, 59 h. 24 /II. 03 5.
M. Izquierdo, 59 h 29 in. 04 s.
Mallar, 59 h. 3o m. 26 s.
M. Carrión, 59 h. 30 m. 26 s.
S.. Pla, 59 h. 33 m. o6 5.
P. Oms, 59 h. 59 m. 26 E
Peltort, 6o h. o6 in. 21 5.
Magdalena, 6o h. 28111. 20 s.
Mestrer, 6o 11. 48 m. o8 s.
Panisello, 6o h. 48 m. 24 5E. Navarro, 6o h. 49 m. 02 s.
Carcel, 67 h. 27 m. 20 9.
A. Espinalt, 61 h. 29 m. 40 s.
Mendoza, 62 h. 31 m. 15 s.
Pino: 62 h. 33 m. 37 s.
Lloren;, 62 h. 54 m. 17.8.
Daví, 62 h. 54 m. 45 5.
T
Salvador, 62 h. 56 m.
F. Castella, 64 h. 25 ni. so s.
Fajula, 65 h. i; n. n6 s.
Curto, 65 h. 24 111. 38 a.

el; l'ocs
fins que

FUTBOL

s.

F. Jimena, 57 h. 30 m.
G. Ros, 57 h. 30 m. 14

en

s.ntits.
pessetes al corredor espanyol
Isidor Figueres, de Tolosa, per
semblant fet a la Mateixa etapa.
Trofeu Francesc Maca: Ajunta
ment de Manresa.

ro.

27.
28.
29.

20

a

m.

-

a

directiu, joiós de comptar
intellectual a l'equip.
-A cap! Tinc un quiosc

(44 ariVs)•

quilbmetres d'Alcanyís mar
setcna posició i queda eli
minat per una caiguda que el deba

m.

aspecte de l'avantprojecte.

sistent en 36 tubulars.
Premis i primes "Orange Crush":
Prima davant del Poble Espanyol,
so pesse,es, V. Cebrian Ferrer.
Prima primer entrada Estadi, 125
pessetes, V. Cebrian Ferrer.
Premi de 75 pessetes al corredor
mes vetará, Colas, de Narbonne

vitat i constancia: Pontes, de Sal.)a
dell, el qual perdé la maleta amb
els diners i va ésser molt desgraciat
en
avaries i res no el féu desistir.
r50 pessetes destinadas al corre
dor francés Puy, que en una caiguda
es
fractura la clavícula, després
d'haver-te classificat tercer en la
primera etapa.
75 pessetes al corredor Amela, de
tercera categoria, de Vlanova, que

-

In.

ta.

Premi de 50 pessetes al corredor
que a criteri del Jurat hagi demos.
trat durant la Volta major esporti

m.

m.

principiaras):
F. Closa, d'Igualada.
Oportunament

--

nyd, pintor...P
Burguete, a la fi, respon: Periodis
-I

roms

Sense noticies des del 25 de maig.
Inquietud
justificada.
On són Enric Blanco i la seva
filleta? S'ha de fer el que calgui per saber-ho.
Optirnismes i pessimismes. Una conversa amb
l'home que va acomnanvar-los fins a Canlries

PROFESSIO
L'escena de signar Burguete la se
va
lliancia de jugador professional
pel "Catalunya F. C.", esdevingué in
sosPitadament transcendental.
Tot ancrva con: una seda. ?Com us
diem?... Quants anys tenises?... ?Adra
D'on so u naif... Professiót.En arribar aquí. Burguete calla. El
directiu pregunta: ?paleta, fuster, ma

el

Premis "Wolber":

m.

ni.

175.
I. Cano, 150.
F. Gascón, loo.

UN NOU COMPANY DE

200.

Premi Valipar Termosan (primer

r

-

3.

de

m.

1/1

V.

6.

S.

01.

Cebrian,
Sardanyons,

2.

4.

S.

m.

i

1,

ta.

2-1.

Preu: 15 cIntims

Classificació especial (segona, ter
cera

-

-

Badalona-IVIartinenc,

Teléfon 19603

--

Catalunya

6.
7.
9.
9.

19, V. Paulo; 20, Grnsocordon.
Premi Abadal: Salvador Cardona.

2.

a

m.

Sabadell-Catalunya,

nos

1~111111•111~1~111~11~1•11111

de la XIII volta

a

ELS RESTJILTATS D'AHLR
CATALUNYA
J un er-Barcel ona, 2-1.

defensar
contra l'ay...ver
sari cornil?
a

Salvador Cardona, vencedor

-

lEls

i

L'ACTUALITAT ESPORTIVA

Entorn d'un projecte

empenyen

--

í

1

ciutadania

Administració: Rambla de Canaletes, 13, pral.

i

en

fi, haver passat

tantes

alta, per la gran quantitat de
públic que arreu es congrega i que
de la
en

pacta,

co

CAL FER GESTIONS
Cal que sense perdre temps es fa
cin les investigacions del cas per tal
d'esbrinar que s'ha fet de l'"Evalu" i
eta seus tripulants.
Podem anunciar que el nostre amic
Stinyol parlará de seguida a Madrid
amb el ministre de Marina i amb el
sots-seeretari d'Estat en aquest senti.
Es cosa de !binar ala quatre vents
un S. O.
S. desesperat. On és l'"E

L'ALTRE TRIPULANT

Ningú no podia donar-nos amb més
autoritat referencias deis expediciona
ris que el tercer tripulant desembar
cat a Canarias. I un company nostre
ha parlar amb Ignasi Morató de l'"E
valu", de Blanco, d'aquella criatura

de debó.

al

pas

per

Coll-Bianch,

Maciá;

A Montó li costa d'ésser optimis
Tant de bo lio encerti. La hipbtesi
trágica, peró, no arriba a refusar-la
del 'tot.

unes

Repetim-ho. Auxili 1 Auxili 1
I ja que hi som, recordem-nos d'a
quella pobra mare a la qual només
Ii mancaria aiscb per perdre-ho tot,

senyoretes amb

ramells. Després

•

la

presidencia

en

uns

passaren

mig

magnífics
a

saludar

d'una formida

ble ovació.

absolutament tot...

1
,

L'arribada,
ne

.a

coronament

l'Estadi, fou
a

SAMITIER?
Ja fa temps quo no es parla de Pa
nada de Samitier a Madrid. Més en
cara, Samitier torna a jugar de mig
-una cosa que semblava
tot fa creare que ri0 deixard el Bar
celona fins que deixi de jugar a fut.»

bo:.
No obstant...
Qae no s'alarmin el: barcelonist4s,
per?) tindrion un pes a la consciéneia
Si no ho diguéssim. Fa uns quants dies
que Samitier freqiienta la companyia
de gene de cinema. L'hem vist mis
d'una vegada sostenint interessantissi
mes
converses (casa d'interesaantissi
mes
s Una suPosició
nostra) amb el
Popular Roberto Rey, amb el traidor
i cifres cineistes.
?I si en !loe d'anar-se'n a Madrid
se'n anés a HollywoodP

representants

del capitá general i els senyors Gui
xá i Abril.
La Banda Municipal interpreta di
versas peces del seu repertori per a
fer més agradable l'espera deis va
lents "tours" catalana.
Els vencedors de l'etapa i de la
classificació general, Vicents Ferrer
i S. Cardona, foren obsequiats per

ta.

(A la plana 6, interessant con
amb lynasi .1Iorató.)

i

ció del senyor

desgraciada...

versa

imposant

Sans i placa d'Espanya és d'un as
pacte senzillament formidaLle.
El camí de l'Exposició cap a l'Es
tadi també es veia rnolt concorregut.
En arribar els corredors a l'Es
tadi, tina moto i un ar`a toparen,
fosen causa que es destorbés el
pas. Dintre el recinte, esperara els
c.rredora, es congregaren més de
vint mil persones.
A 1. presidencia hi havia l'alcalde
de Barcelona, doctor Aiguader, amb
la seva senyora; el nostre amic i
diputat a Corta senyor Josep Su
nyol, també amb la seva senyora, el
qual era `ionorat amb la representa

ses...l

valu"?

cm?
Res més no s'ha sabut de l'"Eva
lu". Han passat mes de tres mesos i
les cróniques s'han estroncat, com
s'han estroncat les noticies que parió
dicament donaven els inforrnadors
mundial.
Qué ha passat?
Ha naufragat la petita embarcació?
Els vencedora-una vegada-de l'At
lántic ?han estat ara batuts?
Aquesta manca de noticies ha ori
ginat una inquietud molt justificada.
El Dr. Mira, abans de marxar cap a
Rússia, ens.confessá el seu pessimis
me per la sort
de l'audiciós nauta i
la seva filleta innocent. Els fets sem
bla que vulguin donar-li la rao. Harn
s'imagina la tragedia, paró com que
no ha estat comprovada, mantenir-se
optimista encara, no és una follia.
a

ccrts 'loes fou

Com més hom s'acosta a Barce
lona, la gentada esdevé més com

?QUINS PROIECTES TE

un

dig

la XIII Volta

Catalunya.
(Més informació a la pag.

a

JUESTIO DE VISTA
La setmana passada tothom parlava
de la possibilitat que Castillo ingres
sés al Madrid. Tao,Lbé es parlava de
l'Espanyol i fin: es parid
que ja é.s
Parlar
del Catalunya.
Nosaltres, pera, semPre "al tanto"
déiem dilluns. en aquesta mateira sec
ció: I si parléssini del Barcelona?'
El: jets han vinqut
donar-nos
raó. Castillo torna a ésser barcelonista
perqué era ninica cosa que podia pos
--

-

a

sor-

71°',~14~~1~1"fffli~r4E40~.~

.14 ae se-cenyare ae

2

ram.Dia-,
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La volta ciclista
CLASSIFICACIO DE L'ETAPA
f.
V. Ferrer, 5 h. 30 zn i2 s.
2.
M. Canyardo, 5 h. 30 m. z3 3.
3. Caballini, 5 h. 30 "u 17 s.
Muller, 5 h. 30 III. 19 s.
45. Cano, 5 h. 30 rn. 22 5.
6. Nicolau, 5 h. 3o m. 22 S.
7. Cyprien Elis, 5 h. 3o ni. 30 S.
8.
9.
(0.
u.
!2.

13.
14.
16.

16.

Riera, 5 h. 30 m. 37
Telm Garcia, 5 h. 30

s.
m.

45

s.

Colás, 5 h. 30 m. so 5.
Paulo, 5 h. 30 111. 55 S.
ROS, 5 h. 31 ni. 03 S.
Aubalat, 5 h. 31 m. 12 S.
Izquierdo, 5 h. 31 m. 14 9
Soler, 5 h. 3t ni. 14 3.
Cardona, 5 h. 31 m. 20 s.

E Aguilar, 5 h. 31 ni. 30 S.
Escuriet, 5 h. 31 m. 35 s.

17.

18.

Viarengo, 5 h. 31 m. 35 S.
Simoni, 5 h. 31 m. 45 s.
Flequer, 5 h. 31 m. 45 5.
Pagés, 5 11. 31 m. 45 s.

19.
no.
21.
22.

Pino, 5 h. 31 m. 45 s.
P. Sant, 5 h. 31 m. 52

23.
24.
25.
26.
27.

5.

BiliSS211,

5 h. 31 ni. 52 S.,
Llurná, 5 h. 31 m. 52 S.
Panicello, 5 h. 31 m. 52 s.
Grosocordon, 5 h. 35 irt. 52 5
Bobo, 5 h. 31 rn. 52 s.
Subils, 5 h. 31 m. 52 s.
Sardanyons, 5 h. 32 m. 07 S.
Casamada, 5 h. 32 rn. 12 S.

28.
29.
30.
31.
32.

Fins

1

-

que
nos

61 classificats.

Alcanyiç

Aquesta etapa (la segona)
Inés dura que han hagut de

fou la
fer els
corredors. El recorregut, duna llar
gada excessiva, estava ple de catre
tetes dolentes, i amb fortes pujads,
remarcant-se sobretot la que va

Morelia.
a
la bella ciutat del
un veritable calvari per
als corredors. Els elements more
llans, plens d'entusiasme i de bona
fe, volgueren fer passar els corre
dors per dins el poble, cosa que ha
havien d'haver previst con, impossi
ble per les moltes dificultats que
aixó representava.
El fet d'haver de pujar i baixar
pel mateix camí, ja era per si sol
suficient per fer desistir d'aquest

d'Amposta

a

L'ascensió
Maestrat fou

propósit. Degut precisatnent al pas
per dintre Morelia, es registraren al
guns Jets e nla carrera que creiem
que han estat lamentats per tothom.

Tot Montblanc s'havia abocat al
lloc d'arribada. Predorninaven i do
naven la nota més alegre i simpáti
ca, les
damiselles montblanquines,
les quals atengueren sollícitament
tothom.

També ajudá a l'éxit de l'arriba
da, el fet de celebrar-se la festa ma

jor, la qual es veié molt fluida.
Estiguérem allotjats a casa el se
nyor Josep Maria Poblet, el qual
estigué amabilíssim i molt atent
amb nosaltres. Ens mostrá una col
lerdo d'objectes artístics, que for

veritablement

men

de valor

força

La Ella i

un

petit Museu,

notable.

simpatiquíssimes) deis senyors
blet, tingueren CUr1 que no .1ns
tes

res

i

atengueren

ens

I'o
fal

sollícita

ment.

També el fill del senyor Poblet

plenament i són dig

net,

una

edicions vinents.

ritat

en

de figurar en
En conjunt, dones, l'organització ha
estat si fa no fa com sempre. Parqué
la manca de puntualitat en l'hora de
sortida de les etapes, no és pas la pri
mera vegada que s'ha presentat.
No ens mou l'esperit de crítica a
ultrança, ni el de l'elogi. Peró aixiS no
ens priva de reconéixer que els elements
del Sans han fet un gran esforl, en
organitzar la
una tasca ingrata, per a
Volta a Catahmya i per aquest motín
eón mereixedors del nostre entusiástic
i s:ncer aplauditrent.

pressió

sensible
ment catastrófica en tots es aspen
tes. En primer lloc, els corredors
cobríren el recorregut a un temps
inferior al reglamentan, i aixó pro
mogué, de moment, un grog con

flicte.

que
redors. En

en

tenien diversos

Resultats tIcnics
Primera etapa.
1, Cardona; 2,
C. Elís; 3, Riera.
Segona etapa.
e. Canyardó; 2,
Cavallini; 3, Balmanion. Classifica
ció general: 1, Canyardó, 2, Cava
llini; 3, Cardona.
Tercera etapa.
1, Cardona; 2,
Canyardó; 3, Cavallini. Classificació
—

•

--

Grandi, Degraewe,
com
paró amb tot no
Chabran,
Vardyck,
hi havia ele homes que nosaltres ere
nos
iem que haurien de figurar en la
definitivament
tra Volta per entrar
amb la categoria de gran carrera en
el programa internacional.
No és estrany, dones, que Cardona
Canyardo hagin palesat en tota la
prova una superioritat tan manifeqta
que els permeté sense matar-se d'ad

cor

jtrlicar-se

rompre el quadro„ va pujar en
auto i dintre d'aquest, tot mar
xant, va arranjar l'avaria. Aixó, ens
ho digné més d'un corredor.
va

general:

e,
3, Cavallini.

Canyardó;

Cardona,

2,

nous

—

l'establiment
d'avorriment.

no

podem.
Pel catni que seguim, creiem nos
*res que no arribarem pas allá 9n

proveirnent.

tan

tots

El gegant, !t'untas en la seva bici
cleta, acostumava també a "classifi
car-sc" en els primen llocs.
També és de tenir en compte l'a

sincerament desitgem.

Pensant en la situació,
troba al fi una solució.

De Moltfort's es fa client
i ho anuncia somrient.

Veu la botiga envaida
de parróquia distingida.

Don

Deis corredora

•

Dediquem

merescut

un

elogi

a

Sal

vador Cardona per la seva victbria
que ve a enriquir el palmar-1s de la
nostra Volta. Cardona ha estat, junt
amb Canyardo, el millor home de la
Volta. i com a tal s'ha comportan La
seva forma actual sembla ésser perfec
ta com ho demostra el fet de gua

tenció de la Casa "Orange-Crush",
la qual per majá del seu represen
tant senyor Daura, oferia continua
a corredors, seguidors, etc., el
excellent producte.
Els corredors, principalment, bui
daven sovint llurs bidons per em

ment

Quarta etapa.
e, Canyardói 2,
Cavallinii 3, Cardona. Classificació
general: 1, Canyardó; 2, Cardona, 3,

a

badallant

o

majoria d'etapas.

la

Roman

! plens de força que vinguin a injec
tar ale nostres corredors les ganes de
l'apatia. I
supera'-se, de fugir de
aquesta foraa s'ha de cercar allí on
existeix, si no és a casa, entre nos
altres, implantar-la de fora. Poca
quantitat si voleu, perb insuperable si

Com a nota curiosíssima, i que ha
constituit sin bon mitjá de propagan
da, cal fer constar l'éxit del gegant
de la Casa Molfort's, en sotas les
poblacions on hi havia final d'etapa
control de

Don Esteve Supervia
obre una camiseria.

és precisament el que més
convé a la Volta a Catalunya. U cal,
per sortir de la monotonía, aires nous
I aist6

landa.
De Cavallini se'ns digué que quan

o

11111k PENSADA ENCERTAD

estimables,

general, tots hi estaven
conformes, paró deploraven que no
s'hagués fet més enérgica la vigi

Aspectes

superio

manifesta

que la quantitat.
Es cert que fallaren alguns valore

un

Canyardó va ésser ptnalitzat
amb cinc minuts per haver accep
tat un bidó.
En canvi, Manresa va mereixer
per part del Juras l'adjudicació de la
Copa Maca.

una

guatitas

Davant el cistig imposat a Ca
nyardó, hem volgut saber la im

penúltima etapa fou

neta,

ningú.

Nosaltres ho diguérem ja en un
deis nostres articles apareguts poques
Calla, ur
setmanes abans de la Volta.
gia en gran manera que existís l'asti
llara que no hi haguessin victbries fa
cils. Remarcávem com calia més la

Els cástigs

—

neboda (bon.ques i

una

aquesta ciutat, colar a
digna del seu bon

-

la marxa, sinó que foren ells els
al seu torn fugiren.

qui

dirigir

a

Terrassa Manresa

Quan Canyardó i Cardona atra
paren els dos fugititus no rellemtí
ren

L'ETAPA DEL CALVARI

a

molt

interna,-

ens

norn.

T

a

Mataró

a

cap a Argentona per
a Sabadell i Terrassa.

L'arribada

LA VOLTA DURANT LA SETMANA
De Reus

ésser

en

rem

han reeixit

nes

Aquesta etapa velé esfrondar-se el
primer lloc que ostentava Canyar
dó, degut a una avaria soferta a pocs
quilómetres de la meta.
El recorregut, degut a les fortes
pluges, estava en molt mal estat.
A Massenet de Cabrenys la rivada
tenia una profunditat de mig matra
i els corredors no podien passar per
altre lloc. El fang no ens deixa, fins

tot rreu,
a

Ripoll

Ripoll Terrassa

Catalunya

a

seu

Cavailini.

Cinquena etapa.
1, cardona: 2,
Simoni; 3, Nicolau. Classificació ge
neral: e, Cardona: 2, Canyardó; 3,
Simoni.
Sisena
etapa. (Provisional).
1, Balmanion; 2, Muller; 3, Viaren
go, Ciassificació general: e, Cardo
na; 2, Canyardó; 3, Simoni.

.besá

ss.

Esteve, satisfet,

negoci

el

veu

que ha jet.

—

•

Volta era per no haver conquerit
la copa de don Francesc Maca.
En ordre de meras, pel cantó deis

,

L'orgamIzacio
S'han dit moltes
zació

1:1:11*

nan

.11SS:n

LA

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA.—Moment
cionant de l'arribada a l'estadi de Montjuic

Alcanyiç magnífica
a
públic. Peró, no es po: dir el
mateix pel que fa a l'estada deis
corredora i seguiciors. La majoria
deis primers hagueren ie dormir
amb jaços de palla i mancats de
mollas coses indispensables.
Els seguidors aviat trobaren la
solució arr:bant-se fins a Casp. on
sels atengué degudament.
L'arribada

de

Així, doncs, el nostre veritable fi
l'etapa fou Casp, la "Ciudad
del Compromiso" com diuen les cas
nal de

polines.

Alcanyig Montblanc
-

Per nosaltres fou aquesta etapa
la més disputada i per
tant, la rnés atractiva.
Passat la ciutat de Casp, on en
cara anaven en compacte escamot,
comenca la batalla i no para fins a

(la tercera)

Montblanc.
L'heroi de l'etapa fou Josep Gas
•on, el qual fins es permeté el luxe
de fugir i sembrar el pánic entre els
que formaven

el

grup

davanter:

Cardona, canyardó, Nicolau, Simo
ni, Cavallini i Elis.
Elis fon el primer de sortir en
persecució de Gascon, i més tard
Cardona i Canyardó. Aixó fou degut
a un moment de confusió que pro
"prcrveiment" espontani al
1u i
coll d'una muntanya.

ens

acompanyá i facilita

ment

la

nostra

en

emo

tot

mo

tasca.

A tots rno/t agraíts, per
atencions que no mereixen.

Montblanc

-

tantas

Ripoll

Aquesta

etapa va fer-se remarcar
per la seaa lentitud. Els corredors
semblaven esgotats i es reservaren
excessivament, puix que el promedi
no fou,
ni de molt, el que correspo
nia a la seva categoria.
També Ripoll acudí en rnassa a
l'arribada. La 'lástima fou, paró, que
s'arribés amb dues horas de retard
sobre l'horari previst. Molta gent es
vejé privada de romandre esperant:
els uns parqué havien d'andr a tre
ballar, eis altres parqué tenien obli

gacions igualment ineHudibles.
Degut a la suspensió de l'etapa
Ripoll-Perpinyá, tinguérem un dia
de rep6s a la ciutat ja citada. S'or
ganitzá un Huís ball, al qual assis
tiren les noies més gentils de Ripoll
i es procura homenatjar la gent de
la Volta.
El dia de repós va ploure gairebé
tot el dia. Alai) féu que les conver
ses
amb els corredors fossiu molt
animadas i s'organitzessin fastas
arnistores entre els seguidors.
Tot plagas va fer que hom s'un
portés un excellent i ben agradable
record de Ripoll.

de l'organit

any. Nosaltres dirern sin
el que opinem.

En primer lloc, ens fem cárrec de
les circumstáncies una mica anormals
en qué eis organitzadors hagueren d'ac
tuar la darrera setmana anterior a la
Volta. Paró també hem de dir que han
pecat, potser, de massa optimistes. Així
veiérem com s'anunciaven projectes i
idees, dele uns i dels altres, que,cles
prés no han tingut confirmad&
Una setmana abans de comenhar la
gran prova ens deja l'amic Torres, l'in
cansable i valuós &amera cooperador
de l'organització, que s'havia pensat en
confeccionar unes llistes amb els noms
deis inscrits, que facilitarien en gran
manera la informació per als periodis
tas, organitzadors, etc., Aiscó no es va
fer, segurament per enanca de temps.
Dicen aix, perqué els programes no
aparegueren fins al dijous, o sigui, tres
dies justos abans de la Volta. Per tant,
l'aparició d'aquest programa, ja fou ex
cessivament retardada, i el primer per
judicas creiern nosaltrés gut foren els
organitzadors, que n'haurien pogut ven
dre molts més.
Ara que parlen del urograma, volem
dir que en anys anteriors es tenia l'a
tendió per part de la U. E. de Sans,
de fer constar el Comité de Premsa de

Barcelona. Aquesta vegada

hagut
no

nacionals cal posar-hi Cebrian Elis,
prometedor corredor, que
un valent i
habitualment resideix a Franca. Elis

d'aquest

cerament

a:sisase

coses

res

ha

d'aixb,

estat com

no

una

plenar-los de non amb l'agradable
beguda que és l'"Orange-Crush".
Una altra casa que s'ha distingit

que

desconsideració

a

la majoria de la premsa barcelonina
que tant d'espai dedica i ha dedicat
per a la propaganda de la Volta, sinó
simplement per no atinar-hi.
Una altra mostra d'optimisme, era

l'anunciar una reunió per al mateix día
de l'arribada al vespre, al local del
Circo] de Sane. Hi havia d'haver re
partiment de premis, etc. Pela bonic,
hauria estat un brillant epfleg. la idea
gona.
tot plegat s'esfuman
i ens hem quedat amb la bona fe deis
que idearen Pacte.

nyar la majoria de carreras en qué ha
pres part, sobretnt a Franaa.
Finalment, aquest any, Cardona ha
actuat arnb éxit entre nosaltres, per
qué altres vegades havia estat foraa
apagas.
Rebi la nostra felicitació.
Manan Canyardo és Phome de sem
pre. No ha perdut gens d'aquell seu
valor tan discutit. Molt al contrari;
creiem nosaltres que si el castig so
fert en la penúltima etapa ho hagués
estat en la segona o tercera, hauríem

és la del paper de fumar "Bambú",
la qual ha auxiliat sempre tots
corredors sense distinció de cate

els

goriés.
La casa "Bambú" és la que fa
més anys que coopera entusiástica
ment

Cal

a

la Volta.
que aquests

exemples siguin

imitats.

Poca competIncia
Ene hem d plányer

Iluita superba a que ara no
hi hagut lloc per la bona amistat que
ha unit tota la Volta l'entesa Canyar
vist

sincerament de

de competéncia,
aquella competéncia que fa estar inse
gur tothom de les sayas própies for
ces i que fa que no es pugui veure una
la

manca

absoluta

.

do-Cardona-Nicolau.
Canyardo ens ha dit, que si per res
li sabia greu no haver guanyat aques

!Un
Fíjese

Tienta la
ose

gin
de

cara

han 5eatado
temor

"radiante
a

como

Orange-CRUSR

están de

Per altra banda, cal recnnéixer que
deis factors que ha portal més des
moralització en el gros públic. ha estat
la suspensió de l'etapa Ripoll-Perpinyá.

y

beben ansiosamente

cm

unaa

botellas

hasta terminarlas.

Orange-CRUSH.
su

nompre:

solamente

en

ata

botella

original

Illteseantio de loa Imitaciones.

interés,

gran

Iles i

Nicolau lambe cha comportat for
midablement, encara que ha pogut
comptar amb l'ajut precios de Cardo

amables i acollidores de Ripoll hal
estat la representació de l'element fe
mení en aquesta emoció que tan vi
vament sap despertar la nostra Volta

elegants

de Montblanch i les

Globalment, dones,

tar

la XIII Volta

ciclista ha obtingut el mateix
éxit que les precedents.

majo:

o

PERE ABELLA-/sfASDEI,

Dels estrangers, remarquem en pri
mer lloc l'alemany Muller, per correr
sense ajut de ningú,
i ésser com tots
hem pogut comprovar el minyo més

simpátic
Es

un

i divertit de l'actual Volta.
corredor molt metódic i que

impressio de fátigat.
"troupe" italiana es distingl per
aquest ordre: Cavallini, el qual es
mostrá el més complet de tots i el
més perillós; Simoni, un bon corre
dor, encara que no tant "dimoni" com
deien; Balmanion, també és un bon
corredor, sense per?) arribar-a despun
tar molt. Quant a Viarengo, és el més
mai dona la
La

fluixet de tots.
Dels altres estrangers, no sabem
qué dir-ne, perque tampoc han vingut
ací amb pretensions. Tals son, Bui
sant, Bobo i Subils.

ELS HEROIS DE L'kIRE

Le Brix, el famós pilot
frances, ha mort quan
intentava el vol París
-

Toquio
ha enviat des de Kras
telegrama:
(regió de Ufa), el se_

H

go

güent
"Trait

tripulació del

d'U

de sofrir un terrible
accident, motivat pel mal temps.
Le Brix i Mesmin han resultat
caure
l'avió. Doret ha
pogut salvar-se, fent ús del para-

:

DADES BIOGRAFIQUES DE
L'AS DE L'AVIACIO FRAN
CESA, LE BRIX

rany

val

Orange-CRUSH

in.t
pil

a

va

entrar

a

l'escola

obtenir e: títol de

aviador.

pro
Amb Dieudonne i Costes va
món,
del
voltant
jectar el viatge al
comprenent la travessia de l'At

lántic

cense

bre de

l'any

escala.

El

lo

d'octu

aviadors
1927, els dos
realitzen
un viatel vol i
vol
notable, que acaba anib el

ge

sobre
A la

totes

seva

repúbliques d'Amé-

les

tornada

a

Franea,

s

Rqousc-

se se-

l'any
realitza el mes de desembre de
Birmá
1929. Sofreix 1111 accident s resulta:
nia, en el qual Róssi va
d'

fterriitx. stse:opéorias

ret, per

a

formar la

tripulació

del

ré
"Trait-d'Union". S'adjudica set
récord
el
cords internacionals i
tan
mundial de distancia en circuit

l'experiancia.

En aquest ptmt, caldtia ja descomp
tar Alcanyío, on els corredora no es
tigueren prem ben *telas en llut ma

temptativa

cat, 1 després emprén la Unja rec
en
de récord de distançia
torna a Eran

joria.
Ale altres lloc, no hem sabut veure
més (me tina gran preclisposició deis
elements del pohle perlita tots els que
figuren en la Volta en sottissin satis
fets. Els fhials d'etapa a Montblanc

a

fort éxit.

un

El tinent de navili Josep Maria
Le Brix havia nascut a Baden Mor
bihan, el 2 de febrer de l'any 18»
Després de brillante estudis al
Collegi de Vannes i després al Li-

Orange-CRUSH

acéptela
pateatatia.

L'entrada en territori francas havia
desvetllat un fort interés i ert un deis
principals atractius de la finida Volta.
Perá, arnb tot, no creiem que sigui cul
pa deis organitzadors la suspensió d'a
questa etapa, perqua nosaltres tingué
rem ocasi6 de
comprovat molts días
l'activitat deis seus elements en el des
patx i resolució de trámits de passa
ports i tots els afers que eren nenes
saris i ineludibles.
Aquesta és, per nosaltres, l'ensopega
da més grossa de la Volta. Patina, en
ele altres aspectes. tothom esta exposat
a
qua tina ciutat que hom creu sufi
cieritment capacitada per a un final d'
tape, a la práctica demostri el contrari.
Res ensenya tant

estos

alegria. Cansados de sus jactes
sus padres. felices. contemplan

Después de esto.
amelo fastos para continuar sus juegos
sus Slegreill
Toda madre cuidadosa de sus hijos solo debe

y

un

de

reposar.

alguno

des del moment mateix de la
sortida. En cas contrari, hom s'exposa
que el jutgin com excessivatnent rigo
rós en determirtats "casos", i adlitac

partidista.

placer...!

verdadero

que contentos, que satisfechos están

permitir que beban
Pídala siempre por

a

tot, la Volta

contra

obtingut
despertat un

altres.

"La

De qué podem acusar l'organització?
En tot cas de benévola. L'anlicació del
Reglamant s'ha de procurar que sigui

com

i

ha

nion" acaba

era

efectiva

una

Arreu ha

tot

ha fet una Volta magnífica de regula
ritat. En tot moment figurava en l'es
camot davanter i en incites ocasions
era ell qui donava la batz:la. Cebrip.n
Ells ha tingut un bou debut entre nos

També són dignes d'esment, els llocs
conquerits per Riera, J. Gasean, Es
curiet, V. Cebrian, Sardany-on, Cano,
Aubalat, Pontes, etc.

El vencedor
LA VOLTA CICLISTA A C ATALUNYA.
és felicitat per les autoritats, alcalde ciutadá Aiguader i el
nostre amic Sunyol, diputat a Corts, en representació de la
Gener alitat

maivrat
Catalunya

augrnentant, encara, en els pobles per
en hem palsat aquest any per prime
ra
vegada. En aquest aspecte,
destacat Morelia, Casp, Montblanch
Ripol!. La gentada ha estat inmensa
i impressionant de deb& Les noies be

na-Canvardo.
--

hi ha

i vole msuposar

L'éxit de la Volta

ta

taAmi,r1&

Tan prompte
/a, prepara una
ta.

e4A4.401.e.—

cut

la

com

nova

temptativa.

la:Zi.nserh:ivia

l'any 1897. Havia

14 de setembre de 1931

la

Futbol

de totes menas, amb qué els da
vanters del Júpiter el va ninquie

A CAN RABIA

constantment. En resuin: es pos
dir que el Barcelona té un portar

El Palafrugell fou aixa
fat per l'Espanyol per

tar

catalá bo.
La millor radia de l'equip, com
sempre, fou la de defensas. La pa
ralla Zabalo Mas, tots dos en
magnífica forma, fou la que, junt
amb Vidal, aguanta el Barcelona
el Júpiter pres
sionava de debó. Ni l'un ni l'altre
els

moments que

tenir falla.
De la línia maja, el més regular
fou Martí. Després Guzman. Quant
a Samitier, si bé va fer unes guan
no

tes

van

coses

táctica de

bones,
marcar

completament

canvi la seva
l'interior i deixar

en

desmarcat

eextrem,
ningú. El jupi

va fer
el pes a
terista Mas va poder circular amb
rnassa Ilibertat, i fou aixó
el que
va portar els dos gols, cota
en po
dia haver dut més. Caldria que Sa
mitier i el defensa que hagi de ju
gar darrera seu es posessin d'a
cord. Amb el joc d'En Mas, que
com
Zabalo cobreix tota la línia, el
Barcelona no podrá tenir mai la
seguretat de qué l'eXtrem dieta con
trari estigui vigilat. Cal que o Sa
mitier o Mas canviin de táctica. Al
nostre entendre,
el qui hauria de
canviar de táctica hauria d'ésser Sa
mitier.
La davantera del Barcelona va
donar ahir la sensació d'impoten
cia més gran que es pugui donar.
Deis cinc, l'únic que se salva de
la crema fou Piera. Els altres feien
tristesa. L'Arocha va fer el gol gra
cias a una jugada d'En Piara, paró
res mes.
D'ocasions en va tenir
moltes, peró no encarta mal a re
matar en el moment oportú. Cal
dir, en descárrec seu, que va fer el
mateix joc que fa sempre. Aro
cha no ha estat mai un jugador de
futbol. No ha passat d'ésser un for
midable xutador i un bon acabador
no

...que el directiu del
senyor "Flores de lujo", és l'en
carregat de controlar la brigada
obrera que treballa al camp del

Guinardó.

...que la "brigada" de referancia
compon de dos obrera.
es

Sangüesa, del Sabadell, ja
figura a requip.

del cuori, és

Batís.

Sana, del

aquests dies se l'ha vist
amb llicIncia, i assegurant
a
qui l'ha volgut escoltar, que ha
vingut sol i se n'anirá acompa
nyat.
per

...que fidel Complidor del seu deu
re, cada matí, a les set en junt, ja
está al peu del canó.

camí

van

aquí

...que a Sabadell catan enfadats
amb Sibiran, percata aquest va as
segurar que un deis gols marcats

l'Espanyol

a

off-side.

era

...que
to

tes oficinas.

...que els sabadellencs ignoren que
per a Subiran un partit Sabadell
Espanyol és "un conflicto entre dos

...que ho celebrem per eh, pero
és de plányer-ho pel bon Betorz,
anys ocupava
que des de tanta

...que Bestit II explica que
drid s'hi troba molt bé.

...que

aquell

en

canvi figura al cap de

deberes".

Ma

a

lloc.

...que els sense feina del futbol
han nomenat capita. En Broto.

...que aquests dies de descans per
a
la dreta de Grácia, s'hi ha tro
bat encara millor.

...que aquest assegura

que no
ni deixaran de

cap parta
cobrar cap subvenció.

perdran

...que

mitjans

a

fóra res l'estrany que
de temporada s'enyorés...

no

de jugadas. Aixó ho sap tothom.
I precisament parqué ho sáp tothom
és que ens estranya molt que el
Barcelona el posi entremig de dos
hornea com Goiburu i Cambra. El
navarrés, que estava anuncias com
esquerra, va sortir entre
a interior
Piara i Arocha, i la seva labor fou
completament nulla, quan no va pe
car
de negativa. I Cambra, a l'al

banda d'Arocha,
molla voluntat, peró

tra

...que

primir

de

ádhuc es propasa
els intermediaria.

després

...que

su

la Federació de Futbol
hom s'estranya de no veure-hi mal
el gran Vilarasau.
...que

diran deis homes

a

petits.
...que els admiradora de
fa temps que no veuen el
ja es poden preparar...

...que dissabte
a

que

en

cap

Federació
rail...

tal.
...que Orriols, de l'Espanyol,
estas traspassat al Sevilla.

ha

no

puja aquí dalt

...que rIluso CalIzares, deeprés
deis darrers partits del Catalunya
está més engrescat que mai.

...que es ven, almenys,
gon Iloc i, per tant, el Catalunya
al Campionat d'Espanya.
en

l'Espanyol

...que

está

satisfet

parqué n'ha

tret
el mateix que
pagar al Badalona.

va

ja

...que Orriols

...que

un

en

amb la

cert:

altre "sevillá" deis que

AL POBLE NOU

ésser

batut pel Júpiter
dos gols a un
A

per

quart de cinc de la tarda
al cal-ni) del Júpiter. pie de
goal, es va consumar el par

un

d'altir,
gorn

a

lit de- Campionat de Catalunya, en
tre el titular del camp i el Barca
l( na
Lis equipa van formar d'aquesta
mimara:

Vidal, Zabalo,
BARCELONA.
Mas, Martí, Giman, Samitier,
Piera, Goiburu, Arocha, Cambra i
—

Pedrol.

JUPITER.

Francas, Aparici,

—

Roure, Obiols, Rosalenc, Ortunyo,
Mas, Parara, Serra, Barceló

i Mo

rales.

Tenia

Iegiat

cura

de

l'arbitratge el col

senyor Llovera.

Ja des del primer moment es va
vegre que el Júpiter posava el má
ximum d'interés a aconseguir la

victória,

nar

i aixó

li
constantment

valer

va

domi

en

primer
canvi, no

no

era

tot

temps. El Barcelona,
donava gaire de si, i

el

aven

turat suposar que tindria treballa
Par sortir-se
amb bé d'aquall partit.

Tot

i

aixó,

marcar foren

els
els

feia vint minuta
mençat el partit,

primera que
blau-grana,

van

quan

s'havia co
i com que el gel
que

fou aconseguit amb una carta fa
cilitat, hom va creure per uns mo
menta que el partit seria fácil per
als barcelonistes.
Es va arribar al deszans amb
avantatge per al Barcalona, d'un
gol a cap. I el segon temps va co
maznar de la mateixa manera: do
mini del Júpiter i joc
Fins

tina

guau

portaven 14 minuts de
30e, un faut
que va fer Samitier a
Mas, fou executat per aquest i re
es

no

La

va

se

...que el disgusta, paró, que l'ex
president, senyor "Juegos malaba
res" faci declaracions atribuint-se
bona part deis éxits de l'equip que
bona part deis éxits que l'equip que

coneix.
encertadament

matas

-

El Barcelona

un

res

va

mostrar

més. No és

jugador, encara, per a un primer
equíp de primera categoria. En
Aquestes condiciorts, quan l'Arocha
volia tocar la pilota, havia de cór
buscar-la, parque sí s'hagués
rer a
esperat a qué els interiors u ha
guessin donat joc, no hauria tocat
pilota en Sota la tarda. Amb un ter
cet
ofensiu com jaquest, els gola
que fará el Barcelona de cap a cap
de

Campionat, gairebé

es

podran

comptar amb els dita de les mans.
I per acabar d'arrodonir el oon
junt, Pedrol va estar també molt
apagat. L'Obiols, jugant amb molt
d'entusiasme i amb els grana co
heixements que té, se'l va ficar ma
terialment a la butxaca.
El Barcelona, si té interes a re
hoyar el títol de campió de Cata

lunya,

cal que faci una boa modi
ficació a la seva davantera. Del
eartrari, el partit qua ens ocupa no
será pas el darrer que perdra.
*

n'ha anat, i

se

hen acompanyat, per

la

...que el més probable, paró, és
que el "manresá de l'any vuit" no
estigui per despeses i s'hagi dit: si
la

la tarda podran
plaga Monumen

a

la

en

ídol,

seu

peró,

que no el veuran,
camp de futbol.
...

"admirar-lo"

Cros,

...que fins hi ha qui oren
possibilitat que s'hagi perdut.

ens

pilota

va

el

tocar

Parara.

per

pal

1

va

en

l'eximan
Aquest gol va encoratjar extra
ordinariament els del Júpiter, peró
els jugadora barcelonistes no es van
trar.

Era

De l'arbitratge en va tenir cura,
eom
hem dit, el senyor Llovera.
La seva tasca fou en general bona,
Ja que no va tenir gaires dificul
tata. Quan, faltaven pocs minuts
per acabar, paró, va passar per alt
Un penal contra el Júpiter, per ha
ver deturat un
defensa la pilota
amb el braa, que si les circumstán
eies haguessin estat al revés, li hau
ria valgut una bronca formidable.

JOAN B. TINTORER

a un
pensávem pas que veuriem
partit cota el que vareta veure ni

un

ens

créiem tampoc

en

un

resultat

tan

co

piós com el de vuit a un a favor deis
espanyolistes. Dissortaciament. com ja
venim dient des de fa més d'un any,
es mira
cada día amb mes
indiferencia. Abans hom anava al fut
bol amh vivíssim interés, fos quin fos
el partit que es jugués. Després, hom
ja anava interessat. nomes en els par
tits en qué més o menys es figurava
passar-hi una etona d'emoció, o bé en
el futbol

els

partits

principi de temporada,
"fer pronóstics".
de

per

alió de
Ara, ni aix6; la febre i el fanatisme
han marxat gaireb completatfient, i per
tant, el papar del futbol ha baixat d'u
na manera extraordinaria. Ho veiem ca
da dia i ho veierern també ahir a la
tarda al camp de la carretera de Sar
ria. Escassa gent, i escassos moments
de veritable emoció.
L'espléndida actuació deis palafruge
llenes el diumenge passat davant els
martinencs, i la correcció soferta pels

espanyolistes

Sabadell ens feien es
perar que veuriem un bon encontre. Les
ganes de refer-se de l'Espanyol i els
ánims que la primera jornada dona ala
costenys ens ho feia suposar així.
Peró, dissortadament, no velérem una
Iluita tan emotiva com ens pensávem.
Quan menys, en el terreny de la igual
tat de forres entre els dos equips. El
contundent resultas de vuit a un, diu
ben clarament que aquesta iguallat que
suposavem no existí per enIloc.
a

Palafrugell hagués tingut

Si el

una

bona tarda, estem segura que haudern
gaudit d'una bona tarda de joc. puix
la majoria deis jugadora de l'Espanyol
tenien un
dies en que tot els
surt bé. Peró l'equip gironí se'ns pre
sentá com tui equip completament des
i

centrat
com

si

jugnant

tant

se'l

en

amb

una

dones

negligencia

una cosa

com

l'altra.
No volem dir amb aix6, que la per
dua de l'encontre seis pugui imputar
plenament. El que passa és que a :es
primeras de canvi ja veiérem que nu hi
havia res a fer i que portarien les de

perdre. Aquest convenciment, que poe
te poc degué anar creixent a causa deis
gols que s'anaven acunudant en con
fou el culpable que cap dets bratis
jugadors costenys donessin el rendiment
que han i poden donar. En moltes al
mas ocasions hem vist un Palafrugell
que dunlicava l'energia i el braó. d'a
opest
Palafrugell que s'acará ahir a
l'Espanyo'.
Pels espanyolistes, la desfeta riel pri
mer día de imita,
a
Sabadell, f >u en
veritat un contratemps, paró hern ja
sap que el Sabadell, al seu propi camp
de la Creu Alta, és un os dur de pelan
que ha fet perdre les dent a peixes
molt més grossos. Som al pria.dp: de
la carera, i la primera ensopegada en
és d'anuelles que fan anar de
corcoll. Si l'Esnany-ol, els pastns
camnionat que li falten els fuga coya
el d'ahir, no tindrá, al final de la clas
sificació, un lioc tan trist i demonhor
tador com l'any passat.
Ahir tots s'entengueren a la rserfec
ció i tothorn apretava tes el
pojk.
Aznar no tingtul de fer res absoluta
ment. per6, de totes maneras. a la se
gona part féu una hrillant est'avla als
peus d'un davanter contrari. la qual
valgué una forta contti;i5 al
cosa li
cap. En moliner i Saprissa estigheren
a la mateixa
alcária, el prime- més
decidit; el segon, més ben collocat i
més oportú per a arreglar les falladas
de l'altre. Al ceatre, En Layola ens
demostrá el que havíem ja vist tantas
vegades quan jugava al ara desaparegut
"Europa", que és un mig-centre deis
que n'entren paras en lliura.
De totes manares. el club de la car
cara no

desvetllar fins al cap de cinc mi
nuts, quan Morales rematâ una
passada de Mas amb un xut tan
fort, que Vidal no va encartar a

desesperadament

En

teix toc
i precisió

bala i la mateixa seguretat
fer els passis, paró juga
d'interior fent també una mica de mig
i per tant és posar-lo en un fine en qué
no pot donar, ni de bon tros, el mateix
rendiment que dnnava en "aquellas tar
des" no gaire llunyanes en qué pels
subporters del seu club no hi havia cap
altre mig a Espanya com En Soler.
Amb tot i aixó, ahir !irga molt més
hé que el dia de Sabadell i féu un
parellet de gola espléndida. En Pauses
juga de manera immillorable i En Tra
bal tatrbé. A la davantera hi hagueren
tres bornes la tasca deis quals sobre
sortí de bon tros sobre la deis seus
altres companys. D'oren En Prat, Edel
miro i Juré. Tots tres bregaren de
valent i es meresqueren freqüents i
en

•

llargs aplatidiments. En Juvé, sobretot,
féu el nrimer gol d'una manera esplen
dida i de tant en tant organitzava una
arencada que feia posar anguniosos els
de l'equin gironí. En Prat també es
tigué molt bé, i En Besolí, treballador
sempre,

com

peró

no

tant

encartas

com

els seus companys.
Cal confesar que els palafrugellenes

estigueren

de pega i que En Gauchia,
tanta mala sort com
tots els seus companys plegats. Nosal
i Ii hern vist molt bones actuacions.
Ahir estigué francament dolent i amb
aix6 está dit tot. Pilota .que anava a
porta, pikta que entrava, paró a la
segnna part s'arranjá una mica i féu al
guna bona parada.

llur portar, tingué

La defensa treballá de valent, per6
els mitjos no resrongueren i a la da
vantera cadascú anava pel seu cantó.
Esteva fétt alguna bona arrancada i
Abelart tambe anretá de ferm, el ma
teix que Pons i Goiri, paró es desani
maren aviat en veure que malgrat deis
seus esforços no podien impedir la des
feta.
Comorera fou l'arbitre de l'encontre
i complí amb la seva tasca amb la
bona voltintat de semnre i amb bastant
encera A les sayas ordres s'arrengle
raren els equipa en la següent forma:
Palafrugell.
Gauchia, Blanc, Co
Tomen Pana, Castelló, Goiri. Esteva,
Espada, Miguel, Abelart i Reixarch.
Espanyol.
Aznar, Saprissa, Molí
ner, Trahal, Layola, Pauses, Prat, Be
solí, Edelmiro, Soter i Juvé.
Els gols de l'Espanyol els feren pei
segiient ordre: a a primera fiad. Juvé,
Soler. Prat i Edeltniro, i a la segona,
ErlArniro. Prat. Soler i
El gol deis palafrugellencs el féu Es
pada d'un bon xut.
A. PINAZZO S.
—

—

A SABADELL

El Sabadell bat el Cata
lunya per dos gols a un
La

gran actuació que va fer el pas
dimarts el Catalunya davant el
Barcelona, i la victória que va acon
seguir el Sabadell darnunt l'Espanyol,
feren que el partís d'altir a la Creu
Alta fos esperat amb gran interés i es
conceptués com a ben difícil per tots
dos cercles.
El resultat aconseguit demostra que
cap deis dos equips contendents po
día estar gens refiat, com de fet cap
sat

ho estava. Es

no

tractava

de dos

on

rápida pero la lluita demostrá que
actualment el Catalunya está técnica
zes

per ciessnta el Sabadell. L'onze
gracienc esdevé perillós per la fogo
sitat que imprimeix a les jugadas i per
la facilitas amb qué els jugadors es
mouen. Es
un equip que per la seva
manera d'actuar,
sempre fa estar al
seu contrari amb la por al cos.
De tota manera, si ahir el "Catalu
rnent

llagues disposat d'un portar
classe d'En Florença. és ben se
no

sistencia a les ofensivas sabadellen
ques ; deis mitjos sobretot Burguete
de davant Miró j a estones Porrera;
el dirninut Lluc es va veure anullat
per Martí, el millor element sabade
llene en aquest encontre.

la

porta de Francas, i tot el Júpiter
s'havia posas a la defensiva. Els
esforlos dala blau-grana foren, pa
ró, infructuosos, i el partit es va
acabar amb el resultat de dos gols
a
un a favor del Júpiter.
*

mateix, puix

de la
gur que el resuitat advers hauria estat
tot un altre. Florenaa fou batut dues
vegades, en les quals no hi palia fer
absolutament res, paró en canvi evita
alauns gols que semblaven fets ja.
Ibánez i Vila oposaren una gran re

començaren a
Els barcelonistes
bregar am bganes, i aix6 ens va
permetre de veure vint-i.-cine minuta
de joc emocionant. Tot el Barcelo
atacava

exactament el

Soler. d'interior, no és una cosa de
l'altre món ni molt menys. Té el ma

nya"

agafar la pilota. Aquest segon gol
del Júpiter va tenir la virtut de do
mobilitat grandiosa al joc.
nar una

na

de Sarria no ha obtingut un
avantatge molt gran. No ens posarem
ara a filosofar sobre si En Layola és
millor que En Soler, o viceversa, peró
el que sí notem és que abans, amb En
Soler, l'Espanyol tenia bon mig-centre,
peró lanava fluiret d'interiors. Ara li
passa

El Sabadell va jugar un partit més
que regular, i el suficient bé per a
Lee-se mereixedor del triomf. Va gua
nyar. i de la manera com aná la Ilui
ta, havia de vencer per més marre;
al segon temps va llarmar-se a un atac

*

Del Júpiter, difíctilment es po
den fer distincions, ja qua tots els
elements van bregar amb un
seus
entusiasme poc corrent, que fou el
mes, són
que els valgué 1 triomf. A

a

fons que féu replegar al contrari
!larga estona, peró la davantera

per

xicots
sempre que s'ho proposin, equips
practiquen
que cota el Barcelona
aquesta mena de joc reposat, tan

tan encartada com ca
més Florenaa estava oportú,
i el marcador no funcionava. Cal fer
ressaltar, només, que al segon temps,
el Sabadell Manga den córners per un

poc

en

rápids,

que

han de superar

segle XX. Amb tot, assenyala

de portar i defensas,
d'Obiols a la ratlla mitja i de Bar
celó i Parara.
dem la

tats i de

vam

un

veritable allau de

xurs

a

estigué

contra.

complir

les poques vega
des de comnromís que fingiré; Sorri
bes i Oro formaren una excellent de
fensa; deis majos, el millor fou in
discufblement Martí i aixó que mar
cava I'a'a
mes perillosa; de davant el
més treballador Bertran, seauit de Ro
ca: Mata el tres desafortunat; Tena

Barcelona
En canvi, l'equip del
Ens
llarg.
comeutari
un
es mereix
agrada. Vidal, xicot de grana facul

deturar

no

ha, i

Ros

tasca

collocació espléndida. No
quantitat
poder apreciar bé la
el se
tenir
en
podia
que
de culpa
a
marcaren,
paró
gon gol que II
part d'aixó, cal reconeixer cine no
que
ni una indecisió ai res
va tenir
marqdc,sin gols.
que
li
temer
íes
part va
Ai contrari, a la primera

local

va

en

i Calvet regulara i feren menys del
que el públie esperava.
La Ilu:ta fou dirigida pel senyor Er

ADMIRATS
EL GRACIA I L'EUROPA
—Sembla estrany qe de la nostra unió hagi pogut sortIr
aquest xicotet tan trempat i eixerit.

3

alltistós

retera

gols

vult

No

-

en

7,05'

-

campionat

de

Per Canaletes dítien,..
qatalunya,

rambla

!nango!: aquest senyor va tenir una
primera part escalfeta, paró després,
no salen' pera le, es va espatllar pale

sament, i els :abr dellencs en veure
que Lomea ag.i.yalava taitas contra'
el seu equis), csegueren veure-hi man

d'imparcialitat.
composició dels equips

ca

La

era:

SABADELL: Ros, Oro, Sorribes,
Querol, Gracia, Martí, Mata, Bertran,
Tena, Calvas i Roca.
CATALUNYA: Florença, Ibánez,
Vila, P:nyero, Burguete, Josa, Lluc,
Artigues, Miró, Porrera i Esteva.
La primera porta que es veté en pa
rid fou la del Sabadell, i contra seu
es Ilarmá el primer córner. Ala sis mi
nuts, una combinado de la davantera

primer gol

local dona lloc al
per sBertran.

entrat

L'entusiasme sabadellenc no va du
gaire, ja que ala dos minuts d'a

rar

quest gol, el Catalunya empata en tina
estranya jugada en la qual es Iluí Mi
ró
L'onza del Sabadell, que no espera
va
aquest gol, es va destapar del tot

aconseguí

i

dos córners que

no

li

ser

viren de res. El joc esdevingué des
prés anivellat, fins que als vint-i-dnc

joc, Roca obtingué el segon
vol sabadellenc i el de la victória.
minuts de

UN UNIFORME QUE NO
ESTA A TO

l'uniforme
El Júpiter ha canviat
que fías ara havia lluit. El motitt del
canvi
sentbla
és degut a la gran
semblança que hi havia entre ?'unifor
me del club del Poble Nou i el de Les
Corts. Sigui pe! que sigui, atnb el can
—

—

vi hi ha guanyat

aquella

samarreta

ralment mal acabada.
P. F.

Perqué
era

de

molt mal gust.
Ara, els jupiterenrs han adamat el
blanc-verd, antici colon s de! desapa
rescut Internacional. Com a uniforme
de gust ens esta molt bé. Pe! 'que té
d'internacinnal. Per. hauria es/al més
indicat que l'hagués adopta! el Bar
celona.

La sazona part fou netarnent favo
rable al Sabadell, i fou precisament
quan no pogué entrar cap gol. Ja hem
dit que la causa principal fou l'enorme
Florença. Durant aquest
tasca de
temps, Ros gairebé no va haver d'in
tervenir en cap jugada de compromis,
mentre que Florerma va trehallar de
valent. Arnb tot, els sabadellencs no
respiraven tranquils fins al final. ja
que el Catalunya de tant en tant feia
alguna escapada: perillosa, si bé gene

l'estética

gris,rarnii

LA HISTORIA ES REPE

TEIX
té un ju
din Lluch que promct
ésser un gran element. El dio del par
tit atnb el Barcelona va fer tornar
boig a Samilier.
Ala a no té res de particular. El nté.i
bo del cas és que aauest jugador era
del Barcelona fin: fa quince dies. I
el club blau-grana va cedir-lo al Cata
El

flamant "Catalttnya"

gador

que

es

lunya pergm.1

no

sabia qué fer-ne.

A MADRID

ESPORT I CIUTADANIA

El Barcelona i l'Athletic
empaten a dos gols
Madrid,

14.

Multes ganes

—

de

futbol. Després del descans— cada
any més breo— que l'estiu imposa
les tasques futbolístiques, el pú
blic madrileny estava desitjós de
presenciar de non aquestes Blusas.
Així s'explica que, a pesar que el
Barcelona anuncia un equip que di
fereix molt d'ésser el millor que
arnb els seus elements pot formar,
omplís les grades populars i seguís
a

l'encontre amb

un

interés que aquest

realment no mereixia.
El Barcelona tenia com a tracció
el debut a Mdrid deis seus nona ajo
gadors procedents del Vasco de Ga
ma brasiler Jaguaré i Dos Santos.
Dos bons elements, seus dubte, peró
ambdós mancats del nervi que és

probervial

jugadora espanyo's.

en

Tenen un aspecte estrany, espc-zi:1ment el rnig centre. Ja és exirnordi
nari veure per aquestes
un
jugador negre i inés lio ha d'éssersi
aquest vesteix la clássica i histó
rica samarreta blau-grana.
Els dos brasilers tenen una bona
concepció del que és el futbol, peró
les seves intervencions són excessi
vament

pausades,

massa

tranquilles.

Així veiem com el mig centre, sem
pre ben collocat, destructor del joc
deis contraris, amb bon tremp i ex
cellent passada, sobrctot a les ales,
no entra ni una sola vegada a
arra
bassar la bala al seu contrincant.
El mateix el portar, massa subjecte
ala pals de la porta. Altir Ii pogué
costar dos gola aquest defecte.
De la •resta de l'equip del Barce
lona poc se'n pot dir. Tots es man
tingueren en un pla discret. En la
defensa, millor Saló que Alcoriza,
ressentit d'una canta. Al mateix ni
vell Font i Castillo, majos ales. I
dels davanters, els extrema Diego
i el vetará Sagibarba foren incas
santa
creador, de perilla per a la
porta d'Antonio, que la tripieta cen
tral de l'atac blau-grana no sabe

aprofitar.
L'Athletic es presenta sense Ar
teaga i Ordónez, aquest darrer no
sabem si definitivament será baixa

l'equip rnadrileny. Prou es féu no
tar la seva falta, ja que la magnífica
labor descabdellada per Santos no
podia, no obstant, tapar els dos fo
rats de la línia mitjana. En aquestes
condiciona, els davanters barcelo
nins desbordaren tantea vegades
com
volgueren aquesta unja inter
media, i féu emprar a fons la de
fensa, en la qual el debutant Pepín
causa una bona impressió per les
sayas
decidirles entradas. Sort, paró,
com ja hem dit, que els davanters
del Barcelona foren inofensius i que
a

Antonio tingué una espléndida ac
tuació. Els davanters hagueren de
cercar la pilota, i guantes vegades
aconseguiren fer-se amb ella avan

rápidarnent i decididament, i
sempre amb encert.
El partit fou ensopit, manca en
tot
moment
d'interés i estigué
exempt de bones jugadas.
çaren

quasi

L'arbitratge d'Angel Martín,

dis

Ens sembla excessiu que casti
gues amb penalty el Barcelona per
una
falta de Jaguaré a Buiria, en
intentar aquest rematar un córner.
cret.

*

*

*

A les ordres del collegiat madri

leny Angel Martín,

els

equips

s'ar

renrateraren de la segfient forma:
Barcelona: Jaguaré, Salo„Alcori
za, Font, Dos Santos, Castillo, Die
go.

Canet, Ramon, Roig, Sagibarl

a

Athletic: Antonio, Corral, Pepín,
Santos, Romero, Rioja, Marín, Pi
rulo, Cuesta, Buiria, Costa.
Els primera moments son d'atac
barcelonista, que juga a favor de
vent
i sol. Aviat es nota la poca
consistencia dels mitjos madrilenys,
que

es veuen

desbordats, pesi

mirable labor de Santos.

a

l'ad

Al pmf4 de l'estatua de Rafe! Casa
nova, el "Barcelona" va dipositar,
com de costunt, el !cid escut florit. El
"Catalunya" no volgué ésser menys i
fent honor al nom i a la política que
pcnsa seguir, lambe va cnviar-hi el scl

present.
D'altres entitats esportives van con
tribuir, ígualment, a l'homenatge, re
fertnant una vegada MCS el nostre le
ma:

esport i ciutadania.
RETOLS EN CATALA

els botigners de Barcelona
segueixen fent el sord, el mut i el cec,
l'EsPanyol (ex-Real Club Deportivo)
ha començat la nova temporada fent
la propaganda en cataltl.
1.10 feas públic perq.0 des d'aquest
moment cap botiguer que no tingui efc
:Vientre

rétols en catala té el drct de d:r
mal de l'Espanyol.
setts

ES VEU

QUE

l'A DE

DEBO
Darant aquests darrers temps, s'ha
parle tuolt del re3gint d'economies im
plantat al F. C. Barcelona. Divendres
passcd tinguérem «asió cle compro
var-ne les conseqiincies.
Aquel! escut florit tradicional que
el club blau-gratta envía cada once de
setembre a Rafe! Casanova, ha estat
aquest any molt inés petit que els anys

antcriors...

CASAS
FOTOGFI A F
TREBALLS PER A AMATEURS
Zurbano, 3

El joc es porta per la dreta, i
Diego centra repetidas vegades sen
per
se trobar rematadora al centre,

exaés

de zel. Un hort contraatac de
que s'escapa per l'es
guerra; xuta Costa i para .estupen
dament Jaguare. Es produeix el pri
mer córner contra el Barcelona san
i segueix Fatac
se conseqüencies,
del Barcelona.
En un córner contra els blau
grana, que Harma Costa, Jaguare,
en intentar aclarir, empeny a Cuesta.
El públic reclama penalty, que j'ir
bitre concedeix. S'encarrega de Ilan
ear el cástig Marín, i s'obté d'aguas
ta manera el primer gol per al seo
equip. Al cap de poc acaba la pri

l'Athletic,

mera

part.

Al segon tarima no aurt Corral,
qui As substituís per Martín.
Continua el dornini barcelonista,
que es prodiga ara ami) inés entu

siasme. Es retira breurnent l'athle
tic Santos i cobreix el seu lloc Pi
rulo i surt a substituir-lo Arteche.
Es aleshores quan els athletics fan
el segon gol: Marín escapa. centre;
J guara, ben collocat, no encerta a
deturar la bala que va cap al centre
de la porta, on la introdueix Cuesta.
Continua l'ofensiva blau-grana, i
davantera força un córner,
la s
que tren Roig i remata netatnent i
admirablertent de cap Rarnon. A-1:1

aquest punt s'animen més el bar
cal ins, que no cessen d'hostilitzar
a Anfa- in, el qual es multiplica atu
Sagibarba s'interna
rant
^Ilotes.
seu xus
nr
-s vegades,
pctent manca de bona direcció.
Un avene que inicia al mig del
camp Dos Santos acaba, després
d'una combinació entre. Ranion i
ig.
tb un tret d'aquest de prop,
que lo
deturar el portar madri
leny. E- el punt de l'empat.
Amb aquest resultat sembla que
es donen per
satisfets ele catalana
cae
s repleguen a la defensiva, paró
aviat -'adonen que aix6 no és ne
sr

s

cessari,

tornen a l'atac, que per
dura fina al darrer moment

