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ESPORT

Di

ció
qui

jugar-se la tercera
jornada del CaMplonat catalit
Altir

pessimisme es
resultats futbolístics del Campionat
tot just començat. Els resultats que
en diem sorpresa
i que ja no hau
ha

\

futbolística
veu

amb

va

—

•

de futbol

rien d'ésser tals—fan creure a moka
gent que aixó del futbol va cap avall
d'una manera fantástica i que aques
ta temporada será pitjor que les an
teriors.
Es molt possible. Nosaltres, peró,
no ho veiem tan ciar. Encara és aviat
per a fer pronóstics i, altrament, les causes que fan
decantar a molts cap al pessimisme són les que preci
sament ens impedeixen a nosaltres de caure-hi.
No hi ha res tan esperançador per a aconseguir una
revifalla futbolística com les victóries que obtenen els
equips dits modestos. La victória damunt el Barcelona
aconseguida l'altre diumenge pel Júpiter ha.urit fet al
Poble Nou un gran bé al futbol d'aquella popular bar
riada. Les victóries que puguin obtenir el Palafrugell,
el Martinenc i altres equips de la seva importancia,
poden reportar a les respectives localitats els mateixos I
beneficis.
Potser sí que el dinamisme que irradiava aquella
gran afició concentrada en un determinat camp i en
un determinat club, minvará. Nosaltres, peró, 9.ceep
tem de bona gana aquest fet, si aquella vitalitat, abans
tancada dintre d'un cercle reduít, s'escampa per Cata
lunya i a cada indret de la nostra terra se n beneficien
una mica.
La desfeta del Barcelona davant el Júpiter, la del
Sabadell ahir al seu camp i altres per l'estil, no hem

ilix, la

canipió d'Europa

és

no

Ahir l'EsPanyol

va fer set gols. L'al
diumenge, en va fer vuit. Set i °red!,
quinze. Són medís gols, evidentment.
Tants, que algun significat esPanyolista
fa esta alarmal.
—I si en guardéssint algun?
ha dit
pensant que poden fer-los falta.
Al Barcelona, en canvi, aquesta pluia
de gols ha fet un cert efecte. i ja hi Iza
qui tem que el dia del partit entre els
rivals histarics Pttgui guanyar l'Espa
nyol.
—I el pillar de? CUS
diuen
que ara en,
República...

tre

.

.

—

EL ii
2Altz:EL0N.A.-ei poner lliau-grana, fou ahir el
millor home damunt el camp. Tingué, evidentment, la millor actuació d'enlá del seu ingrés
club campiÓ

-Lit

r".G¦Pkg

1-._-GOIBURU NO SAP MESURAR
EL TELITS

amb el partit de futbol.
Oul sap si teniu rae. Pera és igual.
El, vareen veme i ens hi taren: fi
.rar enolt
abates de usar-nos en les
coloraiaes de les samarretes deis fu
gadors i molt irles abans.de jixar-nos
en aquella parcho de
la fila vuit.
Ella tenia tot l'aspecte d'una dona
histérica. Potser, a més d'histérica,
és histarica, pera no ens endinzem.
a

res

L. AYMAMI I BAUDINA

i propaguen

La Rambla

Eh,

'

veurc

partit

no

va

comcnçar

fins

tit.
En

En

efecte, fou

de deba.
Durant la

encara es

Per-qué

un

d'una

manera

hcrvia

nzassa

i

d'abans del partit
fer aigües. La gent deja

conzençava el partit, pera no hi fa res.
No diem cap nzentida. Ai.ro és ve
ritat COlit que. a Inés de l'honre de Te
i el senyor dc Sabadell, ara hi
rassa
ha el soci del Badalona i el senyor so
ci del Barcelona.
Aixa no és tras una invenció nostra.
Aixii ho deicn—clar i catala—uns ré
tols que penjaven—com esposes de
Damocl:s—danntrit les portes d'entra
da al comp.

no

repren

converses

Fins i tot i gcnt es fixa en el
i s'engresca i crida...
I la cosa acaba en mig d'un entu
siasme perfectanzent descriptible. Seis.
se

desgracies personals.
no
es jugui gaire

Encara que

bé,
gols a cap
aenzpre se surt satisfet. I la gcnt qua
el diumenge anterior deia que el Bar
celona no tenia davanters, ahir deja
que sí. Sense tenir en compte que si
quan

es

fa

no

o

guana per cinc

fa...
ara (afirmen?
nosaltres)

Per
'Tomes
ens he»; dirertit un
dio aquesta tem
porada. El dio que van debutar els ;le
gres.

Potser per aixé

aquella

a

la porta del eamp

cantava:

nena

"Madre, cómprame
• *

un

negro.."

•

irbitrit el senyor Ceneorera, i els

partits

ven:

mare

va

partit

*

bara anzb aaucsta bomba final:

sortir. Es

a

ma.

Abates del partit inundara el canip
de Les Corts un optimsme que feia
fástic. El soci del Barcelona seinpre
is optimista, i encara ha és mis si un
dizeinenar abates ha perdut amb el Jú
piter. Per íots cls recons de l'estadi,
sota les cadircs, a la llotja nupcial cm
hi hav:a Quincoces amb la sera multar
nora de
trinca, l'o,htimisme més dcs
carat us fr.'a poni i pipa.
Tothom astava convençut de la vic
teria blau-grana.
1 C0111 que azira es vcia venir i un
p,:r:it amb aqacsta perspectiva no té
cap interés, els organitzadors tingueron cura de recordar-nos cada dia dura-7'. tata la setmana,. que
diem:erige
,•Itc ij de jugar aquest partit al camp
de Les Corts. I els que tenim la des
gracia de tenir altaVeze a casa, ntenjç

Barcelona-Badalona per dinar, en
menjarent per sopar, i no en II:en/a
vene per dormir parqué
dormint no
mengem. Inrariciblement, l'anunci aca

tornar

Aixa s'aninza. Té!, ara que ens en
tretenkin.
Un gol i Un altre gol. Samitier ha
fet una escapada. Arocha s'Iza desvet
liat. No del tot, pera ha jet dos gols,
i la gent s'ho creu. Tres i dos fan cinc.
I no arribem a sis, perqué En Casa
noves—dissimulia, rollem dir 'el pal
sap evitar-ho.
Durant uns manzents la cosa s'ani

començava a
mal del canari, compadia En Santitier,
esguardava amb resignació En ROig, i
'times de guate en quan s'engrescava
amb En Mas o amb En Yoguis, que

nosaltres varen: arribar. Tenine•testi
monis. Es molt possible que nosaltres
arribessint en el monzent precís que

no

taita.

aquell optinzisnic
que

fos

no

un

Va Passar una oreneta arran de
l'herba.
Un noi vermell, un al/re i un nitre.
Total tres nois vermells amb tres cis
telles.
De »lenta, de
de toronja!
Stixanta centinzets per passar ?'es

entusiasntat

extraordinaria,

por

Roig.

Van

primer gol, aconseguit
no

un

del partit
altre gol.
dit que la davantera
rutila, el va marcar

marcar

dr.i el joc i les interessants
al nostre entorn.

De quan en quan tenle»: un ensurt.
Semblava que anavem a emocionar-nos, pera la cosa no assava d'una fal
alarma. El

liança com

Fou l'tínica cosa bona que va
fer en tota la tarda D'altres no van
fer tata.
Més tard, un cifre gol.
Era tan distret el partit, tan emo
cionant i tan cotnPetit, que an pare i
un fui del sastre davant parlaren deis
rabassaires; dos companys de prentsa
parlaren de Blanca Negri, i darrera
nostre in senyor botarut, antb ulleres
i pipa, pariava de l'Estala&
L'arbitre assettyalit la fi de la pri
mera
part. Els jztgadors van retirar
se a descansar, perla
la veritat és que
van anar a fer-se la clenxa.

Ben aviat el Barcelona va fer un
gol. Entre nosaltres ja es Pot dir que
el va fer En Forgues, pera se'l va
apuntar el Barcelona. Va seguir la
cosa ensopidota i trista.

pel Barcelona,

es

primera part

va

del Barcelona

pajarillas".

sa

i

ter

entusiasme que entendria.
A nosaltres se'ns feia la boca aigua.
Pera no podíem fer-hi més.
Aquel' Partit no ens "alegraba las

mee

considerarieu estafats.
El

ja bloca i salta

partit de cainpio
I podem
nat. No ens van enganyar.
assegurar, amb la nul al pit, que fozt
tan interessant con; la final que van
jugar no fa gaire 'els eqztips deis car
rers de Tamarit i de Sepúlveda.
Els pobres nens de l'Asa de Sant
loan de Déu picaren de mans amb un

clazat. Anava negra com
un ccipella i ditia corbata de color de
soei. Es feia la illusió que la nota
fruía veleta el partit i anzb el que
alta fruía era amb les tercerilles que
un
determinat jugador feia anzb la
bala als peus.
Parlavenz, pera, deis taxis.
Un taxi groc i negra i un aislan:nibus vermell, fan la bandera de Bél
gica. Ves Per on.
Direzt que aixa és una niciesa. D'a
cord. Tembi és una niciesa ressenyar
tots els partits de futbol que es juguete
cada diumenge i si no lw féssim les
un

un partt de camPionat:
Volent dir:
—1 dones, qué as havíezt cregut?
Cap dia, perj, no ens van dir una
que
cosa
molts ciutadans haurien
agrait.- L'hora que començaria el par

—Es

no

Rafa.

GORJA
Martineric !citen un defensa dreta
que es di, Serrano i "llueix" una col
1'a que ni la de Cabo!. Quan l'equiP
jugara a la segona Preferent, Serrano
no s'amagara
mai la calba. Pc1 que
es veu, no li feia res que la hi reges
sin. La gcnt ja el concixia, i no venia
Pera ahir al mati, al eamp de l'Est a
Serrano cabria la sera calba antb
un mocador amb
nusos a les puntas.
que ens va recordar el de Joscp M'aria
Belaustc. Nosaltres no saben; si per
manca de costura de fugar antb el cap
cobert o amb tacs a les sabates, el cas
és que Serrano fugti mcnys bé que de
costura, i el Ma-!Menc fra Hint pe>.
set gols a u"

,

a

cas

—

EL CANVI DE CATE

nyol,

un

el

QUE FA

d'aquí

un

hoig!

EL

—

TRES I DOS FAN CINC

alarmr!.;

i l'Eu

L'ESP.4NYOL APRETA...

,

us

América,

alzar a

s'ho deuen fer?

,stern
s,
,ue a Catalunva ,.enim avui i
ilt. nombre important de 1;ons equips, i aixó, esporti- I
vament, és de més to.
I
Un gran equip pot ésser una cosa circumstancial
Un taxi groe. Un altre i
altre i
Una série de bons equips revelen l'existéncia d'un poble
altre...
Vint taxis grocs i negras, con; si
preparat per a fer esport i contribueixen a desmuntar
fossin d'un mataba eqaip.
els altars aixecats als ídols, que són una mena de filo
Els vareen 'L'aura anatzt cap
Les
xera de l'esport sa i pur, de l'esport veritable.
Cures. Direit, potser, que aixa
té

—No,

va

ropa (a. C. s.) quan va arfar a SuHia,
Dinamarca i altres paisos tren-clics.
Es veis que no és tal COM ens pan-

"

UN CA S COM UN CABAS

El partit d'ahir al zenit: al camp de
Can Rabia fou presenciat !tr atarais
jugadors bareclonistcs, entre els (iríais
recordem Mas, Arocha i Bestit.
Con& sia que la davantera "cspanyo
lista" va carburar de valent i ami; un
tres i no-res es Plantaren a gol i "ob
sequiaren" Uriach amb cada xut que
fria trontollar fins el xalet, Mas no
Inés fria que mirar Arocha i Bestit i
dir-los, tot baix:
—41 din que vosaltres 110 fin atiri,
no en perdrent cap, de prima de trenta
duros!
Pos per les Parazdes de Mas, _íos
penaré van aprendre quelconi, cl cas és
que la &n'antera barcelonista en el
parlit de la tarda va rutilar ntés que de
costeen:.

celona guau

•

rolare fin meu! El teu pare s'ha tornat

!leen Ilegit que el Madrid ha guanyat
(renta mil pessetes ;tetes en la darrera
excursió efectuada per Europa. I he»:

sempre havient cregut que se whi per
dien. Ems Izo haría fet creure el Bar

d'acceptar-les com un mal senyal. Ben al contrari, com
un símptoma optimista. Nosaltres ens sentiríem menys
atrets per aquést campionat si el Barcelona, per exempie, tingués a 1

Llegin

SEMPRE S'APREN OUELCOM

quedat astorats....
?Es Possible guanyar diners fent una
e.rcursió d'aquesta mena? Nosaltres

•

e.

COM S'HO DEUEN PER?

1

Castro,

deis Imis elements
del Badalona

urt

1

van

arrenglerar-se—els eqzzips

semprc s'arrengleren—airi.
Barcelona: Nogués, Zabala, :Zas,
Castillo, Roig, Sainitier, Picra, Bes
tit, Arocha. Goiburts i Sagi.
Badalona: Casanoves. Borras. For
gues, Kaiser. Enid, Cristi& Segur.z,
Castro, Garriga, Redó i Masferrer.

Nogués

va

trence

faves

eattri, En Casanores...— A.

d'olla.

En

Ahir, durant el Partit Barcelona -Ba
dalona, un espectador va xiular, i Goi
bitru, creient que l'arbitre Izarla asse
nyalat la mitja Part, va Pretidre la ba
la amb les mans i va incórrer, natu
ralment, en falta.
Aixa no té res de particular. Pera
quan va passar aquest fet, nenzés fria
un quart que Izarla començat el partit,
i aixa ja és Inés particular.
Perqué demostra una d'aquestes dues
que En Goiburn no té nació del
que el partit se li feia tan
coto (lis espectadors.

coses:

temPs,
.-g

,

MALES CO211PAR..4NCES
Comentaven al Tostadero, dos vells
socis; l'un de l'Espanyal, i l'altre, del
Catalunya, sobre la válua deis jugador:
PJ'tits.
El del Catalztnya dala
i entztsiasinat:

..EN CASTILLO I L'ESPANYOL
Bit Castillo, que

com

ja

és

sabut,

—Nosaltres tenint

no

signa

la sera fitxo i el sezt contracta
amb el Barcelona fins al divendres pas
sat, eslava en !metes anzb diferents
clubs de la Península, un deis qztals era

l'Espanyol.
Segons sembla, les negociacions entre
jugador i club estaven tan avançades,
.

.

.

.

.

.

que Castillo hauria debutat ahir amb
l'Espanyol... de izo haver signat el di

vendres !'el Barcelona...
Tot amb tot, les relacions entre el
mig blazt-grana i els directius de l'Es
Panyol són cordialíssimes, i en Cas
tillo no s'amaga de dir a tothom qui el
vol escoltar, que els de l'EsPanyol s'han
portat d'olla nzés bé anzb el!.
EsPerein que l'any vinent, per aquesta
mateixa época, tindrem °cosió de tornar
a
parlar d'aquestes relacions tan cor

dials.

Petit

com

una

a

grans

Lluch,

un

formina.

;

vetes

que él

val Per

tul

Ileó!
I l'altre, tot calinós, va responore :
—Dones nosaltres tenim un Graells
que el guarden: al reserva, que el día
que el traiem a Ilum, valdrá per un ele
_

_

fant...
Es vela que l'un i nitre compararen
els Petits extrents, com si fossin jogui
ncs d'un pare
zoolagic.

la página 6,
un interessant reportat
ze de Josep M. Massip
sobre
L'estela de 1"Evalú"

Llegiu

a

"La rambla" es preocupa de
la recerca de l'Evalú
D'acord amb el que déiem
la setmana passada, el nos
tre amic i company Sunyol
ha fet gestions a
per
Madrid
tal que, oficial
ment, s'emprengui la re
cerca de l'"Evalú" i els
i

Garriga

tripulants.
Acompanyat

seus

tre

d'Economia,

del minis
senyor Ni

l'ajut oficial de la Marina
espanyola per tal de dur
endavant les gestions en el
sentit desitjat. Va parlar
també el nostre amic de la
conveniéncia d'inter e s sar
al ministeri d'Estat per tal
que cooperi a la major efi
cácia de la recerca.
Demá En Sunyol tornará
a veure el ministre de la
Marina per facilitar-li unes
dades complementáries i
poder així iniciar tot seguit
les gestions.
No cal dir que LA RAM

colau d'Olwer, celebra una
entrevista amb el senyor
Casares Quiroga, ministre
de Marina.
L'amic Sunyol va fer una
llarga relació de la gesta
BLA i tot Catalunya de
de l'"Evalú" i deis fona
mentats temors sobre la sitja un pie éxit als treballs
seva situació actual. El se
que van a realitzar-se i es
nyor Casares es va inte
pera que puguin ésser re
ressar extraordináriament trobats el nostre compatrici
per aquest afer i va oferir Enric Blanco i la seva
filleta Evalina.

nchidóeboll

*

#70.4

ciS

Caries Flix, batut per ropescu, ja no
d'Europa del pes gall. Pete Nebo, el seu combat
de Madrid amb Eugeni Moreno, la suspensió que
pesa damunt d'ell, i unes declaracions que ha fet
el seu manager. Tres vetllades en una setmana :
Un altre triomf de Josep Micó, el cerniat deis
campions amateurs de Catalunya i una vict6ria
--

Angel Tejeiro
de Cuesta damunt Isidre Pérez.
reapareix demá-passat al "Nuevo Mundo"
--

Caries Flix ha estat batut j ha per
dut el títol de campió d'Europa del

gall.
Popescu,

pes

del pes

vencedor, el romanés
fins fa poc campió d'Europa
mosca, ha quedat, doncs. en
El

seu

possessió

del títol que detentava Flix.
Confessem que aquest resultat ens ha
dolgait molt, peró no ens ha sorpres,
com

no

ha

sorprés gaire

a

"-Entonces, ?cómo

se

explica

d'haver-hi fet una
catnpanya ben notable. El seu adver
sari será l'australiá Ron Lewis, que
ve
precedit d'excellents referéncies.
Com a combats de mig-fons se n'a
nuncien dos. Un que podria ésser a

dije. Esta actuación no
ha sido deportiva sino una venganza
del engano.
-?Y que han dicho los espectadores
i

sintieron de

se

ningú. Les

actuacions de Caries Flix a l'estran
ger no eren pas per fer esperar amb
optimisme el combat de dissabte a
Eucarest. L'ex-campió d'Europa del
la classe del qual ningú no
nega, peca de massa fred i de poc de
cidit. I per aixó, sempre que es trobi,
cm aquesta 'cegada, que li falti l'es
pes
,

mig-fort Sanguitua, i l'altre
°posará el cuba Kid Tunero al

base del
que

sabadellenc Clua. Com recordaran els
nostres lectors, Kid Tunero és el púgil
del seu
que impressioná tant el dia
debut davant el base Montes, al qual
posa fora de combat al cap d'un mi

gall,

no som

l'organització

güents:

gons i

2

ciutat de la de Bucarest, teatre
del combat que ens ocupa, fa que la
transmissió de detalls sigui dificulto
nostra

La referIncia que tenim diu úni
cament que Flix ha estat batut per
punts, que el rostre campió demostrá
sa.

haver-se refet del

cansament

del

viatge. i que els jutges no foren prou
imparcials en donar el fall, ja que el
•treball de Flix es mereixia que ha
guessin declarat nul el combat.

se

i i

cinquehs.

Armando,

F. C. Barcelona.
Pong, Comarca de Bages.

2.

3.

Oliver, Badalona Club, 54

cinqué.
Fraga, C. E. Terrassa.
2.
3. González, Rugby Club
versitary.
1.
m.

25

4

Uni

Badalona,

García, F. C. Barcelona.
Font, independent.

1.

Clemente,

3.000 metres

46

lndependent,

9

m.

i 1-5.

s.

Cot, Laietánia de Mataró.

2.

,Donet,

independent.
Salts d'alçaria

3.

-

se

T. .0 rdus,
metre

Terrassa, 1'65

C. E.

ual, Laietania de

2.

1.6o
3.

'Mataró,

res.

eciana, Aire Lliure, 1'55

lançament

32'11

t.

42'40 ni.
Borbardo, Laietania, 41'18
3. Roca, Barcelona, 4o'03

ya lo saben."
\rolen creure que aquestes manifes
tacions del senyor Miranda, manager
de Pete Nebo, no obeeixen a altra co
sa que a un desig de justificar el mal
paper que féu el seu poulain davant
Eugeni Moreno. I diem que volem
creure aixó, perqué sinó el comentani

M.

Cugare, ídem, 30'l ni.
Llançament de la javelina
Naukoff, 1-7. C. Barcelona,

3.

cepcionados. La prensa madrilena no
se explica por qué ha sido tan fría y
decepcionante la actuación de Pete
Nebo. Ahora, després de lo que digo,

del disc

rn.
e, C. N. Sabadell, 5289
ania Tunyon, Universitary,

1.
2.

ni.
m.

Salts amb perxa

-T'han vis t com entraves
en un hotel amb una dona.
-Es veritat; pere, fes-te ar
ree que no podíem pas estar
nos al mig del carrer.

Concegal,

t.

Badalona, 3'40

F. C.

metres.

González, C. E. Terrassa,
Cardús, ídem, 2'80 in.

2.

3.

3

m.

Lluita

(De "Gringoire".)

a la corda
equips de l'Ateneu Enciclo

Els

.

411111 Am ENT 913

AL

er.Eis Ploms,

letalt

es

TEk TRES

lesioa
n
seriosament.

SARRIA ESPORTIU

d'inaugurar el seu es
tatge social, el Sarria Esportiu ha
organitzat diversos antes, alguns
d'ells de molta importancia.
Amb motiu

Entre aquests actes sobresurt una
conferencia esportiva, naturalment,
que donará el nostre company Ros
sead Calvet, sobre el tema:
L'Es
port, font de salut i de cultura."
Aquesta conferencia se celebrará
el dia 29 del mes que sorn, a dos
quarts d'onze de la nit.

Sa

1..-Hugue4 (G»,

3.-Bargalló.

Depertiu

TEATRE NOVETATS

R. A.

DEBUT

1.-Montnner,

D.,

11

2

mi

IA

-

nuts 13" 1-5.
2.-Mas, Monis.

3.-Besora,
1.-Arriols,

de

companvis

la

divo

del gran

EMILI VENDRELL
les

den:

EL TERRIBLE PEREZ
LA DOLOROSA
•

R. A. C.

100 ~tres, final
R. C. A

1 2".

1 per
1

2.-Vidal, R. A. C.
3-Bartcli, Ploms.

1

EMILI VENDRELL
i LOS CLAVELES

1 Butaques des de 2'50 Ptes.

IMAISON

Demá, lars,11. p•-tpular EL TERRIBLE
PEREZ, LOS DE ARAGONBOHEMIOS.
Nit:
4

LOS

O.

CHORROS DE..
RO
DONA
per E. VendrelL
s

FRANC1SQUITA,
despatxa

ha tingut lloc ia primera jor
nada deis Campionats provin
cials. La lluita ha estat compe
ticlissima en totes les proves,
si bé els temps no han resultat
bons per les péssimes condi
cions que es trobava la pista.
Tant la part técnica com l'or
ganització ha estat deficient, la
qual ccsa ens estranya, per tal
com hi han cooperats elements
tan competents com són els del
Comité Provincial.
Els resultats técnics han es
tat els següents:
100 metres llisos. Primera
eliminatoria.
1.-Vidal, R. A. C., 12" 1-5.
2.-Garrido (G.),
3.-Fort R. D.
4.-Bosch Valls.
5.-Vidal P.
Segona eliminatoria
1.-Arriols, R. A. C., 12" 1-5.
2.-Bartolí, Plems.
3.-Montserrat, Valls
4.-Sabater.
Tercera eliminatkria
1.-Gispert, R. A. C., 13" 1-5.
2.-Duran, R. D.
3.-Soler, Valls.
En aquesta eliminatbria l'at

m.

ni.

800 metres Ilisos

A REUS
Atletisme: Primera Jornada
deis Campionats Provincials

1'615

2.-Ros (G.), 1'56

;:oniptalurta.

a

DOR EE
!

Café- Brasserie
Restaurant

e
5:

CARTA D'ESTIU

ROSSELLO CINEMA'
Avtli.
LAS

;

BUSCALE
da)

COSQUILLAS

Cobert especial
a

n

7 pessetes

fte

11 Ire

poe

C.1%,

¦an.. ....a.

a

PARtrSi

5,

p,2!4(.1!1a

La

! SOMBRAS DF GLORIA

110 metres tanques (contra

cronometre)
1.-Serrat, R. A. C., 20"

estrcnes)

/rans

CINEMA
,

2.-Ex-equo, Savé,

3

D

.11111.111•1¦,..1.1.1,111~,..0. 41111,4MI.

De la 3 i de 9 a1

(

SONORS

-

me

tres.

Aleo

UNA
CONFERENCIA DEL
NOSTRE COMPANY CALVET

A l'Estadi del ileus

S.

3.

.2.

d'ANAL

PER

Puy,

i Vives.
Centre Excursionista de Ter

se

5

1.300 metres
Montfort, F. C.

CAIXES
per

Sans, Oliver

400 metres
1.

en

"

Arévalo, independent,

t.

-

celebrarla el vuit de novembre.
Noti Sport.

metres

ioo

gons i

El boxador
Sebastia, 21.
guipuscoa-aragonés Ignasi Ara ha re
but una proposició de l'empresa del
Madison Square de Nova York, i Ii
ofereixen un combat contra Young
Terry en semi-final per al campio
nat del món deis pesos mitjans. Young
Terry, el seu contrari. ha derrotat fa
pocs dies el considerat com aspirant
al títol Ben Seby. El combat d'Ara

n'encarregá

Provincial de Barcelona
de la Federació, amb encert.
Els resuitats obtinguts són els se

QUENSBERRY

Sant

se

el Comité

nosaltres sois cls que

l'hem exposada abans deis combats
que ha fet Flix fora de la Península.
Quan escrivim aquestes ratlles, no
coneixem cap detall de la tnarxa del
combat:
La distancia que separa la

no

Amb menys gent que altres vega
des, va tenir lloc ahir a la tarda a
l'Estadi una reunió d'atletisme, en
la qual* van prendre part un bon
nombre d'atietes.
De

Equip mixt, integrat

2.

13ÁStilLES

Vi

Armando,

rassa.

l'Estadi

a

nyes, Roca, Arévalo i
3 minuts i 34 segons.

3.

La reunió d'ahir

de lluita.
No és exposat, doncs, augurar un
altre pe al popular local del Parallel.

calf deis seus admiradors, tindrá fei
r-s per aconseguir tina decisió damunt
vn
adversari de categoria. Aquesta
opin:ó riostra és compartida per mol
ta gent, i

SIIIIE

nut

Ara dava.nt el Campio
nat del món

Rellevaments olímpica
Equip mixt, integrat per

1.

*

el

resultado?
-Ya se lo

la prensa?
-Los espectadores

*

després

mérica

és campió

Badalona feren match utal.

categoria.

Per dema-passat s'anuncia al Nue
Mundo la reaparició d'Angel Te
vo
jeiro, un púgil catalá prou conegut
deis nostres aficionats, que torna d'A

21 de setembre de 1931

pédic Popular i Club Gimnástic de

Cuesta. El triomf correspongué a
aquest, que aconseguí que Pérez aban
donés a la vuitena represa. Després
d'aquesta victória, Cuesta queda en
situació immillorable per inten
una
tar ésser
acarat a les primeres figures
de la

•

rambla

la

2

Dorr
nient

#.11•10.4111...2:14.

2-5.

1

progr3nui

,,tai

4.15.

Aff

Ploms.
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JORNADA
Reus Atlétic Club, 13 punts.
Club Gimnástic, 11 1/2.
Reus Deportiu, 9.
Ploms, 5 1/2.
Ben Forjats.
Tarragona F. C.
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QUO Vfi IS SANCH
suiaN voLun

CAPITOL

1

Ara, st
oaragol.

?s

servil,

a

veure

ES LA NOVELLA QUE HAN DE LLEGIR TOTS ELS ESPORTIUS
ES LA NOVEL.LA D'UN HUMORISTA

escala de

una

,I=C•Ma•••••••••••••

I•111¦

No sabem fins a quin punt s'ajus
ten a la veritat aquestes referéncies,
i per tant preferim no estendre'ns en
comentaris fina que coneguem detalla
dament la marxa del combat. Si a
l'hora de tancar l'edició del present
número de LA RAMBLA, ens ha es
tat possible obtenir una referencia mi
llor, es nostres lectors la trobaran en
un

si dibuixa

altre une d'aquestes
*

pagines.

•

Pete Nebo, tal com ja
tar la setmana passada,

vam

va

comen

boxar

a

aitre. L'autor d'aquestes manifestacions
faria molt bé de rectificar i donar al

OTO Rl

públic madrileny una explicació. Si
l'empresari els va -enganyar, negant
se a

boxar

estava

calia tenir present
tenia cap culpa.
De moment.

res

4'4\

dóna per a tant. Cal que
els que organitzin ho tinguin pre

tots

no

sent, si
seus

no

volen

Flix
Madrid contra Eugeni Moreno
va
ésser declarat batut per punts. Les pri
meres
informacions que van arribar
'd'aquest combat deien que el fall do
era una
grossa injustícia que els
jutges havien fet al lleuger america.
Després, peró, s'han sabut més coses,
i el diaris han pogut parlar gairebé

nat

cada dia duna cosa o altra relacio
nada amb aquest combat o amb els

malograts

dimecres al Nuevo

madrileny Latorre, home de punch re
conegut, i de provada resisténcia, pe
ró que no pogué amb el cástig del seu
adversari. Quant a
Llach obtingué

una

Nuevo Mundo, serví perqué els

ró el que més es mereix un comentani
són les declaracions que el manager
de Pete Nebo ha fet a un collega lo
cal. D'elles són el troe que copiem a
continuado, que fa referéncia al com
bat amb Moreno:
que llauriem de fer-hi seria ben bé un

Sablem

En Torrelles (-Don
gran amant deis

que

Dalmacio")
esports- de

gaircbé

port.

no

-;

nou:

peró
el

de

tots
els es
n'hi coneixlem un
la cacera del gos

automóbil, pub(

amb

pions

amateurs

xaran

a

al

de Catalunya que bo
Bilbao els dies del 29 del cor
rent al 3 d'octubre, es poguessin aco
miadar del públic catalá. Com hem
dit, la vetllada no va tenir éxit econó

micament parlant, penó tampoc
va

tenir

en

no

l'aspecte esportiu, ja

alguns deis nostres
reo una
impressió

amateurs
tan

*

que

ens

han

en

*

*

En Solanelles va
molt profi
Per fi sembla que el mono

toses.

poli de petrolis

li

aquest permís fins que sabés parlar
i escriure correctament el castella.
*

Es probable
temps tinguem
dor. Ho diem

*

*

que
un

per

*

d'aquí a
altre pilot

*

l'afició

poc
avia

que

s

ésser! Ja p0dran huir altre cop les seves "feso
mies"
els vestits "dernier :ri"
hi

*

*

*

En Ruiz, de la casa Bohigas-Co
bo, com que no en té prou de caear
compradors durant la setmana, es

dedica, els diumenges,

la cacera
a
de les perdius. Segons confessió de
l'esmentat venedor, li és molt més
fácil d'omplir el sarró els diumen
ges que no de trobar un "lázaro"
que es "deixi catire dintre un Ford".

tornem

a

els

nostres mai
prou ponderats
venedors d'automóbils. Sí,
senyors: el dia 25 d'octubre vinent
se
c..lebrará, "si el tiempo no io
impide" i amb permís dels propie
taris deis vehicles concursants, un

agents

2.

3.
4.
5.
6

Els inscrits per al Premi

creure que

obtindrá l'equip

en

campionats d'Espanya
frir comparació amb

El Campionat d'Europa
de la Muntanya
Ha estat suspesa la pro
va de Semmerin. g
de Semmering,
que s'havia de disputar el día 13 de
setembre i que era la prova austríaca
puntuant per al Campionat d'Europa de
la Muntany-a, fou suspesa, i queda., per
carrera

en

costa

7.

motociclista de Monza
La inscripció per a la prova moto
rista que va ténir lloc ahir a Monza,
quedá closa amb els següents partid
pants:
T.
2.

3.
4.
5.

CATEGORIA 175
Benelli, Benelli.
Baschieri, Berielli.
Serafini, Benelli.
Borghese, Benelli.

8.

Fumagalli,
Vailati, Miller.
Alberti, M. M.
Tigii, M. M.

9.

X.

6.
7.

Ir.

12.

13.
I4:
15.

X.,

CMC'

Casoli.

Budapest,

pot escapar a la marca nacional Pes
que porta una brillantíssima clas
sificació amb els cotxes portats pel
seus pilots Juan Zanelli i Esteve Tont.
cara,

que

causa

gueren
teus

en

els

els resultats que
conjunt en els

FI A RLEY-DAVIDSON

podran

La motocicleta que dura més i que resulta més barata
AGENT PER A CATALUNYA

no

so

que obtin

lostres representants ama
anteriors en el mateix

anys

torneig.

ERNEST RRETO
Rambla de

La tercera vetllada de la setmana
passada va tenir lloc abans d'ahir a
l'Iris. El combat principal anava a
cárrec d'Isidre Pérez i l'ex-amateur
•

Catalunya,

de

Telf. 73452

12.

13.
14.
15.
/6.

Panella. Guzzi_
3. Prini, Guzzi.
4. Moretti A.. Guzzi.
2.

Turuf fi, Norton.

I.

5.

Machine, Norton.
Fieschi, Miller.

17.

Narice, Norton.

111.1111111lialliENIIII•1111

I

CANliONS

AUTONINIBUS

autombbils

Valente, Velocette.
X. X., A. J. S.
Subini, A. J..S.
Vaila.ti, Stmbeam..
Ghersi M., Rudge.
Lama, Rudge.
Gerato, Rudge.
Bruni, Rudge.
Chiesa, Rudge.

lo.

16.

neu

Arazó, 247

-

Paze, Durandal.
Wersouth, X.
Taruffi, Norton.

13.
/4.
15.

a

9.

CATEGORIA qoo CMC.,
Bandini, Guzzi.

coneessionart per
de Barcelona

JOAN

a
1

provtncies
Olrona

.es

cle

FLOTATS

ramarit, 95 i 97 1 31557,BARCELONA
-

WIIIIIIMENIIME11111111111111

o

que és la

no

:s.

12.

Accessoris per

8.

Manetti, C. F.
Cavaciuti, C. F.
Gianoglio, Gianoglib.
Pagan:, Miller.
Palazeri, D. K. W.
Bay, Benelli.
CATEGORIA 250 este.:
Brusi, Guzzi.

penúltima qt.e
puntua per al Campionat, i aquest quc
dará liquidat el día 27, data assenyala
da per a la costa de Féleac (Rornania),
que és l'ultima del Campionat, el qual
de

i venda

Colombo, Sunbearn.
Crugnola, Sunbeain.
Aldrighetti, Sunbeam.

g.
to.

~lo t cambres

tant, sense variació la classificació es
tablerta d'acord amb els resultats acon
seguits en la costa de Mont Ventoux.
Ahir es .-a córrer la carrera en costa

Walter B., Rudge.
X., N. S. U.
8. Faznani, N. S. U.
7. X.

JOSEP M. GALOBART
Reparació

Kirsch, Universal.
Franconi, Excelsior,
T., Rudge.
Marama Toyo, Rudge.

6.

eme.:

Petit Michelin

SE DErLIZA COMO

UN

RAYO SOBRE LAS
AGUAS GRACIAS A SU
BUJIA StEmoRE EFICAZ
Y SEGURA

•••••

.

desagradable,

els

4.
5.

Montesi. Velocette.
Fumagalli, Velorette.

.

que és de

3.

Landi, Rudge.
Tenni, Velocette.
Pigorini, Velocette.
Moretti A., Velocette.
Rossetti, Velocette.

1.

Les grans proves
rnotoristes

lo.

La

d'un
temps enea té En Márquez per les
coses de l'aire.
El més infrigat en
aquest afer és En Vizcayp, puix que
té por que li passi davant.

Ja

acompanyar!

estat

ha concedit per
mis per a vendre benzina. Per si
no
recordeu de qué va, us direm
que a Madrid no li volien concedir

-

cam

*

era

Les Ilieons que
aprendre li han

la vuitena represa.
Els altres tres combats d'importan
cia, veieren el triomf de dues altres
esperances de la nostra boxa: Llibre
i Bensan. El primer supera per punts
a
Sanyer i Bensan féu abandonar el

l'any passat.
*

Moreno no pensen, per ara, tornar
que l'éxit els va
a Terrassa. ;Es ven

11.

•

té el

guanyat a l'afició barceloni
na. Dimecres va
fer una altra de les
seves
magnifiques exhibicions. El seu
adversari, Just Vidal, és un xicot de
molts cone:xements i molt dar. penó
que dista molt de tenir la classe de
Mico. Aquest corona la seva exhibició
amb un triomf per abandonament. El
manager de Vidal llanca l'esponge en

que

Tenim noticies que En Roig i En

dit que ahir a Arenys de Mar s'en
tretenia en aquest nou i entretingat
divertiment.

seus

to-Gironés, l'organitzaci5 del qual
sembla que estava molt avaneada. Pe

concorregut

Mundo, a base del combat Mico-Just
Vidal, va ésser un éxit económic i
esportiu. El local del Parallel es va
omplir, i es va omplir perqué Mico
con

concurs

*

de

match nul davant Pablito Ruiz.
La vetllada de divendres, també

protagonistes. Primer va ésser
lletra del boxador madrileny, pro
testant de la informació en la qual ba
sarem el nostre comentan i al combat.
Després. unes declaracions del mana
ger de Pete Nebo. I per últim la no
tícia de qué pesa damunt el seminola
una suspensió per temps indefinit.
Interessant és la lletra d'Eugeni
Moreno, i també la noticia que ens
ha assabentat de la suspensió que pe
sa damunt l'americá
ja que aixó ens
privará de veure el combat Pete Ne

els

esforlos.

La vetllada de

1,~

veure

2.

Cordey, Condor.
Torrigelli, Puch.
8. Fiesciii, Miller.

-

eta

**Y,-

encara

M E

d'elegancia de l'auto
Suposem que enguany- per
la gran quantitat de cotxe., nous
disponibles
es
veura encara més
altre

erro

exp.

més.

Aquesta setmana que hem passat,
hi ha hagut tres vetilades a casa nos
tra, en el curt espai de quatre dies.
Aixó ha fet impossible l'éxit econó

X. X.. Guzzi.

1.

6.
7.

CATEGORIA 350

acabat l'afer. Peró
que el públic no hi

mic de dues d'elles. Indubtablement
hi ha afició a la boxa, pero per ara

W*5

;:elett,

ArTra'atN.

,

0115--)ri

106

Vendes al comptat i A TERMINI

tf'r

•

Stock de peces de recanvi
¦111~1~

•

EDI ION S "RAMBLA"

CONCISION AP.IP

51)

?•

21 de setembre de 1931

la

EL CAMPIONAT

DE CATALIUNITA
Resultats d'ahir

es va

Resultats:

Júpiter
Palafrugell Catalunya
Espanyol Martinenc
-

.

-

-

.

Barcelona

Espanyol
Barcelona
Sabadell
Júpiter

Badalona
Classificació:
-

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

•

.

.

Catalunya

.

2

0

1

0

I

2

u

r

3

a

0

I

3
3
3

1

0

2

1

o

2

o

o

3

•

.

I

2

•

Pala frugell

Martinenc
Badalona

0

2

3
3
3

•

.

.

3

17

6 4

4 4
8 6 4
6 6 4
5 94
5 10 2
3 9 2
3 7 o
o

SEGONA CATEGORIA.
PREFERENT
GRUP A
Resultats:
Reus
Santboiá
Sant Andreu
Sans
G. Tarragona Vilafranca
G. O. Vilanova Güell
Classificació
Santboiá.
1
1
o
o
Sant Andreu
.r
i
oo
G. Tarragona .ror o
Vilaf ranca
1
or
o
A. O. Vilanova .r o r o
Güell
1
o
1
o
-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

.

•

•

.

.

Reus

.

Sans

.

.

.

.

•

1

o

o

•

.

i

o

0

212
212
221
2

2

I

O

0

I

O

0

I

120
I

120

Resultats:
Manresa
Atlétic Sabadel
Ripollet
Girona
Granollers Terrassa

6-o

-

.

•

2-1

-

-

0-0

-

•

Classif
Puro

.

.

Ripollet
Horta
Granollers
.

.

602

o

5

o

o

212

o

o

001

o

o

001

.

.

.

.

o

o

1

.

Terrassa
A. Sabadell

Girona
Manresa

o

•

.

.

.

.

.

.

.

A CAN

o

o

120

o

o

o

o

'so
o
6 o

RAB!A

a un
No es va omplir, ni de bon
[ros, el camp de l'Espanyol. Ni

jugar-se el partit Es
panyol-Martinenc al matf, per a
el fet de

coincidir amb el Barcelona
Badalona de Les Corts, va por
tar un gros contingent de pú
blic. Hi havia mitja entrada,

no

escassament.
I és que aquest partit no ha
via cridat l'atenei deis aficio
nats. A despit de la sorprenent
victbria que el Martirienc acon
'seguí diumenge passat a Bada
lona damunt el titular, ningú
no esperava
que els xicots de
Sant Martí fossin un anemia
difícil per a l'Espanyol en el
erreny de Can Rabia. Si el Mar
tinene hagués repetit la gesta
del diumenge anterior s'hauria
situat' en pla de "vedette" del
eampionat catalá.
Per altra banda, el copiós
vuit a un amb qué l'Espanyol
guanyá el seu partit arrab el Pa
lafrugell, acabava dý decantar
la batanga deis prolbstics per
ja seva banda.
I succeí el que era wevist. El
Martinene, que corrpertga amb
niolta empenta, a mida que ana
ven passant els rninuts aflui
xava més f més el
tren. I és
que entre la classe dels seus
jugadors i la deis de l'Espanyol
hi ha una bona diferéncia, que
dona per resultat que els aspa
nyolistes, amb la meitat de le's
fore que feien el seus adver
saris, aconseguien un ren.di
ment molt superior. Esdevingué
.eue els xicots de Sant Martí fo
ren víctimas de la mateixa fo
gositat que ells havien donat al
joc des del primer moment, i a
!a mitja part ja es velen impo
tents per a fer front a la da
vantera de l'Espanyol, ben aju
dada per la sreva línia mitjana,
!A. partir d'aquí i fins que s'a
cabá el primer temps, el domini
de l'Espanyol fou complet. Els
davanters el sabere naprofitar
un

avantatge

suficient per a poder-se pren
dre la segona part amb més

.tranquillitat.
En conseqüéncia, els juga
dors de l'Espanyol comenearen
la segona part amik menYs en
tusiasme que la primera, i fins
poca estona abans d'acabar-se
el partit, va dominar el Mar
tinene, en aiguns moments amb
marcada intensitat. Paró aixf
que els davanters de l'Espanyol
es van tornar a animar, el joc
reprengué el catre de la primera
part, i els davanters de l'Espa
nyol acabaren d'arrodonir el re
sulta-t.
Dels veneedors, la línia més
regular fou la mitjana. No fott
la que brilla més, ja que el.s. da
vanters a la primera part van

jugar espléndidament, parte
canvi,

va

aguantar

en

wis Itoranta
to. Deis seus

•inuts el mateix
elements, Loyala

tres

Uriach es retira a poc de co
meneat el segon temps. El seu
substitut va tenir alguna inter
venció encartada, paró el seu
astil va agradar molt poc.
L'arbitratge del senyor Llo
vera no passá d regular. A les
sayas ordres, els equips s'arren
gleraren de la manera segilent:

Aznar, Saprissa,
Moliner, Traba!, Loyola, Pauses,
Prat, Besolí, Edermiro, Soler i
Jover.
Martinenc:

Uriach, Serrano,

Vinyes, Aranda, Sibeques, Al
tés, Tonijoan, Gases, Huerva,
Morrajas i Fandos.
Martinenc, que comeneá
el partit amb molta empenta,
fou el primer a marcar, quan
El

Maritinenc amb facilitat
i el va batre per set gols

aconseguir

va

Espanyol:

L'Espanyol s'imposlt al

per

joc

sempre,
també com sempre
si bé
ti falta aquella elegancia que
sap donar Soler a les seves
gades Defensas i portar van
complir, i de la davantera des
lacia la labor de Prat, bou es
tilista i excellent xutador. La
primera part, com hem dit, fou
rnolt bén portada per tots cinc.
Soler juga per eh l i pels altres
en el seu nou lloc d'interior es
querre. Edelmiro féu una altra
demostració del jugadoras que
seria si no fos tan fred. A la
segona part aquella línia no va
rendir ni de bou tros cona a la
primera. Val a dir que la vic
tória la tenien assegurada i que
no
els
calla esforear-se pas
molt, per conservar-la.
Del Martinene poquos lloan
ces.
en
podrem fer. Sernblava
impossible que aquel' equip los
el mateix que el diumenge an
terior havia batut el Badalona
al camp de Montgat. L'Uriach
fa ver el que va poder, paró els
defensas el deixaven molt des
emparat. Els mitjos ales no po
dien contenir els extrems ad
versaris, i la davantera jugava
sense gens de cohesió. Unica
ment Cases es mostrá una mica
perillós. El migecentre Sibe-.
ques, quan el domini del Mar
tinenc a la segona part, acon

seguí despuntar.

GRUP B
fluro
Horta

seu

com

—

.PRIMERA CATEGORIA
.

més. El

práctio

—

ZATALUNYA

Sabadell

veure

ésser tan

fi-Al el que

lela cinc minuts que havia co
mençat el partit. L'autor del gol
fou Huerva, que xutá a pocs
metree de la porta.
Al cap de dos minuts, l'Es
panyol empata per mitjá de So
ler, el qual remate:t amb molla
oportunitat una centrada de
Prat.
Fins disset minuts Inés tard
no vingue el desernpat. L'acon

seguí Besoli,

en

coronar

una

combinació Jover
Edelmiro.
Després Jover marca un altre
gol, que el senyor Llovera anul
lá, allegant que havia estat pre
cedit d'un fould d'Edelmiro.
En els dos darrers. minuts del
primer temps, Prat marca dos
gols, d'incomparable factura.
I s'arriba al descans al-ab avan
tatge per a l'Espanyol de qua
tre gols a un.
Els trenta-cine minuts de la
segona part van transcórrer
sense que el marcador
s'alterés.
Era quan els davanters de l'Es
panyol no posaven prou interés
en la lluita, pero després es van
tornar a animar i en deu mi
nuts marcaren tres gols més,
i el partit acabá amb el resultat
de set a un a favor de l'Es
-

panyol.
JOAN B. TIN l'ORER
A TARRAGONA

Club Gimnástic, 2
Vilafranca F. C., 2
Tarragona s'inaugura la
temporada futbolística, ensems que ha
servit també el mateix partit, com a
inaugurado també del campionat ca
talá de segona categoria preferent.
En primer terma, i com a primer
partit, gairebé que és una obligado
.Ahir

porada:
Ferrer,
en

un

nostres

element completament
camps,

modest situat

procedeix

a

la

per les ponues vegades que en
joc, i les poques que lio t'oren,
les sabe resoldre
amb encert;
els
dos gols que ji marcaren foren de la
categoria d'imparables, per la qual co
cions

tra

en

no se'l pot culpar.
Virgili, l'antic defensa del Gimnás
tic que feia tres o quatre ternporades
sa

que actuava en cercles forans, ens de
niostrá altra vegada, que ell continua
en
la mateixa forma de sempre; per
la
ca

trobem encertada la tas
deis directius locals en tornar a ad

qual

quirir

a

cosa

tan

preuat element.
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Catalunya les obres segnents:

a°cNio COMPANY, primer

GrGeizeendal:

7 p

BON
rió

económica,
e.

111bre, edi
dotzena.

pies.

illaiturE LSpies.
CASES,
iraE/Rimes.

LLIOONS
LA

11

DE
10
DE

"R

seg"
en
tercer

NA.

bre,

ptes.

26

Illbre.

cuan

111-

dotzena.
1

vera

ptes.

prosa.

dotzena,

obres de Joan ,taragall, 10 ptes. dotzena.
GARBA. Antplogia catalana. 2o pes-

ENsCeItCeLs

LANA.

ESCOLAR
CATA
elemental. 33 pies.

Grau

LLENGUATGE I EDU13 pies. aotzena.
c
GEOMETRIA 1 CIEN13 pies. dotzena.
HISTORIA I GEOGRAFIA, 13 ptes.

ARISMETICA,

ti

pesse.

1IPAS.

Collecció de
EL MEU CAS T
etra vertical noria3 qu derns,
ptes el centenar.

DEMANEU-LES

A
DE
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segon temps,
ternps el Sant,

TOTES LES

malgrat dominar més
valeue un gol solament

Esportiva

de Sans, Creiem
La Unió
s:ncerament que amb els elements amb
qué compta pot fer més coses de les
que féu ahir. El Sant Andreu ahir
va

presentar alguns elements

blic que el presencia, i que no
més es va distreure una mica
amb algunas magnifiques atu
rades de Mateu, que ben gua
nyades i merescudes rebé les
millers ovacions de la tarda.
Ni el Granollers ni el Ter
rassa han
fet res per demos
trar que són dos equips de la
preferent, tota vegada que cap
jugada han sabut 'ligar per a
assolir la victória.
Per tant, el resultat és just
i adeguat parqué cap del dos
equips s'ha fet niereixedor de
guanya r.
En el Terrassa hl hem vist
més entusiasme, i també, val a
dir-ho, una duresa extremada.
L'arbitratge del collegiat se
nyor Bertran, dolentíssim i fent
joc amb l'actuació deis equips.
La formació deis equipa era
la següent:
GRANOLLERS.—Mateu, Lle
dó, Miralles, Argemf, Sala, Ri

MARCS
( MOTLLURFS
J. M. Terrés Camaló, S'C
Ausias March, 3
Tel. 18155
-

carnp de l'.Avinguda de Catalunya fou
molt avorrit, ja que solament pogué

presenciar uns den minuts de boa
els principis de la segona part,
llevat d'aquests deus minuts tot fou
una patada darrera l'altra, donades a
la pilota, sense solta ni volta, no po
guent veure enlloc cap bona jugada.
El Vilafranca ens decepciona, senzi
llament, creia que era un equip més
bregat i més entes entre tots els seus
components, ja que gairebé tots ju
garen durant aques estiu en la serie
de torneigs que s'han organitzat, tam
bé els indicats elements ja fa molt
temps que juguen junts, i ens feia es
perançar que fóra un bon equip. Sen
rem

joc

en

•

exagerar en res, cree que no es pct
dir que sigui gens superior amb el
se

Gimnastic ;

poden ambdós equips

es

tractar-se de tu.
El primer de

tarragouí

marcar

centrar

ANDREU:
U. E. DE SAN T
Petrus, López, Se.er, Codina, Duran,
Inglan, Rius, Ciórdia, Arias, Vallri
bera i Torelló.
Al cap de deu minuts de la prime
ra
part, Besolí aconseguí l'únic gol
del Sans en recollir un centre de Col
sina i Ciórdia al cap de 35 minuts de
jc.c, empata. En el segon temps Val:ribera en un aldarull davant la porta
de Domenech assoli el gol ?e la vic
toria.

L'arbitratge

El segon temps fou el millor del
que hi hagueren uns cataras
rninuts de bon joc. pero, passat aquest
s'ha tornat a fer el partit pesat.
En aquesta part ha estat qual el
Vilafranca, per mitjá de Quinquilla.
féu el segon gol d'empat; i amb aquest
resultat d'empat a dos acaba el pri
mer partit
del campionat catalá de :a
segona categoria preferent d'aquesta

partit ja

temporada.
Sota l'arbitratge

del

Ertnengol,

senyor

aná força bé.
COLL

mord-ta

-winertá
eei

Cardiel, que per
eert ho féu molt bé, malgrats els dos
penalty-s que no migué asseny-alar
contra el
Vilafrauca, arrenglerá els
equips de la manera segiient:
Ferrer. Boxó, Virgili. Burdeus, Gu
tiérrez, Munoz, Barbará, Delclós, Al
varez, López i Navas pel Club Gini
nástic, i Sabater, Aparici, Rodríguez,
Lara, Larrosa, Vía, Castell, Quinqui
na González, Xifreu j García pel Vi
de

lafranca.

conefuld

zned

replerá una passada de Quinquina,
aconseguí l'empat.
Quan faltaven pocs rninuts per aca
bar el primer temps, els local tornaren

rer.

,~1¦1•11111MMEMI¦

A VILAI4OVA

C. S. Vilanova, O
F. C. Giiell, O
:subir va cornençar el campionat
de segona categoria preferent. Se
celebra en aquesta localitat el par
tit C. S. Vilanova j F. C. Güell.
En aquest partit l'equip local ja
havia canviat el seu nont d'A. A.
Obrers pel de C. S. Vilanova, o si
gui una fusió de jugadors del F. C.
Catalur_ a de Vilanova i del des
apa-egut equip _Murrines Obrers, ja
amb eonveni de la F. C. do Futbol.
La tendencia d'aquest partit va

ésser, par:ant imparcialment,

FOTOG RAF
TREBALLS PER A AMATEURS
Zurbano, 3

A SANT ANDREU

com

tenim per costana que el Vilanova
amb una mica Inés d'empenta en
la seva unja davantera, el Güell
hauria rebut una forta desfeta, per
qué dernostrá ésser interior al seu
adversari. Grades a l'exce.lient por
ter del
Güell, Boloix.

L'arbitre

era

el senyer Con

dirigí l'encontre regula

ra,

que

Parici,

Pina Universitat

-

varez, Montoliu,

Ferrer, Grcia i

Ealanyá.
C. S. Vilanova: Alvata,

Aparici,
Cala°, Baiges, Ricard, Vida!, Ruiz,
Olar;a. González, Geae: i
A GRANOLLERS

Si no fos l'obligado que te
nim de donar compte deis actes
espertius celebrats a la nostra
ciutat, res diríem del primer
partit de Campionat ,jugat al
terreny del Granollers entre
aquest equip i el Terrassa.
Amb aquest
començament,
hom podrá donar-se compte
per endavant del dolent que re
sulta l'eneontre, que no ha tin
gut altra finalitat que fer en
ser& totairaent el norabrós pú

aprofitá

una

tada.
En aquesta par:, el Sabadell pres
sioná fortament el mrc contrari, perb
eis jugadors del Júpiter eren ama
tents a defensar tots la seva porta, i
el dornini local no fou prou ni per a
anivellar tan sois el marcador. A dar
rera hora, perjudica força el Sabadell
el nerviosisma d'alguns deis seus 5u

El Sabadell és batut pel
Júpiter per tres a dos
Ahir es produí el que els sabade
llenes conceptuaven poca menys que
impossible. El Sabadell fou batut al
terreny de la Crea-Alta. El que el
campionat anterior no va poder acon
seguir cap cercle, lj fea possib:e ahlr

gadors,

can

sions d'una

es

perderen algunes

manera

oca

incomprensable.
P. F.

A

PALAFRUGELL

Júpiter.

al

El Sabadell

dayant
que

no

va

perdre

de la derrota sabadellenca cal atribuir
la a la fatalitat, raes que no pas a
altra cosa. L'onze local tingué boa
nombre d'oportunitats per a fer fun
donar el marcador, que no foren apro
fitades. Creient que sense demanar
gran cosa més a la tripleta central de
l'atac sabadellenc, en qualsevol altra
ocasió hauria entrat algun gol Inés.
De tot manera, creiern que la da
vaneera local tal coro va presentar-se
ahir, no és la que necessita el Saba
dell. Garreta, malgrat el seu entusias
me, no és actualment el conductor de
Unja que convé al cercie del Valles.
En c.anvi, l'estona que va jugar d'ex
trem

dret,

i estigué
que Ma

agradar força,

va

indiscutiblement moit millor
ta.

Els 11111iO3 no passaren de regulars,
particulannent Gracia; individualment
el millor fou Martí. La defensa bo
na, i la porta regular. A Ros cal re
treure-li el darrer gol, que amb una
mica Inés de rapidesa creiern que pa
dia evitar-lo.
El Júpiter va començar arnb certa

nerviositat, que va
primers rnoments
sin

per

al

seu

fer
de

masc.

que

e:5

perill íes
Després juga

millar fins al mig temps. A la sego
na part, ting,ué une moments d'inspira
ció que li valeueren el gol de la vic
toria. Fora d'aixo estigné palesament

TALLERS GRAFICS

PATRICI

Verdaener i Callís, 5 1 7
Barcelona

fructuós .dornini local.
El Júpiter pot estar satisfet de la
la

erial aconseguí ,nob:ement.

La sera davantera demostrá més opor
tunísme que la sabadellenca, igual que
la rada mitjana que en general esti
gué més compenetrada; en canvi la
defensa•fluixejá sovint; la porta com

pli.
L'encarregat de dirigir
e: seny-or Vilalta, el qual

la nula
no

es

era

porta

pas

com un arbitre de la seva catego
ria. Les faltes que deixá d'assenyalar
foren considerables, i una de les quals
fou unes mans que en no ésser asse
nyalades, valgueren el primer gol al

Júpiter.
Composició deis equips:
SABADELL: Ros, Oro, Sorribes,
Querol, Gracia, Martí, Mata, Bertran,
Garreta, Calvet i Roca.

JUPITER: Francas, Aparici, Ron
Obiols, Rosalenc, Ortuno, Mas,
Perera, Serra, Barceló i Morales.
Com ja hem dit, el Júpiter no co
re,

Palafrugell, 20.
Contra el
es despren del resultat, que

indica una gran anivellació de
forces, el partit s'ha decantat
marcadament per l'unze local,
el qual ha dominat duraat les
tres quartes parts del temps
reglamentan.
Paró, per una part la mag
nífica actuaciá de Florença, que
confirma t a bastament l'a
nomenada de qué venia prece
dit, i per l'a.ltra el desencert i
'la dissort alhora, ente ha acom
panyars ais davanters palafru
gellencs, han evitat al cercle de
Gracia una derrota molt més
crescuda.
En aquest desencert a l'hora
decisiva hi ha influit notbria
ment el fet d'estrenar el camp
d'herba, eta que implica una
variació en el sistema de joc
per al que no s'hi ha habituat
-

J

manera

Iha

encara.

De totes manares, a la sego
part, que ha estat la de més
domini deis local:, convertit a
estones en veritable
assedi,
l'atrar ha intervingut a favor
del- rerasters, en retornar el
pa! lravesser un magna xut
d'Abelard, amb tots eis merei
xements per a convertir-se en
un gol, i en una rápida i brun
zent rematada d'Espada, que ha
passat fregant el mateix tra
na

L'únic gol del partit ha estat
aconseguit a la meitat del pri

temps,

per mediado d'Es
una bella com
binado amb Esteva, ha batut
per única vegada Florença, d'un
xut a pocs metres.
El Catalunya ha fet un partit
regular. Excellent en la seva
part defensiva, bastant accepta
ble la línia mitjana, i menys
que discreta la davantera. In
dividualment, hem a.ssenyalat
ja a Florença com el puntal del
seu equij, i podern afegir-hi els
floras de Ibanez, Vila, Burguete
i Miró. Els altres, bastant apa
gats. El diminut Lluch, que hom
esperara amb gran expectació,
no ha pogut confirmar els grans
elogis que feia d'ell la prernsa
barcelonina, degut a qué s'ha
vist subjectat per un estret
marcatge de Cabanes, que no el
deixava ni a sol ni a l'ombra.

pada, qui,

rara

Aquest darrer, feliement re
paregut; Castelló, esplendid a
l'eix medullar; Abelard, i el
a

tercet defensiu, dintre el qual
Gauxia ha fornit una actuació
senzillament admirable, han es
tal les figures més destacadas
de l'onza local.
Davant una eoncurréncia des
acostumada, pel nombrosa, i
entre la qual dominava l'ele
ment comarcal, els equips es

ses

CATALUNYA
Florençl;
Ibánez, Vila, Ascon, Burgueté,
Josa, Lluch, Artigues, Miró,
Porrera, Esteva.
—

—

Gauxíai

D'ancla Colomer, Pene, Gastad
lió, Cabanes, Esteva, Lloparela
Miguel, Alabert, Reixach.
A MATARO

C. E. de Manresa, O
Iluro S. C., 6
;Boli corneneament de cani.l
pionat tingué l'Euro amb l'es+
clatant triomf d'ahir a la tardal
El resultat, malgrat ésser taxi
contundent, és reduit, davant la
diferéncia deis dos equips. D'a.
quell Manresa d'abans, que tant
renom dona a la ciutat que re1
presenta, sois resten onza jugad
dors, plens de voluntat 1 nd

gaire més, compost d'equipiers
joves en la seva majoria.
L'Euro es .presentá al carne
per guanyar. Malgrat estai
per guanyar. Arnb tot i estat
asabentats els locals que havied
de lluitar amb un contrincan
menys temible que en altres
lluites campernits, empraren un
joc de veritablo camnionat El
principal animador roa el j'a,
dor Soler. L'extraordinaria tas•J

—

que

mer

inferior a: sea contrincant. Després
del darrer gol
del Júpiter, aquest
equip es replegá a la defensiva el que
origina un persistent peró gairebé in

victoria,

1 talunya per un gol a cap

vesser.

ARNAU

Telefon 14855

El Palafrugell bat el Ca

encontre,

un

el qual domina bou xic més
pas el sea contrari; la causa

de la

PALAFRUGELL.

oportunitat i
aconseguí el primer gol sabadellenc,
als quinze minuts de joc. El domini
local persistí per bona estona.
Després en una reacció del, visi
tants, Serra oportú marca el primer
gol del Júpiter, precedit, per& de
per l'arbitre.
mans no assenyalades
Abans del mig temps, el mateix Ser
ra entra el segon gol.
Al segon temps, ea marci un gol
per banda; el del Júpiter Faconseguí
Perera, des de molt lluny, i el del Sa
badell, Calvet en una oportuna rema
Calvet

Azwi

formaren

güent:

perill.

el

7

-

Vidal, Ge

ner, Callao, Arnaez, i especialment
el porter Alvarez, p.•.1. Vilanova, i
Canals i Bolçi.c oe! Güeli.
Els equips s arrengleraren així:
F. C.
Güell:
Boloi.7:, Comes,
Amill, Sancho. Meten. Carafí, Al

El Sans va perdre amb
el Sant Andreu per dos El Terra.ssa empata amb
el Granollers a cap gol
gols a un
El primer parta de canipionaa d'a
questa categoría es vegé força con
corregut sobretot de públic de Sans
que ultra el de Sant Martí i a causa
d'ésser lúnic encontre de segona pre
ferent celebrat a Barcelona, emplena
el camp gairebé completament.
A la primera part, amb totes les fa
liades algunes força greeus, sofriren
ambdós equips, resulta força compe
tida i l'empat a un gol que fou el re
sultat d'aquest primer temps, dona
perfecta idea de corn aria el joc. El

7

peró

poc abans d'acabar-se anulla un pe
Lalty claríssirn, que fou protestat.

Sabresortiren

CASAS

tutti, estava extremadament nerviós.
Francas hagué d'intervenir en dues o
tres ocasions compromeses, i allunyá

primer

A SABADELL

xa.

marcar per obra de DelcIós.
En aquesta part els dos equips do
minares per igual, per?, Sabata bague
d',-etuar bastant més sovint que Fer

mença gaire afinat, i qui menys segu
retat demostrá als primers mornents
fou Roure, el qual contra el sea cos

Saura i Colsina.

fou

a

400 PESSETES

PREUS BARATS

lacampa, Torreddlot, Soligó, Buyé,
Bartolí, Girones, Besoli, Vol-eres,

López

No ie:a molt te:1-ms que el Giinnás
tic havia fet aquest gol. quan el Vi
lafranca, per mitjá de Nifreu qui ar

Teléfon 23058

Rebutla una extensa col
leoeió de dibuixos nous

F. Vehils Vidal

antena

Consell de Cent, 266

liestits dliuern
Ouatre talladors de
ordre

la corrent

Ramon Unten!

Aratells.

ha, demostrá ésser un elernent de vá
lua i que promet En conjunt, pero,
la davantera, fluixa.
Eis equipe, a :es ordres del seny-or
Ermengol, foren:
U. E. DE SA,WS : Domenech, Vi

a

awizss¦Rg~~

—

encertats. Giórdia,
no tots floren
l'ex-jugador de l'ex-Europa féu poca
cosa
i nocreiem que pugui fer molt
més. En canvi, l'e:etrem esquerre, Ro
selló tot i no veure's ajudat corn ca

i fallar
Delclós quan estava damant mateix
de porta, i Alvarez,
arnatent, sabe
aprofitar i collocar ;a bala a la xar
en

sense

Ulldemolins,
Vila, Bartomeus, Castro, San
tillana, Cadafalch, Mazarroza,
Miralles, Coromines, Losada I

r.ous

RrIDIO CLAMO
enxufable

Alicart i Ubeda.
TERRASSA.

-que
MIRALLS,

Receptor

Cuchy, Canet, Carmena,

fer,

CATALUNYA

pels groc-vermells.

cris

d'un

ribera de
l'Ebre, com a talla, per al bloc de por
ter és exceHent, avui no poden, dir
absolutament res de les seves condi
cercie

tots junts i sigui ja la davantera de
finitiva que jugui per al club roig.
En general el partit que es jupl a!

a

anarlitzar els elements que el club
tarragoní compta per la present tem

nou

De Boxú peques coses hem de dir,
que és un element conegut de la
passada temporada; en el partit d'a
hir, complí bé el seu comes.
La ratlla mitjana és per avui la
Inés fluixa de l'equip, no obstant ve
ie men ella un mig-centre molt apro
fitable, l'únic que li trobo, per ara,
és que está desentrenat i li falta com
penetrar-se en llurs companys.
Burdeus és un d'aquells minyons que
hora no sap comprendre, ja- que llurs
actuacions són sempre irregulars; en
el partit d'ahir tingné coses molt bo
nes, pero per altra part en tingué de
molt dolentes, i fou eh l el culpable que
el Vilafranca marqués el seu primer
gol. El non rnig Munoz, també tro
bem que té un bon xut, peró, aixo sí,
creiem que de defensa aniria millor,
ja que té joc sobrer per poguer-ho fer,
no així de mig que no serveix par cap
pilota a la davantera.
La davantera és lairebé la mateixa
de la passada temporada, ahir es por
ta bastant bé, encara que trobern que
els falta compenetrar-se tots ells; ahir
havia de jugar e! canari
Oramas,
pero no fou així per sofrir una I:eu
gera indisposició; d'haver jueat aquest
individu hauriern pegar dir uns quants
mota sobre els cinc davanters, que es
perarfem dir-los quan els vegem jugar

ja

3

rambla.

ca

d'aquest jugador pot consi4

derar-se com una de les millors
de la seva vida da futbolista?
La davantera local també acote,
seguí compenetrar -se anib lii
modificado de l'ala esqtwriat.
El Manresa llagué de man
tenir-se gairebá eempre en un
pla de defensiva, ja que les er
ves arrancadea restaren sempre
fácilment talladas. L'ala dretax
formada per Galobard i Coll,
bu rúnica que doná. alguna:
sensació de perill. Corrans, ni
la porta, després de tenir una,
mala tarda, estigué mal
per Ia parella Guarro-Prats,
PC,, abusar aquests jugadors d
deixar la pilota per anar al ju-e.
gador, I com que moit so‘..int el
fallava l'intent, es trobava la
porta indefensa.
Els gols foren obtinguts.! dei
la següent manera: El prime
quan feia vint-i-dos minuts qu
jugaven, marcat per Llopis et
un batibuil. El segon, tres mi4
nuts abans d'arribar al descanse
en aprofitar Gareia una passa
da de Valls. El tercer l'obtingud
Mestres en rematar una magnI
fica centrada d'Alcázar. El quark
l'assolí Valls en rematar und
pilota que havia allunyat
xament Corrons a un xut dd
Garcia. Ell cinqué bu obra dd
Garcia, i el aisé i darrer fou el
millor de la tarda, per la per
fecta combinado que bi hagud
entre Garcia i Mestres, alai comd
per la valentia de Garcia, quo1
bu qui el marca.
L'arbitrafge, del collegiat Ma1
nuel Saurí, regular.
Els equips s'arrenglerareil
de la següent manera:
C. E. de Manresa: Corrons',

ajudat;

Guarro, Prat, Gavaldá, Cenzano,
Prat II, Galobard, Coll, 111anu-i
bens, Ferrer i Balaguer.
Euro S. C.:
Tarrós, Trias
Buj, Llopis, Soler, López, Pons,I
Mestres., Garcia M., Valls i Ai

cazar.
Els jugadors de l'Iluro sor.•
tiren al carnp amb braçal de dor,
per "m'asar Hur afecte al sea

d'equip Vargas, el,
l'accident de loe ocore
regut dissabte a Barcelona v
perdre la seva estimada mare i
resulta amb ferides greus un
germá seu. Les banderas del
company
qual

en

camp també estaven

a

mie

pal.

BELLAVISTA
ql¦iiIII¦nomr•-

..

•

.~1

EL C.-.AS RAFA

L'any passat id va
Enguany, hem tornat

a

hoy«
tenir

cos
cas

Raíz
Rafa.

L'any passat, d'una manera o alero, es
Z8 salucionar. Enguany, han+ fa el ma
tci.r.
De tetes Incineres, no desconfism Tue
Van), vincnt tornarem a tenir CO3 Rafe.
Com ha fartem, si no?..

A REUS

Santboiii F. C., 2
Reus Deportiu, 1
Sota l'arbitratge del collegiat
s'han arrenglerat els
equips com segueix:

Sojo,

SANTBOIA E. C.—Montser
rat. Lrcal, Mir, Cifuentes, Bar
ratxina, Scspedra, Alejo, Bar
bará, Casadesús I Rius.
RELYS DEPORTIU.
Sans,
Guasch, Cort, Margalef, Larro
sa, Forners, Miró, Ra.adua, Do

mingo, Llopis i
El resultat d'aquest partit ha
'sorprés l'afició local, que es
perava un brillant triomf del
Reus.
El partit ha transcorregut
amb 'tener domini deis visi
tants, els quals, a la primera
pan, han marcat un gol, obra
de Catasús.
A la segeria, el Reus ha acon

seguit l'empat, mitjançant un
xut de Randuá, que aprofitá una

passada

de Climent. i pbc des
prés els de Sant Boj aconse
guiren el triomf, acabant aixl
el partit.
Els millors, Sans. Randuá,
Forners, Climent i Casadesús.
ATLETISME
Al camp deis Ploms, aquesta
tarda han acabat els Campio

nats
provincials d'atletisme,
arnb la següent puntuació:
Gimnástic
de
Tarragona,
36'5 punts.
Reus Atlétic Club, 35.
Ploms. 20'5.
Reus Esportiu, 9.
Benforjals de Valls, 4.
Al

Deportiu s'hi consti

Reus

tueix

secció de boza

una

Uns aficionats del Reus De
portiu, i d'acord amb els re
glaments d'aquest, han format
la Secció de Boxa del Reus De

portiu.
La Junte, per

quedat

ció ha

a la dita Sec
constituida de la

següent manera:
President, Francese Llopis.
Secretan, Ignasi Miró.
Tresorer, Josep Escoda.
Vocal primer, Ricard Mas.
Vccal segon, Juli Bernal.
Vocal tercer, Antoni Biosca.
Vocal quart, Josep Garcia.
Els primer treballs portats a
terme per la dita Secció han
estat installar a la ala de Gim
nás del Reus Deportiu els prin
cipals aparells per a entrena
ments de la boxa. com són:
dutxeS, punxingball, sac. etcé
tera, etc.
Per a més detalls, dirigiu
vos al Reus Deportiu (Secció de
Boxa), carrer de Sant Pau, nú
mero 2.

conjunt homogeni i com
segueix tenint l'impetu i
entusiasme que eren les fatigues bo
nes qualitats d'aquest quadro en
les
com

a

plet

i que

L'ESPOFtT A LES

un

darreres tenworades.
El partit no ha estat,
ni molt
menys, entretingut, ni les jugades
eren de la qualitat necessária perqué
el públic pogués mostrar-se satisfet
de presenciar la lluita. Peró el que
sí ha estas una lluita en la qual
posat un gran interés pel triomf i
sla porta; en tot moment el joc a
gran tren. La Iluita ha estas prin
cipalment concretada entre la línia
davantera nacionalista, sempre ben
suportada pels seus majos i el trio
defensiu saragossa, en el qual els

'marques

Palma de

grama).

•

Que

mentre els

Alfonso; °laso, Sánchez, Iturraspe;
Reyes, Ortiz, Benítez, Moriones,
Iglésies i Callejo•

darrera.

altres grups co
el de la pro
no
dóna senyals

víncia de Cirona

gut

prime-a sortida
primera ensopegada.

i

la

cal procurar

—

han tin

Natació
sigui

que

Organitzada per Antoni Alemany,
distingit "amateur" d'aquest esport,

la

celebra una festa en "La Porta
caseriu del "Terreno".
S'havien de jugar diversos par
tits de water-polo, peró foren sus
pesos pel mal temps. Comenearen
per algunes proves de relativa im
portancia, encara que amb gran en
tusiasme, i per últim una de quatre
se

sa", del

Que

el Reus Deportiu no té mig
ccntre per al campionat, ja que En
Gascón va anar al Catalunya Nova,
com a fill pródig, per 200 pessetes,
i En Vergés ha passat a l'Ibéria
de Saragossa per un "papirus" deis
grossos.

cinquanta metres, Iliure, que
dona els resultats següents;
1.
N. Ramírez, 8 m. 7 s. 4-5;
2, J. Vidal, 8 m. to s. 1-5; 3, J.
Bover, J. Cervera, V. Prada, E.
Prada i J. Rosselló.
Tots els esmentats aconseguiren
premis consistents en copes i me
dalles, essent digne de mencionar
Ramírez, que s'adjudica el primer
lloc (copa Alemany)
i la prima

•

cents

—

Copes Esport

originals

Trofeus

:

ausamipeameammammumenewhaampommaannali1111101411114111~4114111111114441111

Itlercadé, S.
—

IIIIIM1IM111111011

Gimnastic de
Valencia. Els
equips foren:
CASTELLO: Alanga; Folgue

el

Vidal; Gómez, Guillén, Pio;
Ballester, Santolária, Moya, Bel
trata i Pasqual.
GIMNASTIC: Oliveras: Sama,
Valero; Hernández, Piqueres, Villa
plana; Helguera, Praga, Torrete,
Gay- i Torres.
Acabada la primera part anib el

4,

ras,

JOIERIA

Passeig

46—

•

de Grácia

—
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resultat de dos

ELS ALTRES CAM

la

PIONATS
,BISCAlk

la segona part i els ferrolans ha
gueren de defensar-se descabdellant

L'Arenas derrota l'Erandio
Bilbao,

21.
Al camp de l'Are
celebra ahir un partit de
Campionat entre aquest equip i
l'Erandio. El camp d'Ibaiondo es
tava ple de públic.
El primer temps fou de jou for
la igualat. En aquesta primera part
aconseguí dos gols l'Arenas i un
l'equip contrari.
Al segon temps l'Arenas domina
intensament.
Tres gols marcá en aquesta part
sense que l'Erandio
en
marqués
nas

—

se

cap.

Arbitra ,molt bé Gunb.
ARENAS: Zarraonandia;

Egus

Munchaca i Emilín.

mo,

Els finals de l'encontre resultaren
molt renyits.
Es destacaren pel Racing, el por
ter, els defenses, Rivera i Silvosa.
Pel Burgas,
tots
actuaren bé,
llevat del mig-centre, que per es
tar lesionat no pogué emprar-se.

El Celta sucumbí davant
el Deportivo
La Corunya, 2.
Ahir, al camp
—

ERANDIO: Amade; Luison, Uus
kalduna; Ramon I, Arrizabalaga,
Ramon II, Larrondo, Lucio, Totoa,
Derboix i Quirí.

Riazor,

de

.Aquest resultat favorable a l'equip
lecal es pogué realitzar per la bona
táctica que els equipiers de La Co
runy-a descabdellaren, car quan veie
ren que
un
arrenglerament no els
dona el resultat convingut, canvia
re
els llocs deis seus elements i

Bilbao. 21.
Al camp de Sant
Mames jugaren el campió base i el
Baracaldo, que acaba amb la victo
ria de l'Athletic per vuit a dos.
Arbitra Pere Vallana.
ATIILETIC: Izpizua; Çastella

Urquizu; Larburu, Muguerza,
Roberto; Lafuente, Iraragorri, Ba
ta, Aguirrezabala i Gorostiza.
BARACALDO: Miranda; Salga
do, Paquillo,
Parlito, Clabarrieta,
Cachelo, Renones, Jauregui i Eguia.
A la primera part marca el cam
'pió quatre gols i dos el Baracaldo.
nos,

Al segon temps l'Athletic domina
completament els contraris i marca
manera:

reflectí immediatament al

es

marcador.

-

d'aquesta

se

un.

l'éxit

L'Athletic aixafa el Bara
caldo

celebra el partit

de
máxim interés del Campionat ga
llee. El Celta va perdre davant el
Deportivo de La Corunya, per tres
a

tiaguirre, Arrieta; Fernández, Ur
resti, Gerardo; Rivero, Calero, Ver

joc violent.

un

Al primer minut

Chirri. Al segon Gorostiza; al cap
de 35 minuts marca Lafuente i als
40 Bata.

Els equips, a les ordres del ma
drileny Escartín, formaren així:
CELTA: Lilo; Montes, Valcar
cel; Pardes, Vega, Hermida; Mar
cial, Alcaraz, Cuprons, Polo i Pi
neiro.
DEPORTIVO:

Rodrigo; Soya,
Alejando; Esparza, Feliciano, Fa
rinas; Torres, Triana, Chacho, Lis
i Frech.

Amb el resultat de tres

a

partit.
Escartín, llevat d'alguns

errors,

acaba
va

un

el

estar

bé.

L'Eiriria derrota l'Orense
Pontevedra,

Ahir se cele
bra al camp de l'Eirina un interes
2r.

partit
propietaris

de Campionat entre els
del camp i l'Orense. El
resultat fou favorable
as
locals,
que guanvaren per sis a dos.
sant

El Racing del Ferrol em
pata amb el Burgas
a Orense

amb

el

cap, i

per

l'interior

Arbitra. bé, el collegiat

dreta

El Nacional de Madrid bat
l'Ibéria de Saragossa per
per tres gols a un

Tena, que va
algunes faltes

equips s'arrengleraren així:
RACING: Pedrin; Moreno, Ma
nolín; Silvosa, Rivera, Basterre
chet; Otero, Paredes, Nino, Mole i
Ruidaguila.
BURGAS : Montes;
Elisardo
Rey; Fausto, Estevez, Bocest; Va
rea, Fano,
Cervera, Luque i Ba
,

turro.

Els primers a marcar foreu els
racinguistes, al cap de sis minuts de
joc, per mitja de Nino, amb un tret
des de lluny. aprofitant una inde
cisió del porter.

L'empat sobrevingué

al

cap

de

vint-i-cinc minuts, en un córner que
tirat per Baturro remata, oportuna
rnent, Varela amb el cap.
Aquest primer ternps fati de do
mini altern, si hé la pressió fou més
intensa per part deis locals.
Aquests superaren llur actuació a

ble al Llevant.
Al Llevan: debutaven els nous
elements: Itarte, de
l'Atiene de

magnífica

causa

CENTRE-ARAGO-CASTELLA

gran

Garcia; Calpe.

SAGUNTI:

Gu

joc

Aguilar.

ANDALUSIA
Recreativo Huelva
3-2
Racing Córdoba Sevilla
1-5
BISCAIA
Athletic
Baracaldo
8-2
Arenas
Erandio
5-1
CANTABRIA ASTURIES
-

•

-

.

•

.

per la

comple

ANDALUSIA

El Betis vene, el Recreativo
de Huelva per tres
Sevilla,

21.

a

dos

Al camp del

—

Pa

bétic per tres a dos.
Els millors pel Betis, Soladrero
i Peral. i pchs de Huelva, Larios,
Moran i Restin.
triomf

L'arbitratge, regular.
BETIS: Jesús; Tondo. jesusín;

-

.

vegades

tronat, i amb poca entrada es juga
ahir l'encontre Betis-Recreativo de
Huelva. corresponent al Campionat
1 egEonal andalús. que acaba amb el

Resultats d'ahir
Betis

diverses

abséncia d'agents de l'autoritat.
A l'Sporting es distingiren Va
lentín i Gil per llur joc brut. Al
Valéncia els millors foren Pasarín,
Abdon i els extrems.
ta

tiérrez: López, Llorene, Bono; Ga
larza, Maties, Climent, Ródenes i

Gijon

.

Sporting
Avilés
Eclipse
-

S.
R. Santander

.

Madrid, 21.
Al camp del Par
ral se celebra ahir a la tarda
el
primer partit corresponent al Cam

pionat

mancomunat que amb
els
clubs de primera categoria de la re
gio Centre juguen l'Iberia i el Va

.

.

.

.

•

CENTRE
Nacional

-

Oviedo

.

•

.

Peral. Soladrero. Adolfo II: Tele
En
ra, Altuna, Romero, Aranda

rique.

2-2

ARAGO
CASTELLA
Ibéria
3-1
GALICIA
D. Corunva
Celta
3-1
Eiriria Orense
6-2
-

-

.

•

.

•

Avis interessant

-

-

Burgos

R. Ferrol

-

MALLORCA
Manacor
Constancia
Balears
Atlétic
VALENCIA
Castelló
Gimnástie
Llevant
Saguntí
Sporting Valencia
.

.

•

•

•

r-t

•

2-3
3-1

.

-

.

-

.

„
.

.

.

2-0
1-2

Nobles americans
Placa Tetuan,

17

TallersL.OLIVERA
No installeu la vostra oficina ni
compreu mobles per al vostre
despatx sense demanar pressu
post a aquest Casa

Gran economía

—La Societat "David, S. A."
comunica que. des del mes
de juny. en qué va vendre tots
els seus taxis als seus xofers,
no es dedica a
l'explotació di
recta del taxi, i que, per tan!,
no
l'afecta la
reglamentació
acordada en 29 de juliol.
Una part dels seus antics xo
fers .ha rescindit. en ús de la
seva
llibertat, els contractes
d'arrendament de colors i mar
ca registrada
que tenia cele
brats, pero n'hi ha mes de cinc
cents que encara els tenen en
ens

-

-

•r-t

45340

participants

en

la dita

prova.

Per aprovar el calendari i sat'sisr

d'incripció es reuni:an un
d'aquests dies els delegats respectius,
segons convocatoria que s'ha cursat ja.
El di t torneig durará gairebé vuit me
sos no obstant celebrar-se
tres partits
cada diumcnge.
Dinar-homenatge
els

1

Va celebrar-se'n

un

dedicat

president del Club Athletic, senyor
Antoni Fortesa, en premi als seus
treballs a favor del futhol, tant din
l'esmentat club cona en els seus
arrees que ha exercit a la Federa
ció Balear de clubs de futbol.
Hi concorregueren nombrosos so
cis i amics de l'homenatjat, i fou la
nota
sortint de la reunió un gran
entusiasme pel progrés del futbol
tre

mallorquí.

altre e.ieip del que creien
els "nois" els estalona‘ en
la
continuament posant-los en perill
do
seva porta, es compenetraren més,
nant
ocasió a E-cija de demostrar les
seves excepcionals facuítats no obstant
i la innoc;ncia del tercer gol.
nien

vigor.
La Societat

"David,

S. A." ha

obtingut, en inter!s i a petició
d'aquests arrendataris:, una sus
pensió de l'acord del color únic,
que ha estat decretada pel Jut
jat de l'Oest, d'aquesta ciutat,
el dia 17 deis corrents.

tro

un

bar i que

Dia 13

Tarragona

Més oneixedors del joc del Tarra
i esperonats pel resultat obtin
gut en el partit anterior, els nois del

Centre

nal amp un xic més op
timistes, i avui ja no és un Gandesa
que es defensa de les escomeses del
seu contrari; són
dos equips que es
ttegen, tot i destacar-se no obstant la
rapidesa i més coneixement de joc del
surte

marcat pel Tarrago
per Sabater, qui des
de filigranejar al seu gust la de

és contestas

prés

fensa tarragonina aconsegueix
pat per al Centre. En vista de l'esco
mesa deis "nois" del Gandesa, que no
esperaven, es redrecen i aconsegueixen
marcar novament
d'una oportunissima
internada de l'Obiol, que Feliu no pot
evitar. No per aixo descoratja el
Gandesa; al contrari, amb més entu
siasme si hi cap i amb la noblesa que
en tots dos encontres ha caracteritzat,
aconsegueix el Gandesa novament

l'empat

per mitja de Sabater
xut que Calduch es
Morar.

matar
a

un

-

Tárrega,

Esparregera,

-

1

O

primer partit de Festa Ma
acaba amb el resultat de
sis gols a cap a favor del Man
resa, resultat que no fa gaire
a favor de l'equi local, els ju
gadors del quat demostraren
molt poca deportivitat per ha
ver assenyalat l'arbitre una ju
gada que fou protestada pel ju
gador Surroca. ?En tingué la
culpa l'arbitre? Per enérgic que
sigui, mai ho fa a gust de tot
hom. Nosaltres creiem que no
lio féu amb ganes de perjudicar
els locals.
Durant la primera part, el
partit es descabdellá normal
ment i acaba amb el resultat
de dos gols a cap. El Tárrega
no va saber aprofitar
les juga
des per a anonseguir l'empat.
En començar el segon
temps
esdevingue la jugada de qué
hem parlat anteriorment.
L'arbitre, senyor Vinyals, du
rant la primera part complí,
peró clesprés estigué bon xic
indecís.
Denla es repetirá el partit,
amb els mateixos equips.
C.
El

jor

errna

—

ten com

car
l'arriLlmt era del
rr.S's pur amateurisme.
.r.ls que estimen els colars pala
mosins preguen a la magnán. .a

Amateur
si vol cpas l'anima del Palamós no
se'n vagt
cel acudefai al seu
xili per airarnys e nfortar-la amb
l'extrema unció.

'UN BON PEFORÇ
el defensa espanyolista. ha
debutat a les rengleres del Gironz.

L'esperancs

ha tornat a renéixer en.
els socia que s'han passat la je,.
ventut esp-rant que el
Girona ingressés al grup B i esgaardaven esparverats com s'anava al campionst
gairebé amb el matein equip que
passat.
Celebrarem que Portes guardi
pora:a de r nera que no passi res.
tre

NO

S'HI VAL A JU—
AMB
LA GENT
El jugador Manuel Domingo, del
Gaya, va signar engunay pel seu
cl lb, a condició, pero. que si el ne
cessitava el C. S. Vil nova se li lliu
raria la bai;:a senca condicions.
I com que ara, a Vilans.va, amb el
C. S. Vilanova s'ha refet
i hi
ha ganes de fer un bon paper, Fo
mingo s'esgargamella demanant la
baixa al Cava, i aquest res, com si
sentís ploure.
Hi ha dret a obrar aixf?

1
A STA. COLONIA

El F. C. Esparreguera es des
a Olesa per tal de cele
brar un partit contra la Penya.
Veterans del C. D. Olesa, els
quals empataren a' des gols.
Fousun partit molt interes
sant, el qual els veterans abu
saren una miqueta
massa del
joc dur.
Deis veterans es distingiren
la defensa i mig-centre Pece
ra II.
De l'Esparreguera, la defen
sa
desastrosa i la davantera
sense carbura, coya
en
altres
dies.
L'Esparreguera el formaven
els següents elements:
Bros, Termens I. Termens II,
Pérez. Puig, Miguel, Joanpere,
Graells, onzález, Murá, Guille

Penya Units (combinat), 4
passat la "Peny-a Unas",
Blanes, desplaça un combinat de

de

primers. i
jugant

e:
D. Farnés. rrunns

Torneig Copes

i es classificaren
i segon Ilcu Piera

loma.

Aquest cercle está ultimant
petits detalls per una gran
festa esportiva. que será d'ho
menatge al diputat i entusiasta
esportmon Josep Sunyol i Gar
riga.

uns

Será una festa que no hi
mancará ningú.
Corren rumors que En Pece
011er fará °frena d'un artístic
t refeu.

Restaurant
recomana a

blic

la

en

Santa Colonia t
del C.
per quatre gols

:en

dos.
Els gols de la "Penya- forcn mar
cats : tres per En Casadevali i un
per
En Padrós. Els dos del Farnés. els
obtingué En Sancho. d'un comer i un
pena:, tots dos a la segona part.
Formaren l'equip vencedor: Sol
Coll, Orench. Pérez. Viia. I3e'tro
Ribas. Padrós, Manyach.
Marfanv.

Racing. de Santander

El

i l'Oviedo F. C.

partit
Racing local

empaten

dos gols

a

Santander,

Ja ha finit el

a

pr:mer equip

a

da el

E-

reserves

contra

21.

del Sardinero,

—o

FARRES
2

Diumenge

mat.

L'arbitre, regular.

DE

Farnés,

C. D.

pina

E-

,

Federació de la Llis_

A ESPARREGUERA

Esparreguera, seguits de Ca
pellades, Martorell i Santa Co

A TARREGA
6

re

S'ha celebrat aquest partit, el
qual causa molt bona impressió
a l'afició local. La Penya Miró
guanyá, degut al bon conjunt
que porta, pero abusaren una
massa del joc dur.
En l'equip local fou molt no
tada la falta del mig-centre
Puig. Debuta l'antic jugador
González, el qual causa molt
bona impressió.
P. COSTA

Montserrat„
en el primer

Manresa,

en

disposa

A ESPARREGUERA

Penya Miró, 3

puntals cL. l'equip desersi estés apestat.
Aquest ccp si c_ue hom no pcsIsa
dir que hagin estat víctimes del pro
mes

Portes,

Tarragona.
El primer gol,
na,

L'ODISSEA DEL PALAMOS
El Palar:ós csiá agonitzant que
ni el ccsabregar hi será a taraps..al!s
equipiers més adclictes i alhera c1,1

fessionansr

C., 2

F.

gona,

Al catnp de Spirts,

jugá ahir
de Campionat
i l'Oviedo.
es

a

la tar

entre

Langara.
Pels santanderins. Sola. magnífic;
Solar. en el lloc de ring-centre. molt
bé a la primera part i deficient a
la segona. La defensa des2encertada
i dels davanters tan sois acceptable
el trio interior.
gols segurs.

Cisco

va

perdre

Catalunya

seva distingida clientela i al pú
general, la incomparable
Plat creacló de

la

casa

DINERS SOBRE VALORS
espanyols cotitzables. s'anticipen rápida:mm:1. Interés legal, i per
quantitat major a la pignoració corrent. Informaran: Crédits
1 Finances, Ronda de Sala. Pere. 37, pral. 2.a D'Il a 1 i de 5 a 7.

I

—

A GIRONA

A MES BON PREU

Dilluns passat tingué lloc l'anuncia
Assemblea general reglamentaria.
en
la qual queda constituida la Junta
de: Girona F. C. de la manera se

güera:
President, Albert de Quintana; vi
ce-president, Joaquim Medrano; secre
tan, Lluís Ribes; vice-secretan, Jo
sep M. Pla; tresorer, Manuel Bon
matí: comptador. A. Güell; vocals.
Sabat, Soler, Aagaldí, Oliva, Figue
res

i portes.

CVebrarem que Venced els

d'Esports,

Comenna el joc amb
graneig del Tarragona,

un

que

SERVICE STATION, S. A.
Aragó, 270 i 272.
Teléfon 11550

I

dt,

Fortuny,

S. A.
-

Hospital, 32

SUCURSAL: Salmerón, 133

A GANDESA
Dia 12
Tarragona F. C., 3

Centre

QUE NINGU

EPICERIE FRANCAISE

acom

panyi.

O

bell fili
sembla

desmoralitzar els nois del Centre, pe
ro un cop aquests refets es compene
tren i arriben mantes vegades als do
minis de Calduch, qui pot donar gra
des a la dissort de la davantera del
Centre en xutar, que féu que es per
dessin dos gols que de no tocar el pal
l'haurien deixaet perplex.
En veurc els de Tarragona que te

el

Arbitra el collegiat asturia Simon•
RACING: Sola; Picó, Ceballos;
Hernández, Oscar, Larrinoa: Santi,
Loredo, Telote. Larrinaga i Cisco.
OVIEDO: Oscar: Caliche, Goyo;
Angel. Sirio. Chuts: Luderte. Ga
Ilard. isangara. Chuzle i Polon.
Jugá millor l'equis) foraster. des-.
tacant-se Oscar, la defensa. Sirio i

SOPA DELS PESCADORS

da

-

-

correspongué justa
ment a l'equip madrileny, que se'ns
ha presentat
aquesta
temporada

0-3

6-4

-

-

lladolid.
El triomf

im

zollocació
i excellent xutador. També Gros i
Benal, aquest darrer del Palafru
gell, feren un excellent debut. Lle
vat d'aquests, es distingiren Puig I
i la davantera en conjunt. Pel Sa
guían, llevat de Garcia. el porter,
que tingué una actuació snolt
Galarza i la defensa.
Arbitra molt imparcialment i amb
encert el collegit valencia 'Mi:ego.
LLEVANT: González; Puig I,
Itarte; Balaguer, Muntan3-és, Ma
rio; Pérez, Puig II, Sans, Gros i
Bonal.
seva

(me

qual

jugará per puntuació a una vol
s'adjudicaran quatre premis do
nats, tres d'ells, per a distints ama
teurs i l'altra l'adquirirá un deis clubs
participans.

Al port

VALENCIA: Nebot; Melen
chon, Pasarín: Abdon, Molina, Con
de II; Torrcdeflot, Pico:in,
Vila
nova, Navarro i Checa.
SPORTING de Sagunto: Bor
ras; Valentín, Tapia; Luis, Rever
ter, Gil; 'Seguer,
Cervera, Beral,
Armando i Bonet.
Al cap de cinc minuts el Valéncia
aconseguí el primer gol.
Dos rninuts després aconseguia el
segon, per mitjá de Navarro.
De seguida hi hagué una centra
da de Prieto que remata Cervera i
aconseguí l'unic gol de l'Sporting.
Després el joc va endurir-se enor
mement per la imperícia de l'arbi
tre. Un penalty de Melenchon que
no assenyalá dona lloc
a qué el pú
blic envais el camp de joc i agredís
Bosch.
a
El segon temps correspongué per
complet al Valencia i durant aquest
es reproduiren
cls incidents lamen
tables, saltant el públic a: camp de

el

Es
ta i

de Sa
gunto se celebra ahir el partit de
Campionat Valéncia-Sagunto, eme
acaba amb la victoria
deis locals
per dos a un.
Arbitra el collegiat senyor Bosch,
a
les ordres del qual s'arrenglera
ren els equips:
21.

-

-

greus.
Els

de: Llevant i arriba al final de l'en
contre amb
el mateix resultat que
a la primera
part dos a cap favora

.

L'encontre acaba amb un empat a
un
gol.
Arbitra parcialment als forasters

collegiat gallee

ágil desborda contínuament els
majos saguntins, pero la gran ac
tuado
del
trío defensiu d'aquest
equip, especialment la del porter
García, fa infructuosos els esfornos

Valencia,

Roses)

Futbol
S'ha organitzat un torneig que es
titula "Foment del Futbol", en el qual
participaran divuit equips, tots de se
gona i tercera categoria, de Mallorca.

El Valéncia venl l'Sporting
en un partit accidentat
—

metres

nedador compta
tretze anys i vence a figures
de la
natació mallorquina com Rover, i al

1

-

Ponte

vedra Blanco.

deixar d'assenyalar

entrada magnífica,
s'ha celebrat el partit de Campionat
regional entre el Llevant i el Sa
guntí, que acaba amb la victoria
deis primen per dos a cap.
Tot just comer-wat l'encontre, el
Llevant aconseguí el primer gol.
Amb el resultat de dos a cap aca
ba la primera part.
La segona part és de ple domini
del Llevant. La seva davantera molt
una

Sabadell, que
pressió per la

Corresponent als dos-cents
dalla

tres

.

de

Orense, 21.
Ahir, al camp del
Burgas, se celebra un partit de
Carnpionat entre el propletari del
camp i el Racing Club del Ferrol.

el

Al camp de la

—

la condició que vol una nova Junta.
Qué passara? Creiem q_e guanyara,
pero dubtem de veure'l jugar, per
manca de forces.

de

El Llevant guanya el Sa
guntí per dos gols a cap
21.

Que el Reus Deportiu fa gestion;
prop d'un veterá mig centre perqué
torni a actuar. Per6 aquest imposa

gol

Ballester, del Castelló.
Després el joc aná rninvant. Si
dolent havia esta.t abans,
ara
era
pitjor.
El Gimnástic fou el millor equip
sobre el camp; A l'equip iccai falla
Folgueras.

Valencia,
Creu, i amb

Q--e la diada esportiva del Cata
lunya Nova va ésser un éxit el ball
i el lonx; en el partit tot varen ésser
pérdues.

favorable al

un

al cap de deu minuts
segona, aconseguí el tercer

—

Els gols aconseguits foren obra
de Merete (2), Vuela, Pechecho,
Blanco i Chaco.
Els dos gols de l'Orense foren
davanter, tire entrá
marcats
pel

GALICIA'

a

Castelló,

pri-

tea-1ms en el transcurs del qual
dominat el Balears, ha marcat
tres gols. Pero al segon temps, el
domini i el millor joc ha correspost
al "13r:c,1c,,'', que n'eta aconseguit
dos.
A Maracor el titular i el "Cons
tancia" han empatas a un gol.
MORO.

•

Que

un

ha

QuP és imminent la e:cado d'una
Seccio '"iclista en el Grup Excur
sionista i Esportiu Gironí.
a

en

mer

de vida.

Que

—

Palma, l'Athletic,

A

campionat,

rl

(per tele

20

Els dos encontres que
s'han celebrat avui, corre.-ponent al
Campionat regional, han satisfet
plenament el nombrós públic que
acudit a presenciar-los. car han
estat molt hen jugats i amb gran
correcció.

Que es veu que és un costum del
Girona abre) d'adquirir eh porters
del Palamós. L'any passat Floren
ça, cnguany Boix, l'any vinent...

meneen

Castelló, 21.
Al camp del Se
quiol s'acararen i'equip propietari i

MALLORCA
En partits de campionat, l'At
létic va vencer el Balears, i el
Manacor i el Constancia feren

Que Boix, el notable porter del
Palamez, ha signat fitxa de profes
sional al Girona.

No ens ha satisfet l'aataació de
l'arbitre senyor Canga Argüelles,
especialment la seva decisió d'anul
lar al Nacional el que havia d'es
ser el seu segon gol,
ens sembla to
talment injustificat.
Els equips foren:
IBERIA: Jaurnandreu; Chacar
tegui 1, Chacartegui II; Tomás,
Borjes, Salas; Bolao, Zorrozua I,
Anduiza, Zorrozua II, Ruiz.
NACIONAL: Machuca; Mori,

El Castelló bat el Gimnás
tic per tres gols a un

comarcaf

itera

Chaeartegui s'empren amb
collocació, decisió i encert.

VALENCIA

COMARQUES
A PALMA DE

germans
gran

21 de setembre de 1931

rambla

la

4

Mantega de Torrelavega: La millor, la mes fina per a taula.
Formatgets Gervais. Recepció diaria. Assortiment de fiam
bres i pernils. Llceganissa de la nostra fábrica de Vil.
Xampany Ruinart, qualitat única: La Maréchale, Sillery, Vil'
Brut. Caves Mont-Ferrant: Creaming \Vine Brut. 8 ptes.:
Extra Dry. denii-sec i doux, 6'50 ptes.; Carte Bleue. 5'50
pesseles. Caixa. 60 ptes. Vins generosos. Licors de la Gran
de Chorlreuse: iaulie el verte. Cognac Napoleón. Whisky
-

SECCIO DE PERITMERIA: Rambla del Prat, 1
Tel. 74293
Especialitat en perfums de totes les gratis marques.
Preus limitats
-

21 de setembre

1931

-la

Eduració física, Escolles
JI

DEFICIENCIES
Val

hockey

o

a

water

nis

canvi, n'organitza d'altres,

RECORDS DE CASA

seva

quants camps
els districtes,

Aquesta passió és tan
els exerceixen a la piala,

aquest

en

sions vliem fer als
festes locals, teníern

grans per les

el

costum

d'ai-

castells, aquelles airoses

torres d'homes que tantes vegades han
fet parlar de la ciutat del Camp.
!Quin robombori, quina cridória per
fer el pilar de quatre, el dos de sis
i... qui sapl, el tres de nou! !Quan
tes vegades la frágil muntanya d'in
fants en un tres i no res es des
plomava i els aixecadors i el pobre
aaxaneta se'n tornaven a casa tots
plens de blaus! La sensació que us
dóna l'aeropla quan aterren, o sigui,
la de la terra que Puja rápidament
a trobar-vos,
a nosaltres no
ens va
venir de nou. L'havíem experiman
xecar

tada

tirantes

vegades

en

ensorrar-se

algtms deis castells que aixecávem
en
aquells dies enyorats.
Aquests fets, que semblen no te
nir importancia, eleixaren en la nos
tra consciencia l'ernpremta vigorosa
'de l'esforç personal, l'aventura, la
resistencia. la tenacitat; eliminaren
Ja por de la nostra ánima i ens aju
daren a comprendre després per que
els exercicis físics, seriats en Ilui
tes i jocs a propósit, tenien tanta
transcendencia en la formació indi
vidual.
En les /imites escoles on hem
treballat, durant el nostre romiatge
a diverses poblecions
de Catalunya,
de Castella, de França, de Bélgica,
d'Anglaterra, de Suissa i d'Alesna
nya, hr.m pogut veure confirmada
aqUesta influencia, com així mateix
tn el "Valls Deportiu", que earent
fundar. Els mera:bres d'aquesta as
sociació. quasi tots obrers, fora dels
esports
l'atietisme, on eis agrada

en

carácter

espectacular,

pública,

i

de

mandanga

procurar donar-los un
aire d'intimitat entre els infants i
les famílies que rnostressin desigs
de presenciar-los.
No fóra obligatori, per a cada es
tabliment, fer totes les proves ca
talogades, sinó provisóriament aque
les que comportessin les condicions
de llurs locals i patis. Malgrat d'ai
xó, la corporació municipal, o l'as
sessoria pedagógico-esportiva, en la

representació, designaria uns
o solars de joc a tosa
en
el s nois, en com
panyia de llurs professors, po
guessin anar a fer practiques en dies
i hores no incompatibles amb altres
afers d'importancia, i previament es
tud:ades. Els camps serien propietat
de l'Ajuntament, llogats a particu
lars, o prestats, en benefici de la
cultura, per les societats esportives
de la capita/. Per suposat que les

xen

metres

l'escola. Es inútil que els

a

ur

complir les ordres del bat
Ile, posant penyores als pares deis
nens que juguen per les cantonades.

(1

deis récords mundials.
Més tard, tal volta ja al cap d'un
any, així que l'evolució esportiva
de la collectivitat i els mitjans dis
ponibles ho permetin, seguiriem amb
la implantació del basket, futbol,
tennis, natació i altres exercicis, amb
carnpionats i testes adequades.

ELS IMPLACABLES DETRAC
TORS
Cal advertir als que asseguren que
la introducció deis esports a l'escola
seria una dictadura en perjudici del
desenvolupament organic i la salut
deis infants, que als centres d'ense
nyament on s'hi practiquen, el ma
tch( que l'atletisme, no és pas for
lós que tots els alumnes, sense ex

saltar, a xutar o a
córrer. S'h tiren només els que es
pontaniament se senten més dotats
per a aquestes coses; i el altres fan
comentaris en plena companyonia,
els animen, discuteixen, riuen i en
den. lnclús per al tenclre espectador

cornpletament equivocats aquells se
nyors, és en suposar que les prac
tiques esportives i atletiques entre

dos

troben

on

bans facin

fem res d'extraordinari; en al
çaria, largar:a, perxa o triple salt,
seguim els altres a certa distancia;
peró en el disc, pes, martell o ja
velina, anem força a la rerassaga

deixen d'exercir les evolucions
deis organs una rnissió profunda
ment pedagógica.
Un altre punt sobre el qual van

allí

carrer,

no

no

cos

prendre.

Sabem que aixo molts ho agafa
com un argument definitiu per
contra l'educació física. Peró
anar
ja és sabut que tots els extrems
fan mal. La cultura que només és
intelectual, el mateix que altres pro
fessions i virtuts humanes, també
ha produit i segueix produint de
generats quan se la conreua duna
manera boja i exclusiva, sense pa
rar esrnent en les altres activitats de
la vida.
Sí que volem que consti, pero, que
de la propagació
no som partidaris
dels escacs entre els infants. Cert
que no entren dins l'arca deis es
ports, si Inés no, en el sentit trans
cendental i educatiu que els hem
donat nosaltres. líes a alguna pe
tita ciutat aletnanya els consideren
materia obligatoria de l'en
com
a
senyament priman. I abcó és una
aberració.
Els jocs sedentaris no entusias
ran

la quitxalla. Després, si algun
noi s'encaterina als escacs, que és
sempre per la coacció moral d'un
superior, almenys en comenlar, la

morbosament intelectual del
joc, amb els seus problemes, ober
tures i variants interminables, exi
geix que hi inverteixi tantes hores,
que resta esgotat i no té temps ni
gust per a les abres coses. Vici,
mania, obsessió, formen el cm-ni de
les seees víctimes.
natura

L'ESPARTA, COM

A INSTITU

CIO
Aquelt nrojecte, amb el qual

aca

bern el nostre "compte-rendu" so
bre educació física, escoles i esports,
és el d'un centre d'informació es
pecialitzada, al servei de tothorn.

Domicili dé l'assessoria pedagógico
esportiva, té, com a depender-mies

particulars, una biblioteca, una
mérotecl, un arxiu fotográfic,
museu historie
i una exposició

he
un

La biblioteca posseeix, convenient
ment classificats, la Major part deis
llibres que hom ha publicat a tots
els paisos, sobre esports, gimnásti
ca, cultura física i altres afers ane

?Per
de

hi ha

ventura

una

mestressa

la (Mal els seus f!!š no ha
gin trenca,: una cadira, una peça de
vaixella o un vidre? La naturalesa
creadora deis cossos en creixença
es revenja duna manera o altra con
tra els que voldrien convertir-los en
estantes de pedra. Naturalment, hi
ha un gran desavantatge en tot aixo.
Als patis del collegi els nois serien
dirigits i vigilats per persones grans;
a

casa

a

fora, s'exposen

prendre mal i

a

molesten a tothom.
I quant als que afirmen galdo
que els professors moderns
eón contraris al dinamisme esportiu,
que fullegin el libre de propaganda
"Boarding Schools of the British
Isles", que publica cada any la casa
Whitaker and Sons, de Londres.
Allf trobaran anunciades a milers
d'escoles on es practiquen els es
ports corrents i també n'hi ha que
n'indiquen d'altres, com el golf, l'e
quitació, la dansa, l'esgrima, el tir,
la boxa, el cricket, el netball, el la
crosse i no sabem quants més, per
que no els hem llegit un per un.
sament

,

PRECAUCIONS

Malgrat

de tot, per

qüestions

a

determinades convindria que l'asses
soria

professors directament,

els

o

poguessin

consultar un met
ge especialista, sobre casos de nois
de constitució irregular, que és de
preveure que es presentarien.
En el ram de la previsió hom fa
ria una obra extracrdináriament me
ritoria, si eis tecnics de l'ensenya
ment, en collaboració amb els met
ges, aconseguissin determinar duna
anar

a

científica, pero fácilment en
tenedora i practicable per a tothom,
el quadro d'activitats esportives, en
quantitat i en intensitat, que pot
manera

realitzar cada

alumne,

segons

les

se

condicions fisiológiques i aní
migues, sense perjudici de les facul
ves

tats investigadores de l'esperit. Par
tem aixi perque alguna vegada, exer

,eint

professor

paisos essen
hem adonat
de casos de jovenets en els quals els
esports, si bé els havien proporcio
cialment esportius,

en

ens

L'arxiu fotográfic consisteix en
tura a part, en la qual hom troba

tots els diaris, revistes i pu
blicacions diverses sobre els matei
xos temes, que s'editen a tot arreu
en
diverses Ilengües. Tant els li
bres com les revistes es presten al
públic en les mateixes condicions
que hom fa a totes les biblioteques.
L' arxiu: fotográfic consisteix en
cambra que hom utiiitza per a
una
estatjarelsi calleccions de. fotos de
totes les manifestacions esportives.
Allí hom hi veo, perfectament or

denades,

LUTEPHON
eumessm

11:111211

d'estadis,

vistes

pistes,

de joc, piscines, autódroms,
aeroports, bangars i tota mena d'ins
talacions. També s'hi troben retrats
i reproduccions escultóriques en mi
niatere d'atletes, nedadors, futbolis
tes
i jugadors de totes les activi
tats, que sobresurten ací i allá. Hi
ha fotografies que són postals; d'al
tres, retalls de revistes; n'hi ha que
camas

són donacions especials, i d'altres,
vénen de procedencies distintes.
El museu está format per una
sala amb diversos estres, vestits so
bre maniquins i tota classe de ma
terial esportiu que hom ha anat
en
el sisón, d'ença que els
usant
homes idearen lluites i jocs per a
esplaiar-se. Les seccions més no

drides són, naturalment, la Grecia
antiga i l'época contemporánia.
L'exposició d'higiene conté, com
a

mostra

per al

públic, aparells

cambres de bany, dut
xes
de diversos sistemes, waters,
peces de vestir, específics reforçants
i totes aquelles materies i útils que
tenen relació amb els esports i l'en
fortiment deis nostres órgans.

ponderar la importancia
excepcional d'aquest centre informa
instala
seves
tiu. Algunes
cions, que nosaltres sapiguem, serien
úniques al món. Encara un altre
cop, Barcelona i Catalunya arriba
rien eta primen. Els nois de les
No

cal

escoles i gran part deis ciutadans
l'omplirien a les hores d'ofieina. ?Es
pot imaginar una propaganda més
eficaç per a la vida esportiva? Per
dl ens assabentarlem, en aquests
afers, de tot el que ha passat i passa
d'ac
a les diferents nacions. Abans
tuar en qualsevol aspecte de les ac
tivitats humanes, la condició primor
dial és estar asszbentat. Per ell les
multituds ciutadanes, avides de sa
lut, germanor, cultura' i modernitat,
refinarien el gust. la iniciativa i la
consciencia esportives.
No costa

gaires

Fer-ne

pessetes.

propaganda seria gairebé insul
les

persones illustrades. Consi
per altra banda, que, pels

derem,
serveis generals que presta, no tan
sots l'Ajuntament i la Generalitat,
sino també abres corporacions, hau
rien de contribuir a les seves des
peses.

PERE LLOBERA

alvarell

de radio

directe

a

la corrent

Facilitats

en

el

pagament
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BspeslOna

L'ésser aquestes les primeres rat
lies que en parlar d'aquest esport sur
popu
ten en les columnes del nostre
lar i admirat setmanari LA RAM
BLA, que acull amb satisfacció tota
demostrado que sigui en bé de l'es
port, voldria que fossin per donar. en
nom de la Lliga Oficial de Base-Ball,
una
saluteció de germanó a tots els

eseortius

de la

nostra

parla

i

a

tots

al corrent áe

quan

ja

No podem din-ho així mateix amb
els partits a celebrar-se per al Cam
pionat de segona categoría, ja que es
va
acordar esperar fins al dia 26, a
les deu del vespre, per l'admissió de
nous equips
que s'estan organitzant i
aleshores formar
el calendari per
aquesta categoria.
Suposem, dones,
el dit

esport i no hagin anunciat l'ingrés en
aquesta Lliga a fi de poder prendre-hi
part, ho taran dintre aquests dies, i
enviaran el nom de l'equip i els deis
a

fi de

poder

extendre les fitxes reglamentáries.
Dirigir-se a L. Jordá (Rambla del
Centre, número 29)
Casal de Músi
ca.

BASQUETBOL

arnb el
secretan i de la Federa
ció Catalana
cenvena

Un dia qualsevol de la setmana.
Anem caminant vers al Gimnás del
carrer de
Canuda i el nostre cor
s'encongeix; them fet tantes vega
des el mateix camí infructuosament!
Som ja davant d'uns cristalls gla
çats amb unes lletres negres, i en
trem. Assegut en un banc sota uns
quadres amb figures de gimnastes,
obirem la cara simpática de N'An
gel Gutiérrez. Estrenytm les mans.
Passem al despatx i amablement ens
invita a asseure. Li exposem l'ob

jecte

de la nostra

fixar

per

al

visita, desitjaríem

l'havien trobat.

no és co
tractes per tras
pis de la Placa de
Bonsuccés, és un bon lloc i gairebé
estarem junts amb la Federació de
Rugby. Allí tindrem un local sola
ment per a nosaltres,
on
podrem
atendre degudament tots els clubs
i fixarem també un parell de dies
a
la setmana per estar a la dispo
sido de totes les consultes que de
sitgin fer-nos, per rebre la premsa
i, en fi, per donar fe de vida i pa
tesar que existeix una Federació i
no
un
Comité apagat i abandonat

segura, estem
lladar-nos a un

com

fins

ara

en

haviern tingut.

Una de les primeres coses que
pensem fer és la d'obligar a tots
els clubs que ens donin coneixe
ment deis partits amistosos que ce
lebrin, al mateix temps que nosal
tres anotem la dita celebració, dona
loe a que el Collegi d'Arbitres pot
enviari- un deis seus membres i al:el
els jugadons es van educant en les
regles i es troben en.éS preparats per
al Campionat, puix fins ara, la ma
joria dels partits que s'han celebrat
han estat arbitrats per propis ju
1 gadors i no és que vulgui din que
i ho facin malament, peró sempre és
I -rnillor efectuat per un colegian
I
El Campionat pensem començar
,
I lo puntualment per donar lloc a que

1

:

Una

de

—Sí, efectivament; pero

sa

partits.

formin,

Vist el rápid increment que pren
el rugby, amb l'augment considerad

reuneix millors condicions, es
sent, també, el més céntric.
—I del local? Teníem rumors que

de verificar-se els dits

que el

PRINCIPIS

que

partits als camps del Sol de
Baix, Les Corts, Estadi, Bordeta,
Granja i altres. Per mitjá d'aquestes
pagines ja donarem a la publicitat el

jugadors

intenció

després
neig.

es

•

que la nostra

-A quin camp ho pensen fer:
al Sol de Baix?
—No; jo proposaré el del Laietá
S. C., puix avui dia encara és el

mentats

practiquen

primera vegada

Tenim

F. C. Barcelona-Catalónia
DIA a DE NOVEMBRE
Catalónia-C. D. Espanyol
F. C. Barcelona-Montserratí
F. A. E. E. T.-Almendares.
I aisdí finalizará la primera volta
del campionat; se celebraran els es

que

•5,
tay

primer diumenge d'octubre la data
per l'organització d'un festival per
dalles.
al repartiment de les copes i me

Montserratí-Almendares
F. A. E. E. T.-C. D. EspanyoI

aquells

abafik..^

de donar-1:

ció de dos nous clubs: L'Associa
tion des Anciennes Eleves des Eco
les Françaises i l'Atletic Basket
Club de Sant Gervasi, i he donat
també informacions i condicions
d'entrada a altres tres més.

F. A. E. E. T.-Montserratí.
DIA 25 D'OCTUBRE

que tots

peinó,

dicions, assabentar-me de la corres
pondencia rebuda, etc., sempre hi ha
quelcom a fer, i puc dir que durant
aquests dies he anotat ja la inscrip

Catalónia-Almendares

l'hora

menys,

visita no hagi estat en va.
—Fa sois vuit dies, aproximada
ment, que ens hem possessionat dels
carrecs--ens dial—, i des del mateix
dia no n'he deixat un sol de passar
una
estona
aquí els vespres. Es
qüestió d'esperar que si algun club
té alguna cosa a consultar, d'altres
de nous que desitgen coneixer con

DIA se D'OCTUBRE
F. C. Barcelona-Almendares
F. A. E. E. T.-Catalónia
Montserratí-C. D. Espanyol

i

la

ser

Catalónia-Montserratí.
C. D. Espanyol-Almendares.

lloc

podem

eaa."*.n.,

coneixer la nostra estranyesa d'es

a

lluiten per fer tarnbé la seva "afició".
De tots els treballs i assumptes apro
vats a l'Assemblea de delegats, sobre
el vinent Campionat
de Catalunya
1931, cal esmentar la formació del ca
lendari de la primera c,ategoria en el
qual prendran part sis eqinps, que per
la seva válua i historial esportiu, au
gurem unes termes demostracions de
beisbol, amb interessants partits.
El campionat començará el dia 4
d'octubre amb els partits seg,üents:
DIA 4 D'OCTUBRF
F. A. E. E. T.-F. C. Barcelona.

pugui organitzar

un

tor

Nosaltres confiem treballar molt
i si els clubs ens ajuden no rega
-

tejarem esforços.
Seins quejara, pero,

-

de l'abandonament que la premsa té pel nostre
esport. A excepció de LA RAM
BLA—ens diu—en cap més setma
nari ni diari s'ocupen del Basket

ball.
La premsa hi té un papen impor
tantíssim en el foment de l'esport,
cal que ens ajudi força!
No volem molestar el nostre ex
plícit interlocutor i cordialment ter
nem
a encaixar.
Un cop a/ carrer, el nostre espe
rit se sent més optimista.
F. MATABOSCH

AVIACIO

ble de clubs i per tant de jugad
i plenament convençuts de la ne
sitat d'orientar a aquests novells
gadors, he mcregut que els seria
molt útil i del seu gust algunes
servacions i explicacions de la :litat de cada jugador, perque cl cao.
junt d'un equip rendeixi el

máxi:

bonaa intenció d'ensenyai
als que han començat a practicar e)
rugby i als que ja fa temps que ei
practiquen, pero que no han acota,
seguit defençar saficientment el set
loe, a pesar de l'esforç i la censl
tanda que hi han posat, preeesai
ment per la falta de coneixement!
teórics, avui donarem començ a una
serie d'explicacions referents al
que ha de fer cada jugador

jo4

compo¦

d'un equip.

nent

Primerament direm que per jugat
a
rugby i ésser un bon jugador n4
és necessari ni avantatjós ésser ah
i gros, com molt sovint se sent á
dir. Les millors qualitats d'un jua
gador són: agilitat, sang freda, ras
pidesa, resistencia i sobretot inteI

ligéncia.
El pitjor
jugador és

pot tenir uV
individualista, caS

mal
ésser

que

per anar a cercar una possible gló¦
ria personal e.xpo,sa a tots moment4
la victoria de l'equip.
Les qualitats necessáries a un jth
gador de rugby, a part de les que
ja hem dit, són diferents segons el
lloc que ocupa en l'equip; per exemi
pie: les qualitats que ha de reunil

"arriere"

un

sn

diferents de lei

exigeix el jugar de davanterj
quinze bons davanters no faran mal
un
bon equip. Es necessari, corn
hem dit, que cada un d'ells s'em4
motlli a les conveniencies del 1104
que

que

ocupa.

Començarem
mes generals,

per explicar, en ter!
les qualitats que ha

cada jugador componen!
equip, i després estte":
rem.rnés detingudament el seu jec,
de reunir
d'un bon

L'"arriére" ha de tenir bon xut,
en
direcció com en Ilargkda,
seguretat d'agatar la pilota i sobre.
tot saber placar.
Els tres-quarts han d'ésser Leen:
rapids, saber aturar ami) seguretat
l'adversari, xut fort i sobretot no.
dubtar mai en cornençar una ju
gada. Els tresequarts han de cercar
amb rapidesa el loe fluix de l'ee
adversarie des del començarne:
en una jugada determinada.
tant

mig-obertura podriern deae_

El

ha d'ésser

tres-quarts, amb

un

tota

perfecció possible, ja

la

que ha
d'ésser l'anima de l'atac i la ue',5
entre la davantera i els tres-qua.
El mig de melée ha d'ésser ágil i
.

precisió

pilota.

en

passar

la

Les qualitats generals d'un bon
davanter són: bon pes, rapidesa i
dominar el dribling. Si ens fixem
en el loe que ha d'ocupar cada
da
vanter a la melée, les qualitats que
ha de reunir són Inés variades.
La primera línia necessita dos ju
gadors forts i de pes per "piliers1
i un "taloneur" amb els peus
molí

deseixits,

capaç de treure rápida.
amb els talons.
La segona línia l'han de formar
la

ment

l'Aeródrom Canudes, fou pre
l'avioneta de construcció espanyola
"C. A. S. A.Y,

Dissabte passat,
sentada

a

Abans d'ahir tingué lloc al pope
lar aeródrcrn del mestre pilot catala
En Josep Canudes la presentació
de l'avioneta construida per la casa
"Construcciones Aeronáuticas", de
Madrid, la qual ha cedit la seva
representació per Catalunya i Ba
lears al nostre amic Canudes.
Al

d'eviació

camp

tal motiu

atrevirem

gran
din tcits

una
a

es

reuní amb

gentada-- ens
o gairebé tots

els alicionats a les coses de l'aire—.
que palesá, una vegada mes, la sim
patia que hom té pels simpátics

aviadors civils catalans.

L'aparell

que

es

presentava

veritablement excepcional,

no

és
sois

ésser completament
per la (mal cosa la seva durada i
solidesa augmenten notabiement,
per

M5

perque está

construit d'acord amb

els més moderns procediments en
materia d'aparells de turisme, que
havent d'aterrar en moltes ocasions
en
camps mal preparats, quan no
sense cap
condició, es troben sovint
en condicions d'inferioritat als avions
de línia, que sernpre disposen de
camps habilitats i compta amb ele
meros adequats al seu servei. Una
altra circumstáncia que reuneix l'a

vioneta en qüestió pel fet d'ésser
metálica fins en els seus més petits
detalls és el que essent les seves
peces

fácilment
no

intercanviables, qual
representa

una

gran

monoplá, para-sol, plegables

El proper Carnpionat

en_

posés

ens

no

espectaculars, i tots
Iluiten per aconseguir l'honor de
comptar amb més adeptes i admira
dors, i que només un, aquí entre els
nostres esportius predomina, els altres

demora en la seva activitat.
L'avioneta de C. A. S. A. és tipus

antena 1 enxnfat

que

manifestacions

sevol avaria

BEISBOL
sense

periodic

s'efectuará el repartiment de piemis
del Campionat passat, del canvi de
local i de moltes altres coses. Abans

de

gimnástica,

tar

Funciona

maja d'aquest

quasi

la

El RnMer

que per

s'interessin per l'esport en general.
Avui que l'esport a Catalunya i a
tot arreu sobresurt a totes les abres

men

xes.

gran, que
al mig del

quadrats d'espai per a rebotre-hi la
pilota. I els practiquen més a tots
els loes, corn més els ho prohibei

ris. En les proves deis roo metres,
deis 400 o deis Lacio, per exemple,

a

un

els

-

pero, s'han homologat actuacions
gairebé imprevistes. En natació, en
futbol, en tennis o en boxa, podem
oferir resultats dignes de comenta

cepció, vagin

esvelt i uns muscles re
sistents, per contra, els havien tos
el desig de pensar en altres caires
de la societat. No mostraven intel
ligada, ni tan sois capacitat d'a
nat

mans

joc,

as

que ens varen formar
tmb una educació exclusivament
I
:erária, per no crr libresca, cena k
Hem començat per l'atletisme,
la majoria de les persones que han
primerament perque és la base de
per
passat
•nstituts, normals i uni- 3 tots els esports, i després, perque
versitats, probablement tarnbé seles seves demostracions al nostre
ríem contraris a totes aquelles mapaís no han aconseguit fins ara unes
nifestacions. Pero durant la nostra ; marques excessives. Darrerament,

infancia, grao s'escolava a la població de Vals, gairebé tots es dies
els vailets, irnitant alló que en oca-

rnetodes d'educado Inés estimats en
tre els pedagogs de rala son pre
cisament aquells que satisfan a.ques
ta necessitat. L'esport, dones, pren
infantils tot el carácter d'un
que així és, en definitiva, com
l'anomenen els adults.
Parem compte, de més a més, que
ningú no ignora que la preocupació
principal de la moderna pedagogia
radica, sobretot, en la gran cura que
posa a respectar l'anima del noi,
a
concedir-li corn més llibertat mi
Don no per a convertir-lo en borne
anárquic, sino perque així es mani
testa tal com és, amb les seves vir
tuts i els seus detectes, i es presta
més per a l'estudi de l'educador; així
hom el pot corregir sense que se'n
doni compte i hom evita enganys
perillosos per a tots, famílies, socie
tat i professors. Així pot desenvo
lupar-se segons les exigencies més
intimes de la seva persona. Dones
bé: e:s infants, quan no es troben
sota el domini d'una immediata co
acció, odien les forrnacions gimnás
tiques de l'educado física passada
de moda, rublertes d'árida discipli
na, i, per contra, senten un gran
deliri pels esports, que els perme
ten
moviments espontanis, gracio
sos, originals i lliures.

entitats esrnentades solament dei
xarien els carnps durara les hores
que no funcionessin per a llurs so
ein

Nosaltres,

jugar. Jugant es divertebcen, jugant
aprenen, jugant es fan grans. I els

aellitat. A tots els festivals de con
junt, pero, sels hauria de treurc el

I

les

que

la vida. Per a ells els esports, corn
els treballa rnanuals, com els estu
dis de llenguatge, com una regla
de tant per cent, no són més que
variants d'una mateixa cosa, que és
la profunda necessitat que senten de

volguessin secundar-les amb
proves trimestrals entre participants
de diverses procedencies i un con
curs
general, de tots els centres
d'ensenyament, en finir l'any esco
lar. Si al Japó, com deia no fa gai
res
dies a París el célebre pintor
Foujita, un colegial als catorze anys
sap el jiu-jitsu, bé podrien saber ací
de nedar i de manejar-se amb certa

"Lycée Jaccard", "La Villa", el 1
"Chatean du Rosey", "La Chatai
gneraie" i el "Chillon-College", per
no citar altres escoles, car escrivim
I

en

ten

que hem vist en
estrangers, amb gran

pecte

curs

passa amb l'Institut Widemann,
de Ginebra, per exemple.

o

totes

serioses

miniatura,

totes les altres que

en

com

en

coses
del món, per
siguin, es tornen inge
nues
i poetiques així que els nois
espontaniament les realitzen. S'a
dapten a la fisiologia de Ilur edat
i a llur manera especial de veure

que

PRIMERES PASSES

i en dates que es deter
assemblees a propósit, cam
pionats d'atletisme, de futbol, de ten
'lis, de hockey, de ski, de natació i
de rent. I, no obstant, 1"Ecole Nou
velle", de Chailly-sur-Larsanne; el

pero,

o

Anant, pero, a coses de més en
vergada, de rnoment, i cona a via
d'assaig, hom instauraria exercicis
d'atletisme, per als deixebies de més
edat, a les esco:es rnunicipals i a

estat

de memoria i hem oblidat noms, ens
guardaran de mentir. Tetes perta
nven al cantó de Vaud, un deis vint
i-dos que componen la Confederació.
Es clar, hi ha algun este',1iment
precisa
que
no
pren part duna manera
en
totes les competicions referides,

de

entusiasme per part deis nois. S'hi
celebraven matchs fiarla interes
sants. També serien fácils d'orga
nitzar jocs de bitlles, bblid, flIndid,
rescat i d'abres.

quals varern professar durant tres
anys, que els deixebles celebressin
cada

municipals,

les escotes

alguns collegis

La nostra gent tractaria de boig
el que s'atrevís a proposar. co:n
hom fa en les institucions educati
ves
de qué parlem, en una de les

nen

Barcelona

drats, el joc del ping-pong,

Encara recordem amb fonda emo
ció el rnareig que várem sofrir a la
aista de cendra d'una escota de Lau
;ana, la seu del comite °limpie in
:ernacional, durant els 800 metres
'limes, en els quals prenien part
aos professors, un d'ells el que es
crin aque.stes ratlles, i molts deis
aiumnes seniors. Quan solament ens
faltaven uns vint-i-set metres per a
arribar a terme, ens retarda la cur
sa dos
segons i vuit decimes i, en
:onseqüencia, ens classificae :ni a
tercer loc. Tothom, pero, ens rebé
amb la més gran de les ovacions

baguéssim

a

deis esports.
En el terrenv de les possibilitats
materials, encara que de poca im
portancia, creiem que fóra un exer
cici gens difícil d'implantar a tot
arreu,
car
sois requereix un espai
de molt reduides proporcions i una
taula plana d'uns vuit metres qua

sospitava.

realment
l'inclit vencedor.

que

tallacions

mostrant qualques
vegades, ansb
la satisfacció d'un deure acomplert,
rl pit sagnant per un xoc que no

si

I COSES

particulars, posseeixen ins
apropiades, material i
camps de joc en la mesura conve
nient per a establir-hi la práctica
l'Estat

polo arnb els alumnes, i amb ells fa
excursions per terra, en bicicleta;
Pel Leman, Quatre Cantons, Cons
tanga i abres llacs, en barca; o a
taul de boy-scout dóna tombs per
valls i muntanyes, corre damunt pa
tins sobre pistes de gel, o amb skis,
luges o bobsleighs a'esllavissa pels
pendents prealpins coberts de neu,

com

dir, pero,

a

totes

no

hi porta a educar milers d'infants
de totes les Ilengües, de totes les
caces i totes les
nacions, és, abans
de tot, un gran esportista, va a clas
se amb
vestit d'esport, juga a fut
a

de

Esportsi

1

la mamada s'encornanen la severitat
i la rigidesa que hom veu en una
competido de grans, que al mestre
només el preocupa la victória, el
record, el tenir entre les seves files
individus que es distingeixin sobre
•ls de l'escola del davant. !Quin dis
barat! S'apunten les performances
per tal que serveixin d'estímul, és
cert, pero sense donar-hi una im
portancia extraordinaria, sinó, més
que per res, per a obtenir dades
concretes sobre l'evolució de les ap
tituds orgániques de .'educand.
No val a oblidar, per altra part,

FACILS

expliques que un professor corrent
de les Escotes Noves de Suissa,
posem per cas, de Suissa, on hom

tennis,

jovent més

més honest i mes considerat
la ciutat.

MIRALL DE FORA
Ací hom trobaria molts mestres,
i fins persones de tots els estatnents,
que afirmen apreciar es
esports, que
es quedarien
esparverades si sels

a

el

eren

sa,

EL

bol,

esbravar-se,

va

5

rambla

les se
ales i sistema semicantilever..E1
plegat d'ales redueix de tal manera
les- seves dlrnensions que li perme
ten de passar per una porta de 4 me.
trse d amp'ária i 2.50 metres d'al
çaria, i ocupa a l'hangar :un espai
ves

quadrass.
Pesa al buit 450 quilos; va equipada
amb un motor Gipsy 85 CV, i té
un
radi d'acedó de 900 quilómetres.
Amb les primés recentrnent con
cedides per l'Estat espanyol als apa
no

superior

a

30 metres

rells de construcció nacional i amb
motor també nacional, resulta molt

avantatjosa.
de

Presenciaren les proves ofinials
l'aparell representacions de diver

centres aeronáutics, entre eis
recordern el senyor Josep
León de La Rocha, director de
l'Aeródrom de l'Aeronática del Prat;
sos

quals

•

els oficials pilots senyors J. M. Cal
var, Lluís Osorio i Antoni Guitián;
En Manuel Márquez i N'Antoni Ar
manguer, de l'Aero Club de Cata
lunya; N'Alfred Domenech, de l'Ae
ronautic Club; En Manan Foyé, de
"Palestra"; D. A. Puig, de P. Aero
náutica de Sant Andreu; N'Oscar
Stahel, de l'Aero Club Barcelona;
els pilots civils senyors Ricard Xu
clá, Carreres, Ferret i diversos alum
nes
de l'Escola Canudes, sota el
control del pilot En Josep Canudes.
El primer vol l'efectuá el pil

Xucla, amb la seva peculiar
destresa, i causaren magnífic efecte
la seva serie d'acrobácies, d'impe
cable estil; seguí el pilot militar se
senyor

Calvar, que dibuisca diVerses
"tulles" en l'aire; a continuació yola
també el pilot militar senyor Cui
tar!, que evidencia el. que en mate
ria de "ralenti" pot donar l'avió.
Tots foren felicitats. La festa acaba
portant En Canudes pels aires les
gentils senyoretes Márquez, am
pliant les seves bondats amb uns
vols dedicats als que anaren a rae
n:n:1mm en qualitat d'inforrnadors.
Acabada la testa, a l'hangar s'oferí
un lonx a la concurrencia, i es feren
vots perqué les avionetes nacionals
tinguin el merescut exit.
No cal dir el molt que ens com
plaurá veure com el nostre amic
ajudat deis setas companys —asso
leix un, gran éxit.de venda, per tal
que l'aviado— en el que fa refe
rencia a resport i al turisme
es
posi a la nostra ciutat a l'allária que
nyor

dos homes forts,

A.

F.

s'aguanta

que

és sobre d'ells
Aquesta lí
temps, fará guanyar
car

la melée.

nia, si actua a
la pilota als seus.
Darrerament la tercera línia exi.
geix tres bons jugadors tres-quarta
durant el joc obert; a més han de
placar segurs, can prácticament for
men la primera
linia de la defensa;
també han d'ésser bons dribladors,
L'"arriere" és la dárrera defensa.
Ha d'ésser fort, tenir un bon pla.
catge i un bon xut.

primer

que "lea de fer en ar
camp és .fixar-se en la
direcció i la força del vent i els
detectes, fins cía més insignificants,
del terreny. Els den, primers minuts
será convenient que es colloqui mes
El

ribar

al

de costum, fins que cone.
del xut deis adversaris;

enrera

que

gui

força

la

cal tenir en compte que és més
fácil correr endavant que no haver
de iecular. Sempre. ha d'agatar la
pilota abans que arribi a terra, cae
amb una pilota oval mai no es po
drá saber amb seguretat on anirá
després de votar.

Quan es faci amb la pilota ha de
córner, per procura; posar en joc els
companys,

i en cas de no
per interposició d'algun ad
versani o per un
altre motiu, Hura
de cercar la "touche", ajudant així
a
avançar els seus cornpanys i can
seus

poder,

els adversaris.
L'"arriere" s'ha de posar en ge
neral darrera la melée, o una mica
decantat, davant del mig d'obertura
contrari i vigilant-lo molt, ja que és
sant

l'atac. Quan vulgui atu
driblinc, val Inés que corri
cap al jugador que ataca a qué l'es
peri, piaix que aleshores li será més
difícil de calcular les distancies; mai,
l'anima de
rar

un

sota

cap

placar i

a

pretext, ha de dubtar a
Ilançar-se sobre el dri-

Per ésser

—

eorrespone•

pilota

el

en

borne

general l'"arriere"

que'

intenta aturar
ha d'ésse:
un
jugador d'experiencia i decidir.
La setmana que ve continuarern
amb les altres ',Mies que componen
les

ava9çades contráries,

l'equip.
:\T

