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El Campionat de Catalunya, de tutbol

DOMINA,

ABRILLANTA
I

PERFUMA
Ell
CABELLS

•

El Badalon8, vencedor del Sabadell, passa al segon lloc, mentre l'equip
de la Creu Alta testa en el darrer .:- Un resUltat estrambòtic a Sarrià

Els campionats
de futbol
CATALUNYA
Prtmen ca.tqoria A
Glrona.-Barcelona, D-3.
sabadell-Badalona, 1-2.
Espanyol~úplter,

Primel'a

'1-4.

ca.terorta

B

Calella.&nts, 2-2.
Mart1nenc-Sant Andreu, 1-3.
Granolle~Terrassa, 3-1,
Horta-Europe., 3-1.

Seco- caiecGria

preferent

PrImer grup
Poble Nou-Glmnê..stlc, 1-3.
Segon grup
Sant CUgat-MoUet. '-3.
PrImen catecoda A
Barcelona
'1 '1 O O 2'l 8 lf
Badalona
'1 3 2 :I 12 12 8
Girona
7 3 O , 14 16 6
Espanyol
'1:1 l , 14 15 5
JúpIter
'1 :a l , 12 21
5
Sabadell
7 1 2 ,
9 17 ,
Primera catqvria B
Sant Andreu '1 5 1 1 13 5 11
Granollers
7 4 1 :I 17 10 9
Europa
'1 4 1 :.1 15 10 9
Terrassa
'1 4 O 3 13 12 8
Calella
7 :I 2 3 14 17 6
Martinenc
7 2 1 4 14 17 5
Horta
721413185
Sant.tl
1 O 3 4 10 10 3
Secooa cateprla. pftferent
Primer grup
Manresa
64112579
Vic
6 4 1 1 39 6 9
J1uro
6'11-9119
Tàrrega
6 1 1 4 9203
Sant Cugat
81149203
Mollet
611412193
RESTA PENlNSULA
Grup buc
Donbstla-Irún, 0-2.
C>sasuna-Arena.s, 1-3.
BaracaldO-Athlet1c, 2-0.
Grup pllec-asturlà
Stadlum Avilés-Celta, 3-2.
S. Gijón-D, lA Oonmya. 7-6.
UD1ón S, Vlgo-QvIedo, 1-2.
Grup Llevantí
Elx-Llevant. 1-6.
MúrcIa-Hérculea. 6-3.
Gimnàstic ValèncIa, 1-2Grup IUldaJÚII
Malac1tano-Betls, 2-0,
Sevilla-&. Granada, l-L
Jerez..Mlrandllla, l-L

oentn
~RàcIDg (d!aabtel,
Valladolld-8arag08S&, 0-2.
Nacional-Athlèt1c, 3-2.

A GIRONA

AHIR A CAN RABIA

El Barcelona triomfà merescuda ment
per tres gols a cap

L'Espanyol després d'una pr~mera
par magnifica, vencé el Júpiter per

una. IJ'entada mal no vista al camp
del Girona ha presenciat aquest encontre, que b&via desvetllat un gran
Interès pels factors que hi concorrien, que eren la gran actuació del
Barcelona en el present Oamplonat.
I l'esclatant victòria assolida. el dlumenge anterior pel Girona al camp
del JúpIter. Tot !ela preveure un
encontre disputat, per bé que hom
confiava en una victòria dels blaugrana, però no escapava a ningú que
el Girona li oposaria una terma reS18tèncla I àdhuc faria tots els esfOl'"ÇlO8 poss1bles per arrabassar algun punt als seus contrarls. El partit, però. no ha respost a les esperances que hom hi havIa posat. S0-

lament a la primera part s'ha vist
jugar l'equl,p del Barcclona, sobretot
la seva davantera, però a la segona
meItat de temps el joc ha transcorregut enmig d'un ensopiment genera.l del públic, ja. que cap dels dos
equips ha jugat a futbol (el Girona
no hi ha jugat en tot el partIt), i
els jugadors, o més ben dit, els mit.jos i defenses d'ambdós equips. ban
anat més a l'home que a la. pilota;
solament Balmanya, que ha estat el
millor mig en el camp, ha jugat
sense brut1eia.
El triam! del Barcelona ha estat
merescut en tot moment, I han donat sempre la sensacIó d'ésser més
equip que el Girona, el qual ha fet
el pItjor partit d'aquesta temporada.
No ha tingut cap linls. completa, i
individualment solament Farró, CastIllo 1 a estones Ramon, ban Jugat
com cal; els a.ltres ho han fet ta.n

Grap
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Grup baec
Irún

At.h. Bilbao
Arenas
Osasuna
Donòstla

6 4 1122
8 4 O 2 15

5
7

623 1

8

5

611.

&12

9
8
7
3

8105618 2
Grup Oentre
Madrid
7 5 2 O 20 I) 12
Baragoosa
7 5 O 2 12 5 10
Santander
7 3 1 3 11 17 7
Nacional
7 2 1 4 14 17 I)
Ath. MadrId 6 2 O 4 11 13
Valladol1d
6 1 O I)
8 19 2

,

Grup Lleva~
7 5 O 2 :34 15 10
7 4 O 3 16 10 8
7 4 O 3 15 13 i
'1 4 O 3 26 13 8
7 2 O 5 11 18
4

Múrcia.
València
Hèrcules
IJevant
GIm. Valèn.
Elx
Sevilla
Jerez
Granada
M1randllla.
Betls
Malacltano

7 2 O 5

6 28

Grup IUlcJalús
7 6 1 O 22
77

3

2 2

13

,

4 13
11
8

7 1 4 2
7 2 2 3

9 11
7 12

6
6

7 1 3 3
7 2 O 5

9 10
9 24

5
4

Grup pDep.asturlà
Ov1edo
760130{ 512
Vigo
7 4 O 3 16 16 8

Coru1ia
Celta
Gijón
Avilés

7
7
7
7

3
3
3
2

O 4 7 21
O 4 18 26
O 4 23 13
O I) 9 26

PARTITS PER AL DIUMENGB
VINENT
PrImera catqorla A
Barcelona-Júplter,
Badalona-Girona.
Sabadell-Espanyol

PrImera caterorta B
Martlnenc-Oranollers.
OaCila.-Sant Andreu,
Hort&-Sants.
Europa-TerraliSa.
Serona cate~ - Primer &'l1IP
Vic-nuro.
Manresa-8ant Cugat.
Mollet-Tà.ITega.
Segon Il'1IP

Gràcla.-G1mnàstlc.
Poble Nou-Reus.
Sant.bo1à-Amposta.

d
6
6
,

ZABALO
ma.ilament que sem'blaven més a.viat
jugadors de quart equip que de prImera categoria. S'ha de tenir en
compte, però, que a més de jugar
malament, ha estat desgraciat, ja
que Trias ha fet incomprensiblement un gol a la seva porta; era el
primer i es portaven cinc minuts de
joc. Indubtablement aJxò ha desmoralltzat l'equip, i el Barcelona ho ha
a.profitat per a acabar la primera.
part amb el resudtat de tres gols a.
cap, que havia d'ésser el definitiu.
També cal consignar que el Girona
ha jugat sense el defensa titular
Torredefiot, el qual ha estat SUbstituït amt més voluntat que encert
per Sals, el qual ja. de bon començament ha resultat lesIonat fortament, i a. la segona part Ja no ha.
sortit fins un quart abans d'acabar
en què s'ha posa.t d'extrem dreta;
en aquesta part Ra.mon ha jugat de
defensa, cobrint el lloc de Sais, I
després ha estat Trujillo qui ha
ocupat el mateix lloc, Es pot dir,
doncs, que el Girona b& jugat solament amb deu Jugadors quasi tot
l'encontre.
En la juggda que Sais s'ha lesionat ha. 80fert també una. forta lesió
al cap Ventolrà, el qual ha estat retirat del camp per a. tornar a sortir
al cap de deu minuts amb el cap
embenat.
Amb tota puntualitat, l'àrbitre
Oastarlenes b& arrenglerat els equips

guna. arrencada. pels extrelllS, però
els defensas contrasis curen d'allunyar el perill. la qual cosa els ês
ben fàcU perQ.uè els davanters locals no hi són 1 sol!l.ment TrujUlo
fa perillar en poques ocasions la.
porta del Barcelona.
Van vint-i-quatre minuts de joc
quan Escolà. després ue driblar Farró llança un tret que val el segon
gol per als seus I deu minuts més
tard obté en un aldarull <.'1 tercer
i últ.1m gol. .Alxi acaba el primer
temps de joc amb Intens dominI del
Barcelona,

A la segona part, el Barcelona no
s'ha emprat a. Cons I això i que el Girona ha estat molt ma.lament. ha
fet que result6s força a.vorrida, El
joc s'ha endurit per culpa de l'àrbitre, I els jugadors ana veu més a l'home que a. la pilota, sobresortint. ('n
aquest aspecte Campa, Arese 1 Bardina, per sobre de tots, seguits per
Trujlllo l Zabalo,

7 gols a i
L'Espanyol, tornant pels seus furs,
presentà ahir davant el Júpiter el
conjunt que requereix un club del
seu prestigi categoria. El resultat i més que el resultat, la classe de
joc emprada per l'equip blau-blanc demostra a. bastament l'equivocació
soferta el diumenge passat en la confecció de l'equ1p que va l1uit:lr contra el Badalona. ¿Es que aquell arrenglerament era veritablement una
equivocació? ¿Es que no podia disposar en aquell partit dels mateixos
ell'ments d·ahir? Si estaven lesIonats,

a la deriva. Una superioritat incontestable palesà en aquesta primera
part l'equip de Can Ràbia. El Júpiter,
prou desmoralltzat amb el resultat
aconseguit contra el Girona en la
darrera jornada, no n'encertava ni
una, fins a l'extrem d'haver de permutar el lloc de mig centre entre
Sala. 1 Soler.
A la segona part, les coses canviaren totalment, L'eficàcia del joc
del mig centre de l'EspanYOl, que
s'havia palesat en tot el transcurs
del primer temps, fou anullada pel

•••

El partit des del primer moment

El joc ha transcorregut també amb
força domInI del Barcelon'3., pero els
seus davanters han est!tt força desencertats en el xut a gol, i per altra
part l'aldllJ'\lllil,àa defensa que ha fet
el Girona, no ha deixat fer nI ha
fet cap joc. Berkessy ha llançat alguns xuts a gol, però li han sortit
desviats, 1 un sol xut que a anat a
gol, ha estat tret per Francàs,
En una arrenca.da, Lluch quan es
trobava a dos metres d'Iborra., es carregat violentment per Areso i Zabalo, que 11 fan perdre Ja pilota, sense
que l'àrbitre hagi aS;>enyalat 1:1. falta I que ha estat el començament
del joc brut, que en cap moment
Casterlenes ha sabut tallar amb la
deguda energJa, ja que sovint deixava d'assenyalar fauts fets amb tota
la mala intenció, però com Que el d('1
xiulet domina, els jugadors ha aprofitaren de valent, arribant àdhuc a
agredir-se Zabalo, Truji1lo i lborra,
sense que l'àrbitre en fes cas, ni expulsés a cap d'ells, quc en aquest
cas concret havien d'ésser Zabalo i
Trujillo, que són els que s'han barallat.
El partit, que ja. es feia pesa t, s'ha
acabat amb el triomf del Barcelona per tres a zero, i enmig de~ d!*"
enelr dèls socis gironins. que han VISt
que el seu equip no n'ha, raseu·t ni
una. en tot l'encontre.

L'àrbitre Sr. Casterle!Jes ha tingut una actuació ben desgranada t
ell sol ha estat el causant del joc
brut fet a la segona part,
Del Bllrce'lona, !borra a la porta
ha complert i ha evitat un gol amb
una esplèndida para<ia a un xut de
Trujillo. La defensa., bé. Dels mitjos
el millor Balmanya, seguit de Berkessy, i Ban1iu fou el més fluix. La
davantera tota ella ha jugat bé a la
primera part, i sobresortí l'ala esquerra.
El Girona ha fet un oartlt dolentissim i solament Parri -i Castl1lo han
complert i a estones també Ramon i
els ext:rems. S'ha notat en gran manera la manca de Torredeflot, i l'equip ha jugat completament desfet
€'Il ha.ver de jugar de defensa. Ramon
en lesIonar-se Sais. - P.

a..antr¡' anglès de rl.s,.anyol, el e.ua atlÍr una bona
exhibició. Fou l'autor de tres gols i es destacà notablement durant
el partit
(Foto Berd-Buyosa)
<:.Il·C · l,

el

¿com és pos~ible que en una setmana s'hagin guarit tetes les lesions?
Probablement 11 estes preguntes
quedaran tncon
des, Nosaltres,
que precisament fèiem uns comentaris OOLSel" una mica crus en ressenyar el partit contra el club de la.
Costa, respecte al desgraciat conjunt
que va presentar l'Espa.nyoI, constatem amb satisfacció que l'Espanyol
torna pel carni que 11 assenyala el
seu historial. No podia desertar així
com així del campionat de Catalunya i comprenent-ho d'aquesta manera presentà els millors elements de
què podia disposar.
No és d'estranyar, doncs, que el
conjunt espanyolista ens oferís una
primera part pletòríca d'entusiasme
i de joc de qualitat, Una primera
part excellent, en la qual totes les
seves línies donaren un rendiment,
fins i tot superior al que s'esperava..
La rapidesa. i la. concepció I l'execució de les jugades va desconcertar
el Júpiter de tal forma que els seus
onze jugadors anaren èompletament

seu cansament, i també per la. tasca
desplegada per l'altre Soler del Júpiler, de tal fOl.'IIla que sl el partit
haltués durat qU1nze minuts més, ahir
els Inclndicionals espanyolistes potser haurien passat una mala estona.
L'actuació d'ahir del Júpiter I l'Espanyol fou l'anvers i revers de la
medalla. Primera part. l començament de la segona: domini absolut
de l'equip espanyolista 1 desgracia.da actuació del Júpiter. Vint mInuts després de començat el segon
temps, l'Espanyol dominat i el Júpiter atacant desesperadament per
tal de remuntar el resultat.
De totes formes, tot el que el joc
de l'Espanyol baixà de classe sa.bé
mantenir la diferència, Les causes
a què es deu que el partit tingués
aquesta varIant no són degudes a
altra cosa que a l'actuacIó dels mItjos
centres. A la primera part Soler, de
. l'Espanyol jugà esplèndidament i com
en els seus millors temps, fent rutllar tot l'equip; però després fou S0ler, del Júpiter, el qu1 s'imposà 1 féu

Als nens
Clua o cuità

així:

GIRONA: Francàs, Farr6, Sals,
Campa, CaatWo, TrIas, Lluch, BestIt, Trujlllo, Ramon i Ferrer.
BA.R.OELONA : %borra, Zabalo,
Areso, Be.rdina, Berkeasy, Balmanya,
Vantolrà, Raich, E6colà, Femàndez
1 Munlloch.
Surt el BaroeJona 1 la seva. davantera amb magnJ1'lca oomb1nacló arriba. fins a la porta de Francà.s, però la defense 8.C01l8egU"Jx allunyar
la bala, Tot seguit es veu que els
blaus-grana s'emportan.n el trlomf,
ja. que la seva davantera. crea innombrables perills davant la porta del
Girona. 1 pels mitjos eIes locals, sob:retot Campa, que ha estat l'home
més dolent al camp, no poden 6Ubjectar els extrems que, especialment
Munlloc, s'escapen amb una. facilitat gran i els seus rent:res són pe..
rIllos1sslms.
Als cinc minuts de joc Sals 1 Vantolrà en a.nar a picar amb el cap
una pilota alta, surten tots dos !esi().

nats· Sals queda Inut1llt,zat per tot
el ~t, I VantoIrà ha d'estar
quart tora del camp per a ésser atès
degudament, 1 reaparegué amb ~1
cap torça embollcat. Un minu~ mes
tard Trias en voler aclari: una pl~o
ta pl11ada per Sals, introdueix moomprell8Íblement la bala a la. seva
porta, i d'aquesta manera s'apunta
el Barcelona. el seu primer gol.
El Girona, 4e taut e.Il tN1t. t.. al-

u.n

RAMON

créixer la moral del seu equip donant-lI l'empenta necessària per arribar davant el gol contrari, Podrlem
dIr que fou un partIt entre "S0lers".
A desgrat que el mig centre jupiteri fou al segon temps un dels millors elements, la reaccIó del club del
Poble Nou fou deguda també en bona
part al jove Galvany. Amb l'entusiasme caracteristlc en ell, bregà incansablement, I les seves ràpides incursions Infiltraren poc a poc als seus
companys un desig d'emulació. que
es tradu1 en un millor conjunt I una
major eficàcIa,

Xocolata amb llet
Superfina
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL
t

.i

semblà. que havIa de guanyar-lo l'Espanyol. Atacà de bell antuvi, I això
desconcertà els jupiterlns, i de seguida va. obligar el porter contrari
a entrar en accIó, Al cap de quinze
mInuts, una passada llarga a Green,
és recoIllda per aquest. I d'una mitja
volta descol¡ocà Simó i aconsegui el
primer goL Fou un gol d'aquells que
es poden aturar, però el porter jupiterI es va desconcertar, i la ba.la li
passà suaument entre els dits.
Uns moments abans d'aquest gol,
Martorell va haver d'Intervenir amb
un plongeon enorme, per deturar un
xut de Galvany. Al cap de 25 minuts, un defensa juplterí incorre en
"fould ", que és castigat per l'àrbitre.
Llançada. la. falta per Quesada, llança un fort xut que reboté a les mans
del porter i tocà la xarxa. Aquest
gol també era deturable, però el porter del Júpiter no estigué massa afortunat ahir en el seu debut al primer
equip.
Cinc minuts després Green és objecte d 'un "sanvitx" a l'àrea fatal, el
qual és castigat amb penalty, que
transformà Soler en el tercer gol.
per mitjà d'un bon xut. Escassos

minuts després d'aqucs~ gol Green,
en una jugada molt Intelligent, pa&sà. a Edelmlro, i aquest, sobre la marxa. aconseguí el quart gol. Poc ~bans
d'acabar la primera part. el Jupiter
fa el seu primer gol. per mitjà de
Galvany, en entrar amb decisió pel
mig deIs defenses.
Començada la segona part. l'Espanyol continua encara dominant, 1
en una avançada. de la davantera.,
Quesada centra, I Gree~, ben collocat, Ca el gol número cmc.
A partir d'aquest gol començà el
descens de gol espanyolIsta. Galvany,
en una capcinada fantàstica, tornà.
a portar la intranquillitat als de
l'Espanyol. No obstant, l'E:Spa?yol
s'apuntà el sisè gol, per mCdtaclO de
Lccuona, d'un xut de lluny, fortissim,

El tercer gol jupiteri no trigà gaire
a venir. Soler passa a Garcia. i aquest
remata esplèndidament a. la xarxa..
Una estona després. Terradelles desvia una mica un xut de Galvany,
i és el quart del Júpiter. Els partidaris de l'Espanyol comencen de veure una mIca negre .. , però Manolln
té cura de tornar-los la confiança,
i fa el setè I darrer gol de la tarda.
Els millors jugadors de l'Espanyol
han estat Edelmiro, Lecuona, Quesada i Green. l del JúpIter, Font,
Galvany i Soler.
Els equips s'arrengleraren de la.
forma següent:
ESPANYOL, - Martorell, Terue1.
Pardo Espada, Soler, Lecuona, Quesada, Edelmlro, Green, Manolln 1 D0mènec.
JUPITER. - Simó, Daniel IM.fiez, Font, Soler, Sala, Pérez n, Galvany, Garcia, Perpinyà i TerradeUrs.

L'arbitratge, a càrrec d'Esteve, en
general va satisfer.

s.

COSTA

A SABADELL

En un

partit Violent 1 accidentat, el Badalona bat el Sabadell per 2 gols a 1
Va ésser una cosa lamentable el
de no experimentar cap minva de
que presencIàrem ahIr en lloc d 'un
moral en ocasió d'ésser expulsat;
partit de futbol, Feia temps que no
Borràs, sinó tot el contrarI, ja que
havíem vist tantes vIolències, que
aprofità totes les ocasions per a inembrutaren completament una partentar batre el marc locaL No va.
tida que havia començat bé.
plànyer cap esforç per a. fer-se amb
la victòría que tant li convenia per
Cal admetre en el futbol una dua aspirar al segon lloc de la cla.ss!Iiresa fins a cert Iimit, .p erò mai no
ha de confondre's el joc dur amb el
cació, cosa que no va saber fer el
Sabadell a desgrat de jugar en terviolent I perillós, i ~uest va fer la
seva aparicIó en la partIda d 'ahir
reny propi. Técnicament els V1Sltants
bastant sovInt. Alguns jugadors en
no superaren els locals, però tinguesufrIren les consequències, entre ells
ren, en canvi, l'encert d'aprofitar les
Sch1l, precisament el responsa1ble de
oportunitats millor que els sabadellencs,
tot el que succel. Schil no sap comMallorqu[ topà am'b una de les
pendre fins a qUin punt arriba el
joc legal I on comença el prohibit
partides més dif1clls d'arbitrar, depels reglaments, i això fa que en
gut a les causes que hem exposat
moltes de les 'seves jugades 1 àrbitre
primerament, però cal dir que, maLhi hagi d'intervenir. Cap jugador
grat el descontentament d'una part
no s'havia extralimitat fins que
del públic, la seva actuacIó va. ésser
bona.
Schil entrà de mala manera a. SosArrenglerament dels equips:
pedra l el lesionà d'importància;
des d 'aquell moment varen ésser alSabadell: Florença, Morral, Blanc.
GràcIa, Font, Mota, Sospedra, Caltres els jugadors que es prengueren
vet, Gual, Barceló I Perera.
certes llibertats contra el fisic del
Badalona : Navés. Borràs, Lledó,
contrari. Aban.s del mig temps el
propi Schil va ésser vict.ima de la
Crlstlà, Oamacho, Schll. Betancourt.
modallta t de joc, en una topada
Cambra, Forgues, Serra I Torres.
amb Calvet I SOspedra..
La primera jugada digna d'esment
En vista del mal caire que prenia
va ésser un gran xut de Porgues que
la llu1ta, Mallorquí, que dlrlgla Ja
deturà bé Florença, I tot seguit va.
partida, va. crIdar, durant el desprodUir-se un garbuix a la. porta de
cans, els capItans i delega ts dels cerNavés, la qual no va ésser traspascles contendents, i els va fer avinent
sada d 'una manera Incomprensible,
que allò no podia seguir pel mal
en unes rema t.ades de Gual i Calvet.
caDÚ emprès, I que expulsaria. del
cap a la meitat de la primera
camp el Jugador que persistis a
part va. tenir lloc una entrada del
practicar violénc1es; l'enèrgic advertot bruta. de Schll a Sospedra, 1
timent de l'àrbitre no va fer l'efecte
aquest jugador hagué d'ésser retlra.t
que era. <l'esperar, ja que al cap de
per uns minuts fortament aco~Ult.
pocs minuts de represa. la lluita.,
Al cap de trenta-dos minuts va
Borràs va fer una entrada perUlomarcar el Sa"badell el seu únic gol.
slsslma. a Perera, el qual restà lesioen una. oportuna centrada de S0sDat per llarga estona. La conducta
pedra que va rematar Gual.
francament censurable de Borràs va
Poc abans del descans, Schll inéser sancionada per l'àrbitre d'acord
tentà d'arrabassar la bala a Calvet,
amb l'advertiment que haVia fet, i
en el precls moment que entrava
tot seguit decretà l'expulsió del deSoSPedra, í de resultes de la forta
tensa badalon1.
topada que es produ1 entre els tres,
Des d'aquell moment els jugadors
Schll restà lesIonat d'importànCia, 1
es reprimlren, però encara espurnehagué d'ésser retirat del camp, per
ja.va el Joc reprovable, que finalment
bé que va. reaparèixer al segon
temps,
Mallorquí extirpà del tot gràcies a
1& seva energia., amb la qual cosa.
Reprès el joc va produir-se tot 8&aconsegul endegar el joc pel bon
guit la violenta. entrada de Borràs
camí, del qual mai no havia d'haver
a Perera, jugada que va motivar
sortit.
l'expUlsió del primer, com hem es.mentat abans.
L'actuació del Sabadell va ésser
ben poc convincent, 1 com de c0sSospedra, que estava molt masetum, es produïren tallades enonnes
gat. hagué d'ésser retirat del camp
de la trlpleta central .!a la linla
per bona estona, I durant aquest es.d'atac, la qual en el primer temps
pai de temps va ésser quan el Badano va saber assegurar el partit,
lona. marcà els dos gols. El primer el
malgrat tenir manera de sobres de
marcà Forgues, d 'una bona. pa&a<la
fer-ho. Com poques vegades veiérem
de Betancourt, I el segon I"entrà Bel'equ1p sabadellenc a la deriva, I a
tancourt en rematar un cop Crano
contra el Sabadell.
estones am'b una desmoralització
gairebé total. N'és una prova la
mena de canvis que s'Introduïren a
INAUGURACJO DE CURS
l'eqUip durant el segon temps, que
Acabades les millores que el Club
palesaren un desconcert evident.
Esportiu MedlterranJ ha fet en la .seEl Sabadell està. passant per uns
va esplèndida. sala. de gimnàs Que
moments crltIcs com poques vegaposseeix al seu local lSOCial, posa en
des s'haurà trobat durant el seu
coneixement de tots a Qui pugui tnllarg historial; sl no aconseguelX
teressa.r Que el curs començarà el vireaccionar a temps, pot ésser la prinent dia 18, i continuaran donant-6e
mera vlcUma de la promoció autoles classes diàriament a. les ordr del
màtica,
prOfessor senyor Garcia .
El Badalona va guanyar per mePer a inscripcions dírlgiu-vas al !oreixements la parlída, puix que va
cal socJal. Comtes de Barcelona, 8,
jUgar amb més entusiasme I cora t¡e
primer, tot.tl els di de set a l101I
que el HIl G9At.re.r1; tln¡u6 la YLnut del
veçre,
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El Campionat de la Primera

ategoria B

Batut l'Europa al camp ~e l'Horta,
el Sant Andreu res. , sol
en primera pOSte o

--

Si un guanJ&dor hi havia d'haver avui en aquest partit havia d'ésser el Granollers, 1 per tant la seva
victòria la considerem justa i com
a premi a les mUlors ocaa1oDa Que
ban sabut crear a. la porta conwaria.
~. si bé cal reconèixer que
t'i TetTUI!& ha assolit marejar ela
locals fent-los anar durant molt de
tunps • la deriva, cal també reconèixer que el Granollen ha donat
una bona lliçó de futbol als seua
contraris durant els v1nt-l-dnc minuts primers del partit - ela millors de rencontre - en els quaLs
l'onze granolleri ha teixit més que.
Jugar;. i ha aconseguit dos esplèndida
gols (Jue bé valien els dos punts en
dil-puta,
Despré6, quan el Terra. . ha marcat el seu primer 1 únic gol, a conseqüència. d'una fallada de Vans. els
locb.J~ han perdut el control i s'han
dEi"a~ dominar pels contraris, i per
POll que no els costa l'empat i qui
sap sl també la pèrdua del partit.
~rò la lògica. finalment s'ha 1mposat, I les dues oca&lons clar1ss1mes qUI! Sanz ha tingut per a marcar. 1 s'ha. deixat escapar, s'han vist
~ompensades amb la poca efectivitat
dels davanters terrassencs. 1 a darrera hora amb l'obtenció del tercer
gol granollerí, entrat pel mateix
Sl\nz com a Just corolari a les seves
valentes intervencions.
L'encontre s'ha desenvolupat en
pla de veritable campionat i fins I
tot el nerviosisme, com sl es tractés
d'una gran final, s'ha apoderat dels
jugadors: però l'àrbitre ha castigat
amb encert el jugador que s'havia
extralimitat. El públiC tamM s'ha
mostrat nerviós 1 ha protestat diverses vegades. i amb raó. les equlvoce.clons de l'arbitre,
El partIt ha tingut un segell d'emoció 1 interès, tota vegada que de&prés ct'l gol terr8Menc hom preveia
un !>l:\'iSibJe empat. i la temença d'una
derrota, Però quan el Granollers ha
entrat el tercer gol. s'han apaivagat
els ànims dels aficiona t.s locals t s'han
esvaït les lYuslons deia forasters.
Cap recança no poden sentir els
aficionats de Terrassa. car ela seus
representants han donat el màxim
rendiment. El seu adversari d'avui
ha estat de quantitat. 1 cal tenir en
compte que jugava en terreny propi.
Deixem, doncs, (om a nota remarcable d'aquest campionat, aquest gran
xoc que ha tancat la prtmera volta
del torneig.

A SANT MARTI

'El Martineno és batut pel
Sant Andreu, per 8 goJa a t
Dea que es Juga el campionat de

CatalUJlYl' d'enguany, el grup que
m. interis ha despertat ha estat el
lfUP B. AqUl!6t grup. QUe el formen
eqq,a-aJgun del qual Ja havia Ju. .t ell el grup A - que tenen una
jpaltat de fon:es 1 això fa que ela
¡w.rtI.t.a que Jucuen tenen un gran interie.
No hi ha c11umt'Il(e que en el grup
B no hi ha~ &!gun partit o altre Que
110 porti un cert interès. Tenim, per
exemple. com ja fa dues setmanes.
'ftn ju¡ar un partit molt emocionant
altre el Martinenc i l'Europa. L'em. .t lUIIIOlit pel clUb de Sant Mart! va
fer que a aquest club li tornés la moral perduda.
El d.1umenge passat vam tomar a
:teUle un partit ple d'emoc:ió i d'interès. El Que van jugar el Sant Andreu
:I el Graoollers. l per no ésser menys,
en el partit jugat entre el Mart.1nenc
1 el sant Andreu -la rivalitat interbarria4es-es va wrnar a gaudir una
tarda d'emoció; vam veure altra vep.da jugar a futbol. amb un enwa;Ia.sme 1 un interès per ambdós on... Que moltes vegades no es veu
en els camps de 13 primera ca tegaria

IP'UP ATots do6

oruJeS van posar en la
Dulta un 101m interès, car a tots dos
els in~va guanyar els dos punts
que hi havia en litigi Al Martinenc
U in~sava guanyRr, perquè aixl p0dia tenir l'esperança de poder adquirir una class1ficacló honorable en aca·
bar el to~1g del campionat; i als de
sant Andreu tambe e-Ls interessava
fer-se amb els dos punts. per tal de
poder-se assegurar el primer lloc de
Ja cl8as111cacló. 1 lÚXi au tomàticament entnr en el grup A.
El partit fou presenciat per un
arran nombre d·espectadors. els quals
emplenaven gairebé tot el camp, 1 en
entrar al terreny de joc els dos equip.,
foren acollit.s amb grans a.plaudi~nts pels !Cus respectius "istes".
El desenVQlupamen~ de la lluita va
fteUltar força inter~nt. puix que
els dos equips posaren en la lluita
un elevat ent~ per a triom!ar.
lA major coordinació de les Unies del
Sant Andreu. especialment en el se·
con remps. els valgué que aquests asII!')llss!n aquesta clara i neta. victòria.
En el prinler temps solament va
marcar-se un gol, i aquest ra "orable
al Martinenc. Fou aconseguit al cap
de cinc !I1lnut.s de començada la par.
tlda. I el seu autor fou Alvareda. Dunnt Ja resta del temps d'aquesta pri~..ra part 1!.JIlbdós equips atacaren
les respectives porteries. sense trau:re'n cap proti t.
En el segon temps va venir la reacei6 de l'equip de Sant. Andreu, I al
ea¡p de clnc mmuts de començada
eques+..a V1In a..."Olir l'empat per medlac1ó de Roig. A mesura que avan·
çava el temps, la davantera andreue>llCa va d"senrotllar un joc de
conjunt que va superar al seu adverart. i a1xi vam veure com l'Ls de Sant
.Andreu marcaven el l!egon gol per
obra de VaDrI.i:lera, Aquest nou gol va
animar ela equiplers del Sant Andreu,
ela 4uals van llançar~ a fons per
tal d'ausmentar l'avantatge i a.o;seaurar-ee la victòria. i aQuest.s desigs
f<:tren ~ amb un nou gol.
el tercer del Sant Andreu, marcat per
PlnYE-lro, 1 d'aquesta manera 8S5egurava la victòria del seu equip.
Arbitrà el senyor Pujol. i ei.o; equips
es formaren de la manera següent:
MarilDenc: Petrw!, Catalau. Madic:6. Mali. More~, Iranzo, Alvareda,

•••
PrImer gol, al cap de cinc minuts.

cop do cap, ..apuntà 1'1lnlc l'Ol de

l'Eurolila.
L'Horta mantingué l'atac una al,.
tra vegada, lluitant desmé.5uradBment la dues lfnieII m1tjane6, 1
8&badel s'imposà amb el seu joc
c1Us1c de paaaada curta 1 rua. &er'vint la davanten peLs ext.rems.
BarDet
, poc &bana d'aeabBr el primer temps, acollllClui el tercer gol,
d'un xut superb, deia anomenats de
bande!1l, que merelQué una ovaci6.
La segona part tingué wes fases:
una de reaoc~ó intensa de l'Europa, en el pruner quut d!bon,
aguantant l'Horta la forta eecome-

escelltU~,
Els ~ 8'arrengle!Ven

Una lluita magnifica. - La potencia1ita
dels clubs participants
Amb el troteu CUcurull. eactJeDt I JIlls li per 60 lliure 1 t per :aoo dqpajornada que el Club Natació Ba1'Ceven el triomf al Terrassa, el qUal
lona orpn!tza a honor d'aquell Clue

fou un entua1a.sta de la natacló.a
malaguanyat Seraf1· Cucurull, ea
clausurà la intensa campanya que
engu8D1" a'ha portat a cap.
Les magnHk¡uea lluites amb una
igualtat. existent cada any més marcada, era aquest on ma d.1ffcl1 ea
~ fer un pronòBt1c. I a que hem.
arribat a una aacencló tan potent
amb aquesta plèiade de clubs que
avui ja formen la natació eelecta
de Catalunya, que per raó natural
era més fàcU esperar el deaenvolupament de les curses que no fer de profetes, i més encara Que l'&n1ve1Ja,.
c16 de forces era l'atracUu més inte!'essant del IV Iny trofeu CUcurull
Aixl ha estat. El Barceloneta, que
dOlI anys seguits era un venced.or
absolut, enguany s'ha trobat amb
un Terrassa que 11 ha barrat el pas,
fins al punt. Clue ha estat un continu
empat de punts, desfe~ a darrera
hora i Que ha fet reaplnr tranquils
els entua1aates del cor del "Bacallà
en espera. però del fall
que pot d.ona.r la Federació en el cas
:nmollar.
Hem vist cunes 1mpreulonants de

com.

eeguelx:

Hona==.Sarldro,

Mk', So-

lanes.
RIb6 Maiora\, OlpdevUa.
éambra 1 BIl'net.
Buropa: IIOntaenat, ~
Ma.rtln, .A1IDSDJaDa, JimeDo. Muntaner, Soler, llu. Ball~ter, Ouenca 1 VeDtura;
P. A.

l

,

Els campionats r gionals

Jornada de resultats

pilosos

A P.UlPLONA

Osasuna, 1 - Arenas, 3
PAMPLONA. lt.-Al catn,p de San
Juan se celebrà el part.lt de la copa
Basca Osasuua·Arenas, Els navarrelOS foren batuts per tres punts a un
pels bascos. El resultat en sl no és
el pitjor per a 1'0aasuna, sinó que clavant un equip com l'Arenas, que no té
n!II de particular, realitzà una act;¡acló molt feble, la qual cosa demostra
que s'haurà de preocuPQr seriosament
deia elen1ents que necessltarà per a
intervenir amb èxit mitjà en el torneig de Lliga de primera Divisió.
L'0e6SUJl1\ començà jugant bé 1 eI'
un avanç Aranaz servi en sarau. li
Vergara. el qual marcà l'únic gol d'aQuest equip.
.Abans del deecans empatà l'Arenes
en rematar Gurrucbaga amb encert
un xut de gairell.
En 1!l f!E'?:ona pa.rt. l'Osuuna ~mbo
tellà ela seus contraris, però senae resultat,
Bll canvi els areners. en aprofitar
lea dl1e6 ocasions que ae li presentaren favorables per a batre el porter
local aconseguiren altres dos gole per
Suàrez i Zuluaga.
Arbitrà ma.la.ment el senyor Ellzari
E'l5 equips s'arrengleraren alxf:
A~netI: Egusqulza, Agusquiaguirre,
Ameta. Garcia, Petrefia, Silb06a, Larrondo. G<l6ado, GUlTuchaga, SUàrez
1 Zuloaga.
O!Iasuna: Zannaonend1a, Pichi, Muguim, Reich. Aranaz. Tell. Aviscuri
ltum\lde, Ve~ra, Sàncbez Pa5qww
1 Catachus.

sec.....

- Llevant, O
camp de l'Elx • ce'enelCÍite del torneig lI11P8I'-

reglon:&}

Elx-Llevant. que
locala per un a
ea desenrotllà IOta
català Arribas, que
1U!I!IIIiV't..n. &favor! l'equip to.
quant a QuaUtat, ft
deli llevantins; 1*'6
superaren en entu-

IU~::S:~~:'~=;n:
parta ela
ac
gol;
la locala
UCOLlevant, encara
tingueren tres o
oU~t:t::I~
de que
Vidalpoa&l'eA

Lli.'"

es distingiren CIaJe..
lSlIIr,.,,-_.l'Elx Santa Maria.

~~v=.m:

Hereter,

Ca1pe,

~*'I~ ~Jft'e~, Pu!g II, Art!-

1 Gallar.
Torregrossa, Pe-

Lito, S1rvlent,
i Baeza.

MUNTANER
ftIlcedor dels salte cie trampoH
(Foto Arldll)

i::n:=ç

=.:r:

»-......

1.

ea ventuaven

Ocmstantment
elativa l'equip
totes les Unies
m...mements
J'equ1
blallc-vermell'
J08 ales i el '
resta rou
tia&, que debutava
dreta.
dOn fan poc joc 0C9 al ~ ocuDat el Doc cont.rart; 1 aQa)a. IIIDblant
falta de fortuna es «eem~n els
se~ companys d........ .
L U'bltre, sen~ .;~ amb cone1xement i fe
ft lUer posar
fi a temps al joc
que bdcIaven alguns atlètics, en ~ el ~ defenliiio Urbano, que f~
Per dues veg
ffii el Baracalc10
tunc10nar el
ell Ja lIeIOIl&
part amb ocasió1le"-' rematadea
de Larrazabal i .."....
l!:qu1ps:
Baraca1d?:
; PabJlto, Rey;
Orturar, Pisón,
~; Pêlix,
ChI.su, Cachelo,
1 JArrazabal,
Atlètic: Izp~ Oceja, 01·
lauren, Mugu
~; Goro8tl~
Ira.ragorrt,
Verp.redle 1

I

m1E

Malacita9, t _ Beti., O
U ......... I
~ arma del
Betls continua. AIdI' a Ja tarda, daMàlaga
' 14. -

vant el Ma1ac1t6DO. DO fcIu eaemlc de
consideració. Pet.' .... l'equip malagueny
"""_ - I n ,va ~ ar-.., .....".
amb facilitat. Et Be~ tIIIIUé resoclons fugaces, a 'forçII d'entus1aame
I en buac d '- _
- '....a e - .- . . permetre
_ ........~
que
aviat es desfeien
ment la presaló ~
reaccions de l'eqaIIt.n1llà el l"eIl&>
traren en la prtaa_ part a CODIIeqUèDcla. de DIU"CII!It ... looaJa el lleU
primer goll a ~ de la. 8ItIODa.
El Betis que presllant. tDeIIteDt en ell
1lltlms minuts. ub ~ aagmmtat el
seu acore per DO ~-Io la
fortuna en el xut.
Paren els mIlIGa de rllQU1p local
les lln!es de mfijall defeDIeI I l'atrem Meri ell l'atlllflaard.a. En el
conjunt aldaIl1I ...,.,...... Aedo 1 Safo
feren coses d'alpg mIdt.
Un gol aconsegtd el KaJacHaDo en
cacia temps 1 ambd48 delata a LaDp.
rita. El de la prim.- part a CODSeqUènc18' A _
_ ... - - . 1 el - - ........- . ...-0<0& .....
en recollir un ceDtre de lIer1.
Arbitrà amb J:eIUla1' lIIIC8I't el senyor MutUs.

1............

Equips:
Malacltano·. "'-_., - - , - " ' - " ,

~ .........,.., VOK~

Valsntfn, Outlllo. .A1aD8O: Artola. Tomasfn, T ~R"'''''ta, 1 MerL
Betls......-·
-~
...... Aec!
: Urqueap: - - " ' "
o;
PeraI, a6mez l.antDOa: Baro. Adolfo,
Unamuno, Rancel • QIballero.,
ft

A 8ftILLA

ReoHatiyo, 1 - Seyilla, 1

sevma. 1.. _ BIll camplons d'E8panya 801ament IICOIDIJeIulren empatar amb el Recreatlu de Granada en
el part1t que ambd61 equips jugaren
el diumenge pa.ssat.
El BevIlla rea1ità una actuació poc
lluIda 1 foren ela priDctpeJs causants
del mal reeultat procluIt, ela defenses
1 B1IquIrre. JIl pder naetonal eItf..
lU6 JI:JiIïI1Ir 1 el . . que man:a.reD al

N VETATS

TeaIft~

NIC0L4u-MAM'OB1:

OnmpanJ1a

AVUi, clillUDa, nit, IlO hi ha tuDc\ó per tal de donar lloc .. 1·...
sa1g general de la comèc:Ua en tna
actJee 1 un epfleg de Mlcbel DQ.
ran, traducció de Domènec de
Bellmunt 1 Joeep Bertrans
LLIBERTAT PROVISIONAL
que s'estrenarà climecres a 1& nit.
Demà dImart.s, tarda, la comècUa de Joeep Maria. .le Begarra.
LA BA..1WBLA
DIi LES FLO&I8'I'E8
DI3oue. 1Dauguracló dels eepec>o
tacles per a infants. amb "El secret. de 1& eapseta d'or" de Josep
Mana Poldl 11'1lnea. '

UBLI-CINBMA
PaIIe1g de Grèc1a 61 - Tel. '18181

SeaaIó continua de 3 tarda a 1
matinada. Seient, 1 peeeeta,
AVUi canvi de programa.

CUA&lO

ATS MUNDI.\L8
ALARMA (DIbuix)

CAMPEB.OL8 DE SCBWAL1I
Documental

NOUolads 4'actualltat mon'"

BAINO
nIes. En els estile el vencedor ha
estat. el Barceloneta, Que ha donat la.
sensació de superIoritat des del primer rellevament.
Els infantlls, bons ned.ad.ora per
cert. el Catalunya presentà un millor quadre, anant per ells la majoria de proves 1 amb bons llocs en
totee lea curses, Salvador, un marrec d'elegant estil, ha marcat 1.18
en els 100 ll1ure, que és tota una
marca seriosa per un iIúan , En
relevamenta 6 per 50 ta
foren
Tervencedors, 1 amb els 50 lliure
rassa feia primer per mitjà el sèu
infantil Franch, que obtenia el temps
de 34 seeona 2 dècimes. Ela salts,
balança, en aquestes jornades per
l'obtenció del IV any trofeu Cucurull, hem trobat un Muntaner no
gaire afinat. En el trampol! féu coses passablea. En palanca. no gens
especiaU_t. fou superat per LanuIIB, que, inaJarat el seu poc entrenament, ¡jOrtà a cap una ~.
sima actuació. AQUests for8i els
vencedOl'8 en trampoli l palaDOll. l!8s
altres lloca els disputaren cervera,
Guàt'cUa. Pene í altres, que feren de
tot. CoeeI bones i dolentes.
El conjunt ha estat magnif1c. Hem
assistit a duees Jornacl. emOCIonants
1 on s'ha viscut moments de veritable en\usia.Sble. Els cr1t11 _ pen-a
dels oluIIa ha donat. un aire enJo-

L'ILLA BLANCA
EIVISSA
DocUment.al, de X&v1er GUe1l

Avui, nit, a les 10:
NOTICIARI FOX
CROMOS DE ESPA:tïrA (documentall, TALLER DE REPARACIoNES (dibuix), CINCO MINUTOS
DE ESQUIS (esportiva>
CBEVALIER en la divertida ~
mèdia musical

El caballero del
FOLIES BERGERE

CoJiseum
Avui, nIt. a lea lO,

DIBUIXOS

~Ql.~""''''~
TdW"

ei
exceIIeD'

equip fou dept a una fallada Jm.
perdonable a la aeva categoria.
Ala poca momenta d'aquell gol tarDà a faDar BIIaIU1rre una altra ,tugada clara, pez(t tingué la sort que el
xut del davanter granadf correspo.
nent, f08
pel travesaer.
L'encontre fOlI mot mal arbitrat pel
coll8ll&' andal'6a l8II1OI' Damaso.
Tots ela goll ea marcaren en la primera part. PrImer lDI.I'Cè el 8evi1la,
als 22 minuti, en rematar C&mpanal
una p&IIIIIICIa de LaIIdD. l pocs
momentll . . . . del deacans. Sosa
a.ccmaeguf el aot del Ol'anada.
Bo el 8e8OIl temps es eaattP el Recreatiu amb un pena.lty que llançà
Euskalduna 1 que deturà el porter
11'IlDad.i
L'únic jUgador del sevUD. que estigué bé fou Braceto, Bll el Recreatiu,
Sosa. t eJa ciefenaea.
Equeps:
sevl11a: BJzagulrre: EUstalduna,
Deva; Núftz. Epelde, Pede; 8ànches,
Tache, Campma1. Lulún t Braceso.
Recreatiu: Zaba1es: Carreras. sant
l'eBu: Bombl1lar, 0Ilenea. Castro:
V1çtoriD, N1eto. SOIa, BarrloI. Luc¡ue,

TEATRE

CINEMES

I

CIA

A

.'ha presentat com un formidqle
equiP. complet. en totes les seves}1-

deb6. Ela I.DOG mure catre 01moa
1 Salvo són de lea que diffclJmen.l
a'0blldeD. Una curaa de r~ l veure doll hOmee en continuat Ion*& p81&t~=~e""'"
~adllllma en wt..
1
seaslons que 1la IIlO6trat"1
haver-hi • 1& fi un vencciloi' llei"
seva ane16, 1 un conat de protesdues d~es de segon. és una ReSta a darrera hora, amJ:t un senyor
ta digna dela doa excellentl nedadora del Barcelona 1 p, A. B. E. T. Jutge de salts.
que una vegada més han fet honor
al seu historial. Olmos, amb una cursa molt inteIDgent, ha se¡u1t el
tren marcat per Salvo, 1 aquest, ple..
tòric de facultats, feia ela lJDposa1blea per alliberar-se de l'ombra d'Olmoa, que ha seguit tota la cuna ~
imposar-se per una mlnlma d.1fermela, d.1ferència que no donA. vencedar al crack del Barceloneta però que
no entela gens el preatlg1 del jove
Salvo,
Salvo, a l'endemà, obtenia una
victòria neta i gens esperada. OJmas.
Salvo i Boqueres a el tercet que
s'havia de jugar el primer noc. Lea
opinloDII avantcuraa eren favorables a Boqueres. Els prlmers metres
ho anaven confirmant, però heus
aci que Salvo en un fOl'clDl esplèndId. aconsegueix pa.ssarOlm08, 1 a tren
end.1mon1at va a la cacera
de Boe1x
queres, al c¡ualacoosetrU
als 300 metres, 1 anal' a1xi ja en pas de vencedor. CUrsa formidable aquesta 1
que ha servit. per collocar en els lloca
d'honor, junt amb Salvo, Boqueres
1 OlmOlll, a semal, que ha fet una
cursa ma¡púf1ca, 1 a Amat. del Terl'8SIIIIo, entrat.. abans d'OlmOll, que
en aquesta. cursa ha donat. poc del
seu habitual rendiment degut al
pla curatiu en què es troba.
Si interessants foren aquestes curses, tant ho foren la resta. Uns cent
metres lliures on Sabater, del Martorell, Amat. del Terrassa, 1 Bequerea, del Barceloneta, feren una
01.1108
temps molt acceptables 1 que ens d.1u
AIs6 Ja .. tot. Un balanç formiben bé amb el pla que pugen ell
j"-'- -""ranc- del de--' En ela dable, encoratjador 1 uaa final de
......,. ... -.,.......
.......
100 dors 1 400 1 200 baça foren les &emparada digna de la que enguany
c:unrea menys interessants degut a 8'l1a partat • cap.
u,oRI:NO GIBERNAU
què el
el vencedor
era. ja abans
de
f--.-.n,tho _a_nt,
D __~
...
.~.-.. -.....
----quem, perb, que Sapés fou el nedaclor de eempre, tot voluntat 1 nervi·
que CJranada ens sorprenlUé amb
IIIQ elepnt estil 1 viratge
de debb. 1 el tempe de Salina8, que
fOll de ¡ran pes per donar uns punti
que telen falta al Barceloneta.
En rellevaments, com sempre. lea
proves emotives, ho foren encara
més per 1& Du1ta d'empat a punts.

)¡¡la"

t·

I

TEATRES

El Barceloneta, venced r
del IV any trofeu Cucurr 11

c:v........ *-

d'un cop de cap de Guix n.
Segon, Sanz. set minuts més tard.
també d'un cop de cap.
A MADRID
Al cap de 25 minuts, Pueyo fa el
tercer.
La segona part encara és més moNacion I 3 Athl
2
guda i dura Que la primera. Sanz fe.a, e lO,
lla un gol inevitable.
MADRID. H. - Es reun! molt d~
Els atacs alterns fan lluir els porpúbllc al cam¡p del Parral, on conters. A poc a poc, els locals s'lmpotendiren ahir a la tarda el Nacional
sen, ara Sanz fa el Quart gol. !barra 1 l'At~ètic.
resulta lesionat. I poca estona desEstigué encarreeat. de dIriIir la
près l'àrbitre assenyala la fi de la
contesa el collegiat HernàndeZ.Are
partida.
c:e6. ~. equ!.p$ presentaren la fOl1Il&Equips: !barra. Vilanova. Alcorlça,
cló seguent:
Castro, Loyola. Cadafalch, Brió. Pue-' Nacional: Bueno, Serrano, SUhez,
yo, Burillo, Marquès. Colomer, el Ter- Sànchez. Fr8IB, Zulueta, Marionee,
rassa. _Ca.sanoves Apariel. Valls. MarQ-.lesada, 0rt1z de la \
U, Rovira, Torres, Eugeni, Guix n, \ Atlètic. Meca M
V '1càn:e1.
Sanz. Rublés 1 Guix l, el GranoDets.
G6 Ilo .•
,eea, a
11ia, ~a, Marin, Abdó b
Ermengol, enèrgic. però s'ha equl_
vacat sovint en l'apreciacl6 de faltes,
~ un patti~=:s!n~
i ha delxat descontents vençuts 1 vicrant els noranta minuts es ma'ntin=
toriosos. _ JOFRA.
gué en un to emocionant. Els nacio.& HORTA
na4I5bes es ~naaren perfectament
en el seu terreny de petites d1menBalada. cues. Gumà 1 Mas.
L' Horta yenç l'Europa
1k>Jl8, mentre l'Atlèt1c, mancat de pJ..
SaU, Andreu: Cruz. Falguera. Sanç.
rebé .. totaUtat de .. seva davanPerera. Davf, C86tlllo. Gómez. Plper tres a un
tera titular, no tingué fllCeI't davant
ZQeIrO, :Roig, Va11ribera i Ubeda.
No cal cUr que era d'emoció !a defensa dela propietaris del terOCELL
aqueat partit. esperat amb interès reny. Pel joc deeenrotJls.t per la 1inia
.& GRANOLLEB8
pels "istes.. deli; d06 bàrldol8, fent-mitjana vennella-blanoa 1 molt espese múlt.i:p1ea con.trovèrales lIObre al claJmt>nt per lpifl"a. QUe en el seu
tl'encaria la ca.d.ena. de la vica.ocldt.'I1tal lloc de miC centre deatacà
Una gran lluita dels dos es
tòrles de l'Horta &Obre l'El.1ro!la en de manera notable, el partit no hauequips vallesans que es deci- eLs partits de camplouat dea de 1'_ ria tingut dlficultata per a l'At1ètJc
cens seu a la Lllp prof.e8sionAL
sl en la linia davantera s'haguessin
deix a favor del 100&1
Una vegada més s'ba ccaf1rmat
arreng'ler&t homes de fàcil remata.cl.a.
Podem ben dir que l'encontre d'e.la auperlorita.t local de l'equip bor- Només els dos extrems es mantint'iii ba estat el de la màs1ma emotenc. veooent-lo amb un reaJl.tat. gueren bé en et prtmer temps i deció 1 també el de la màxima coonet de tres a un.
<'8lgueren en el segon. Però el tercet
~e1a de la present temporada.
Aquesta contrarietat de l'Europa
1ntnlor estiIrué franeament JJl6Jament
I éII comprensible.
11 reste. dos bonia; punta que de
tota la tarda. En a1Xb s'empcrtà la
Dol clubs del Vallèa. ambdós dI&moment el priven de mantenll'-iIe a
palma Navarro, molt pellat.
pati a c:loDar l'aeeal~ a la primera
la capçalera deia Uclers ~ la caEls naciooalLstes posaren en la contesa el seu !I1àx1m coratee, I bon joc
catecorl&, 1 d.1stanc:iatl l'un de l'alt.egorla.
Ja
j
Ve per un 801 punt en la clasalfiEn. caDv1 l'Berla, amb el reaultat
en
ma orla dels seua Jugadors. 01d'ahir,
es
va
allunyant
de
1&
cua,
tem,
en
primer
lloc, el tercer defencael6.
que dl.bnlliA, la seva
ouaQ78dor el TerrasI!a. el caml 11 00Ii& no decldida. ni molt meJ]38 en- slu; èQuesada,
cia
queda. . planer per a arrUbar al f1
cara, puix que tan eol8meot. acabt. prud n amb un bon joc, i ~ 1D1t.deI1tJat. 1 ell canvi deixava el Gre.ahir la prlmera volta, que si :no ha
jas ates SàDChez 1 Zulueta. 8ObI'etot
JlOIlen en d.ificU1tat, en forma que
_.1.....
aquNest.
eatat. en excéa dura per ala .......
ro ens a gradA. l'-4.
... _ ltratee d ' SerJa podem dir gairebé eWminat per a
conteDdenU!, no he. estat res de
ànd.ez Arec
creiem
elIl
aconseguir el primer lloc.
dolç, i el que ea ~ per • la r.
es.
que
leUS
V8IIÇUt el Te1T88l8, ei Granollera
881011& ea preaen.ta amb major dufalle serien dictats amb un esperit
resa.
d'1mparcialitat, El cert as. no obstant,
pocHa encara. 1 amb raó, esperancar Ja renond" del titol Que tan magVam veure ahir un Europa entu- que perjudicà l'AtJètl.c.
JIf1Icament. va U80Ur la temporada
siasta a la davantera, vo1untaIiÓII
.& 8ANT 8EBA8TIA
en la linia m1tjaD& 1 ~ dur en
Per a1z6 no és d'estranyar, doncs,
la defensa., exce8Ifivament dura"
Ja lP'IlD gentada que ha UIIistlt al que mereequé 1& in&Ta1ia amooellt,a.D òst' O l ' 2
JIUI;lt, 1 ela comptava per centenars
cló per part de l'àl'b1We.
on la, - PUB,
Ja representac1ó terrassenca, ~
No ob!tant., 1& iDIIClativa del joc
Sant sebastià, lt. - Per dos a
-.da. can ho han fet, a anlmar els
COI'l"eI!POn¡ué lo l'Horta, que fw un
zero tou batut diumenge el Donòa.us.
partit propi de CN'1)IOMt, de boll tia pel seu vell rival UnI6n de IrúD.
Per6 el Granollers, més ben dit:
joc a la primera part, a la qua¡ ja
El triomf dels fronterers fou meela jUpd.ors locals. sabien el que reva guany~ el pal'tlt amb e]e !;rea a
rescat. Dominaren durant tot el
p:-esentava guanyar o perdre aquest
un.
partit. si bé a la aeaOn& part la seva
encontre, l tots ella han fet els 1mPrim«" fou Ba-~ _..
....
va és&er ma inteDllllo que en
...... ,,_ en .....ea pressiÓ
le
I
JIOIIIdbles per assolir el desitjat triomf,
Jul8des mag1strala, un xut. 1 una e primers t6 m nuts.
amb mas o menys encert, però amb
rematada, aconaerut el primer gol,
Sobresortiren del Donllstta els deidèntic entuslasme i voluntat.
al cap de tretze miDut4 de joc.
fenses, 1 de l'Irún B¡ula, Chlp1a 1
No cal dir, doncs. que el xoc entre
CInc miDuts cIe8pr'és Dominguez,
8ànchez AraDa.
ela d08 onzes vallesans ha estat. re..
_
...
a
--'_
..... I~~.é
L'àrbitre Arr1lIaga campU la 18ft
ell una J...~~, _ " el
_......
nyU l dur. 1 rapidiseim. l que ai el
--on
..... d- l'Horta
m Isaió amb JDQI t poc en~..
_..
.'" ~
•
uncedor mereix tota mena d'elogis,
Aquest; ~ rol encoratjà un
Al
primer tempa, al cap de dotze
tlmbé el vençut mereix l'admiració
xic l'Europa, que, portAIot a cap
minuts marct. J'Irún el primer deia
1 el respecte, perquè ho ha estat amb
uns ataca a fons. 1 en 1111 ___ f_
seus gols en enviar Urtlsberea la
b ls 1 - - local 1 torn
la 1tota ela bonors i després de batre's, fic centre de Ventura, entrà~
decl.a a...,.. ,
al
P
com vulprment es d.lu de camJlltna
cli~ 1 oportú Ballatel", el qual, d'ull Iota aquest de manera suau. Bugatl
a campana.
raco11l la pilota 1 l'en?1à a la xarxa.
Un miDut més tard l'lrlm s'havia
assegurat el partit amb un nou punt
NOVA 1 GRAN URBANITZACIO A BARCELONA
marcat per UrUzberea de cap en rematar un centre de Bànchez Arana.
To.re d el Baró
Els equips:
gunata adIIona de pams quadra" de &erren1 rodeJa" de ....... ell diDonOstla: RoJO. Arana, Isabll,
tIdIlD ell ....... per a casee-.ale&s a
eènUms pam. SfcIaadea tel - Arana. Aye&taran, Golzueta, Ortega,
&ara de .... lO,ars c_ a rec" da"ant el notari 8r. AIeo*" de.l1lt a
Luislto, Chol1D, Armando 1 Artola.
Iee .61UpIea demaDdes, eonUn_ a /Ieaelet del pflbUc doaaa& ell ....,.
Irún: Egu1z, Berchundi. MaocIsl__ • reraI •
eènU- pam. lliure de deI;elel I amb el UIaraIIIeD& de
dar, Ltnazasoro, Arana, QuereJet&.
plani I flICI1ptlll'flll a raete
Bugat1, ()JaNber, U~ O~
DUrATS: CORTS CATAU Es. ....... 'hIIr.a au.
pia. ~ ~

1.

Natació

. . "ODa . . . de 4OIDID1 deli ~
tecDI. que unea yepdea el poc enoen en el zut, aitna per la bolla
actuacl6 de Uant.a«Tato i per úJt.Im
per l'ae6s Joc v1ol«lt emprat per
la del. . . Bañerà 1 Martln. no I»'
lI*tIl alter. el JIIN'(lIdor, La ter"cera fue .. 6Iaer de pura clef~
borteDca, DO peocupmt-4le ja de
l'atac 1 III eoJemtnt a mantentr el
tft8 a 1Dl. :811 ~ qUIII't d'bora
Ja a JIII* • ftlé JOC; moltl ~
clon al camp. actuant tota eeme
conll'Ol L'BuIqJa Intentà muWpU4 temPS tramcorrla 1
ja IlO ~
més.
L'àrtIltiÑ . , . . S8ntl8¡O, IMlIr&t
l'ex1gèDda. molta "Lstes", féu un

-Avuit, nit, a les 10:

Ejercic!os escolares (DibullOS)
lotleiarl Frallce Actoalit6s
IIlstaDtíDetS de Hollywood

Una noche de amor
per Grace Moore,. del Metropolitan Opera. House, de New Yark.
Not&. - Donat el caràcter excepcional de VERIDICA 8UPERPRODUCCIO CINEMATOGRAPICA. els preus dels d.1es laborables seran els següent.s: Tarda 1
Dit, 3'30, A lea 7'20, 2'60.

IIBAI'lnaOnA
I
Gr~ ~pN8a Sagarra
AVlll, rut, a les 10:
El gran èxit de la incomparable
CateJ'ina Bàl'oena, en
J nlieta oompra un hijo
amb Lluls Alonso

Cinemadel cinema
CALALUNYA.
Llar
uadoDaI
Avu1, l!eII6ÏÓ continua de t a
12'30: èxit de1init.iu de la superproducció nacional "Cifesa"

Nobleza baturra
per Imper10 Arl'8Dt1na, Mlque1 Lipro, Joan de OniU6a, Cazme de
Lucia, etc. Hores de projecció:
4, 6'20, 8'211 1 11.

Sanatorio musical
Sketch

DIBUIXOS
Not&. - IDtima volta del JII'O'
¡rama. a les 10•

Im

OINEMA PARIS
Telèfon 14544
AYU1, nit, a les 9'46:
lIIItrena del fUm nacJooal

toma'

80 horas en el cielo
D1.ud.a

comèd.ia 1Dt.erpretad.a

pela .8508 de la rialla

ALADY

r

LEPE

1 àd.huc el fUm de King VIdm'
EL PAM NUE8T&O

DE CADA DIA

FEMINB
MAB'IOBELL,
el JoTe porter de I-.PIUI7ol, apa. c1estaeacJa de r~alp cie Can
It1I1Ia I un lleis valon ma PlOme&edon del futbol eataIA
(Foto Berd-Buyosa).

Avui. nit. a les lO, gran èxit
JOAN ORAWFORD. CLARS: Gb
BLB 1 ROBERT MONTGOMERY
-en -

Cuando el diablo asoma
ProduCCIó'
METRO GOLDWIN MAYBR.
Es desllllt.xen localitats amb

tzea dles ;:I.'anticl.paci6.

larambla ae Catalunya~===========================7=
J

14 octubre de 1935

B àsq u e t

PBEI'ACI

Les tre6 SBIIIÍ(JIJS dIIIqaeIII; ~
nat d'EsPGoDya em bIm cooouít a
una final que pro:106t1eàvem. la set.
mana ps.s;a<I.3 1 que era. l'anhel de
to . els que ~ en aquest
esport.
Una finB.l P8t.rle-Rayo era. el ro!Sum de totes les CO!ll'e1"SeS d'aquests
darrers dIes, 1 era !a cobejança de
tots els esportius: m campiÓ de Castella l el camp¡ó de Oe.taIUnY&, cara.
a cara. Els pe.rt.lts prelunina.rs ens
ban portat a aquesta, final y hom
ha pogut eli:pa:J.Slo!lar-se a pl8.er i
ha tingUt ocasió de con.!Ïtatar Que els
quaranta minuts de joc responien a
la final que toham esperava.
El ~~et;, aquell esport despreciat encara per un sector força important d'esportius, :oa.n conquerit el
cor d'uns milers de ciutadans que
ahir a la. tarda es tr8slladaren a les
plsr.es de tenls Q l Parc Municipal,
El nerviosisme eilcoma~ del joc
"\"8. filtrar-ee 1nt.ewl.ment EL tots els
assistents & l'última sessió del C6mplOnAt d'Espanya d'enguany 1 l'entusi!I6III.e en conèixer el vencedor fou
desboroant. Els n05tres jugadors van
ésser ovac.ionat.s 1 duts a pes de braços fins a la llotja, presidencial on
el senyor A. Sedó - conseller gestor
de la. Generalitat - en nOm de la
~era.ció Espanyola lliurà al capità MB.unier la Copa, dana.tiu de l'exce1l.entlssim Pm5iderit de ' la República.
Val a dir que el Rayo Club - i el
resultat ens ho dem.o8tra - és el
més digne contrincant de l'actual
campió penlnsula.r, però ens cal afegir que l'equip oompió de catalunya
lliura una pe.rtiòa. quelcom interior
a la que hom podia .;)6pera.I' en una
final com la d'ahir. El resultat de
dos a nou al mig temps, respon eloqUentment al n05tre ('.omentari.
No volem exte.ndre'ns amb divagaclons en aquesta remarca global i
anem a ocupar-IlO6 en forma. sintètica dels equips part1cipe.nts en
aquest campionat.
Abans que tot una C06& hem de
manifestar, i és la. ¡;ran nota de simpàtica e¡¡portivitat pos3da. en pràctica pels equips valencia.':lS. lAI. F. U.
E, i el Regiment número 13 d'Infanteria, equiP6 particip~nts del País
Valencià, han demostrat en el curs
de les tres se.>Sions tot aquell entusiasme i aquella volunt.a.t sols possible en aquells equips que percatats
del seu va.lor es rendeixen dava.nt
la superioritat tècnica de llurs contrincants adquirint ràpidament pel
seu comportament el favor del públic. Els dos equips, estudlants i militars, presentats per la ~èració
Valenciana, han aguantat estoicament els resultats adversos i fins el
darrer moment de cada partit han
rendit tot el seu saber.
Castella per la sèva ban1a ha actuat ja des del pr;ncipi com a regió
favorita i llurs jugadvrs han respost
com a tals.
En el transcurs de les tres sessions
ha estat bo d'apreciar la gran diferència existent e.'1tre el Rayo i d sotscampió castellà: El Madrid. La mateixa. diferencia que ha existit entre
els nostres campions i sot.s-campions,
però amb la particularitat que en
els rengles del Laietà. hi ha 'nancat
la seva força efectiva. De trob:u-se
el Laietà en condicions d'arrenglerar el seu mig Muscat, tal vegada.
hauria variat el programa de la darrera. sessió.
El Madrid tret Ortega no t(: elements que ei puguin fer temible en
les semifinals d 'un campiOnAt d'Espanya. El Rayo, en canvi, és tot un
equip que pot competir amb ~ntera.
ponderància.
l finalitzant, el Patrie ens ha demostrat en la final ésser un camplonissim equip, bregat ja en lluites
basquetbolistiques i no mancat de
recursos per a. assolir amb relativà.
esportivitat, però amb netedat d'acció, un campionat peninsular que en
altres equips els hauria estat dif1cil
de conquistar.

EL DISSABTE MATI I TARDA

Neptú una vegada més s'indisposà amb els organitzadors d'un es.port al aire lliure i desllui la primera sessió del Campionat d'Espanya.
Això perjudicà enormement l'afluència de públic, i en virtut de la persistent pluja quedà. reduïda la sessió del mati a un sol partit i tan
ools se'n celebraren èos a la tarda,
a fi de completar la primera jornada.
El matx del matí anà a càrrec del
Rayo i el Regjment núm. 13 d'Infante ria. Aquest matx tingué lloc, en
certs moments, sota una. pluj:¡, torrencial, la qual cosa el desllui completament, a part que per la neta
superioritat de l'equip mndr!lel1Y, el
partit tampoc no va tenir interès.
E! primer temps acabà. amb el resultat de 22 punts a 6 fa.vorable als
castellans, i el segon, mentre els del
RayO marcaven 10 punts més, els
valencians, que actuaven en un pla
d'inferioritat, no van assolir marcar.
Equips:
Patric: P. Alonso (6), Morado (2),
E. Alonso (8), Ruano (4), Vitòrica
(l3l i A1ibaña (8),
Regiment nÚDl. 13 d'lnianterla.:
Arrainz, Goig (3), Pastor (2) i Riera (1).
El primer partit de la tarde anà a
Càrrec del Patrie amb el Madrid
F, C., sot&ea.mpió castellà. L'equip
català dominà gair.:i>é durant tota
la partida, imposant-se per la seva
millor classe ja en el primer temps
amb el resultat de 18 a 4.
A la segona. meitat ds catalans
~ntinuaren jugant millor i després
d una bona. exhlb;cló de joc es ff'ren mereixedors del partit per 35
punts alO.
EqUiPS:
P;.t.ne: Maunier
(1),
'Borrell,
Font UO), Amaud (6) i Mitchell
08.,
.\[adric1: Amalz, Olives (2), Pedraza, Eotdla (2), Neófin, Ortega (2) i
E.<ca:Plro (4),
El segO:1 partl t de la t.arda. va és~n entre el sots-campió de Cat.atmya
el camp.o de Valènc;o
E~
tal
~.
te
ca ans van dominar durant
l'en~ntre i van gUanyar per la
erèncla de 25 a 8,

dJ

Lle r

a fina dispufadíssima amb el Rayo, s'adjudica. El K
I Club d B
ent el Campionat d'Espanya
e~ne
e ~rce. .
1==""-;':='" lona es un de s mIllors
ge~~~~~4ce~u:; ::~;:;
cano' droms d'Europa
un punt més Moarda. i s'arriba. als
vuit minuts de joc de la segona
part amb el resultat de 10 a 15. Font
obté un a.ltre doble als 10 ml.n.uts i
al poc temps falla una tirada gairebé segura. Ma.unler en una jugada. personal i per cames ajUda a
augmentar el seu tanteJ&', i als 17
minuts per obra del mateix jugador
empaten. Als pocs segons d'aquesta
jugada, Arnaud obté dos dobles més
en unes combinacions emocionants,
i en una tercera falla una cistellada.
segura.. Amb dos tirades de Font i
Rua.no, respectivament, acaba. la li&va tasca el marcador, puix que el
Patrie, amb els pocs segons que 11
qUeden de Joc s'empra a. fons, i en
una passada. retrassada. i segur de
no avançar, va fent 'L!D. seguit de jugades combinades sense perdre el
baló, les quals 11 permeten esperar
11 xiulada nnaJ, adjudlcantrlle amb
quatre punts d 'avantat¡e el titol l'je
campions peninsulars.
Equips:
Patrie: Ma.unier (1), Borrell (2),
Font (9), Mitchell (5), Arnau,;i (4)
1 Henry (2).
Rayo: P . Alonso (2), Mirado (4),
Vitórica (2), Ruano (7) I E. Alonso (4).
L'arbitratge del llenyor Manent.
enèrgic i bo.
RESULTATS
,

Com és se.but. BalUlona. posseeix,
actualment, tres Canòdroms Que !unclonen regularment.
Per llur situació, per llur emplaçament. per llur organització, el Kennel
Club gaudeix d'un públic selectíssim
fins a l'extrem que s'ha. convertit en
lloc de reunió del nostre món elegant.
El nom de Kennel fou adaptat per
a distingir-lo dels altres i al mateix
temps tenir una paraula de fàcil record pel seu poc nombre de lletres.
K~nnel ja és quelcom tan popular a
BalUlona com ho pot éser un altre
nom característic de la ciutat.
Per altra banda, el fet de trobar-se
el Kennel al final de la Diagonal, a
uns centenars de metres del Palau de
Pedralbes, ha estat motiu més que
suficient perquè pogués obtenir una
selecció de pÚblic que li ha valgut

els a.utobusos; però amb l'avantat«e

I

cue aquest dal'r'er servei està garantit.
A la sortida de les reunions nocturnes una interminable corrua d'autotaxis (més de qU!1.tre-cents) es posen
al llervei dels concurrents a !res carreres de llebrers.
Els programes gaudeixen de gran
anomenada al Kennel per la vàlua
dels participants I.nscrits. Però a tot
això cal afegir la perfecta org&nització que regeix en la vida. interrur.
del Kennel, la qual afecta a més de
cent C'inquanta empleats.
Les quadres del Kennel, en el lleU
temp.s havien ocupat uns departaments a l'efecte construïts en el propi
camp de carreres, però com que augmentà considerablement el nombre
d'exemplar.s. calgué cercar un lloo
favorable per a la vida dels llebrers.
Afer que resultà en principi dülcil.
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EL de R1

DE LI:S TRES SESSIONS

Primera sessió:
Rayo, 41: Regiment 13.è, 15.
Pa.tr1e, 35; Madrid. F. C., 10.
Laietà, 25; F , U. E" 8.
Segona sessió:
RayO, 42: Laietà., 22.
Pa.tr1e, 35; F. U. E., 13 .
Madrid, 47; Reg1m~t 13.è, 11.
Tercera sessió:
Madrid, 45; F . U. E " 21.
Patr1e, 23 ; Rayo, 19.

INAUGURACIO
Dissabte, dia 19

CLASSIFICA.CIO

EN EL KENNEL de PEDRALBES oontinuen les
reunions nocturnes TOTES LES NITS. DISSABTES I FESTIUS, TARDA I NIT
Tramyi~ 7, 12, 13, 18 i 15. Autòmnibus l1-etres P.
i S. J., i taxis collectius. F. C. de Sarrià,
estació BONANOVA

Pa.trte (catalunya).
RayO (Castella).
Laietà. (Catalunya).
Madrid (Castella).
F . U. E. (València).
Regiment 13 .è (Valèn;:ia).
ELS CO~mNTARIS DE RITUAL
~tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt~
El Sl'nyor Agu1rrf'. vice-pr~sident
el qual1fic.atiu del lloc més elegant però Que després pogué ésser resolt.
de la Federació Espanyola:
de Barcelona.
Actualment el Kennel Club de Bar-Jo crec que el Patrie s'emporta
Degut a les seves belleses i encisos
celona posseeix unes quadres magniel títol de campió d'Espanya. perquè
naturals, el Kennel ha pogut situar- fiques. Això qUE'da delDQStrat si indil'ha sabut conQuistar en els dan-ers \ Se en primera posició. D'aci. doncs,
quem el seu emplaçament. No gens
segons de l'encontre - potser per
l'interès del Kennel de mantenir 1 menys que els terrenys í quadres de
veterania -, però que ('1 Rayo l'ha
reunir en llurs quadres els millors l'Hipòdrom estan al servei del Kendefensat a pit obert.
éxemplars. no ja d'Espanya, sinó del nel. Cada llebrer ocupa una de les
Armand Maunier:
bressol llebrer d'Irlanda. Continua,.
c¡uadres que servien per a cada. ca.-Hem guanyat perquè l'entusiasment el Kennel rep grans lots de lle-] vall. Per atendre a la vida i manteme ha pogut més que altres coses
brers, per a fer d'aquesta manera
niment dels llebrers hi ha una plan- ens diu IlOmrlent. tot i abraçant
més interessants els seus nodrits protilJe. de més de vintri-cinc individus,
Peric Alonso, que :se'l mira. amb cert
grames confeccionats a base de deu sense comptar l'entrenador i el seu
aire d 'enveja.
carreres.
ajudant.
Marià Manent:
-Estava cregut en ('Is primers moments del matx que el Rayo es faria seu el campionat; d'Espanya, no
:sense d.itlculta ts, però el Patrle en
els seus darrers mom('n!:.s m·ha. convençut, és de molt !nés fons.
El senyor Brtcal1:
TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS, NIT, I
-El Patrie ha demostrat en els
darrers minuts tenlr molt més de
DISSABTES I DIUMENGES, TARDA I NIT
fons que els madrilenys.
Entrada general, 0'50 ptes. - Entrada al recInte i preferència,
El senyor Marl, president de la
l pta. - Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida carC8.talana:
I
rer de Pelayo - Autobusos Lesseps, Passeig de Maragall - Tram-Estic content del resultat, encara que reconec que el Rayo és tot
vies Horta - TAXIS COL:LECTIUS des de la Plaça de Catalunya
un senyor equip".
~~~----~~~~~~~~~I
FRANCESC MATABOSCH
A partir del mes de març les reuPerò... tot no acaba aci. El Kennel
nions són diàries fins entrat el mes
Club de Barcelona. posseeix un altre
de novembre. De novembre a març
Canòdrom emplaçat a la carretera.
se celebren els dijous i dissabtes a la de Sarrià., al monumental Parc d'Estarda i els festius mati 1 tarda.
ports, al costat del C, D. EspanyoL
Un excellent servei d'autobusos que
La nova pista de llebrers del Kenneix a la plaça de Catalunya, el qual
nel és d'berba i està voltada per una
porta la lletra "P", condueix el pÚbllc altra pista de Dirt-Track, en la Qual
fins a les mateixes portes del Ca.nòes donaran simUltàniament reunions
drom, per quaranta cèntims el seient, i hi participaran els asos espanyols 1
Però com que aquest servei públic estrangers dedicats a aquesta espedeixa de funcionsr a partir de les cia1itat, i la inauguraeló de la qual
nou del vespre, aleshores entren en s'anuncia per a dissabte vinent, amb
acció els anomenats taxis coYectius, un magn1fic programa que oportuna,.
que per setanta-cinc cèntlIns per per_ ment es farà pÚblic.
sona efectuen el mateix servei que

~

OUINARDO
I Canòdrom
CURSES nE LLEBRERS

Un aspecte de la pista de tenis de Montjuïc durant el pari..t fin ...l del Campionat d'Espanya de
basquetbol entre el Rayo, de Madrid, i el Pàtrie, de Barcelona
(Foto Berd-Buyosa)
(3), Pastor (4), Riera. (3) i Sànchez.
d'aconseguir el primer punt per al
Equips:
Laietà: Domingo (3), Martinez (2),
Seguidament a les 4'30 puntualseu equip. Al cap de set minuts el
Prleto (4), Alberti (2), Guix (3l,
ment sortiren els dos cincs finaiistanteig assenyala 6 punts favorables
Llebot (5) i Antúncz (2).
tes i es començà la lluita.
al Rayo per gràcia de Morado i
F. U. E.: Bonet, Albiol (2), SanRuano.
Comença el partit a les 4'33 i al
cho (2), Espinosa (4) i Espert.
minut escàs s'encarrega Mitchell
Font s'apunta urla tirada lliure 1
Els arbitratges dels respectius partits a càrrec dels senyors Gironès
(català), Tudela (valencià) 1 Borrero (castellà) força encertats.
AHIR AL MATI
Corresponent a les semifinals tingué lloc el Ray().Laictà, partit que
desvetllà un interès ~fpecial, ja que
en el cas de vèncer el Laietà classificava els dos equips catalans en el
lloc finalista.
El matx en qüestió es decidí a fa,.
vor dels "ra1gistes" que a la. Primera part portaven l'avantatge de 4
punts i que a la segona part la consolidaven per 42 a 22.
Equips:
Rayo: Vlorica (8), Alonso (P.l (8),
Albiñana (5), Morado (2), Alonso
(6), Mart!nez (4) i Alonso (9).
L:Uetà: Albertí (3), M.art!nez (1),
(cursa) i mitja hora. (m.arxa). El
Prieto (9), Antúnez (2), Guix (6l 1
Ahir s'obriren novament al pÚblic
primer no pogué actuar a causa.
Llebot (1)_
i als atletes les portes de l'Estadi de
d'haver tingut la desgràcia. de perMontjuïc, que han romàs tancades
E! segon matx 1 amb cari\cter
dre per sema>re la seva estimada.
durant algunes setmanes a causa
amistós, anà a càrrec de la F. U. E,
g>ermana. (pel qual motiu II adrede les obres de reparació que s'han
i el Patrie, que assoli al nr1m.er temps
cem, des d'aquestes columnes, el
efectuat a les pistes.
un 25 a 9 i confirmava la seva supenostre pregon condol), i Garcia, per
Oerta.ment que la manca de l'Esrioritat en acabar amb 23 punts d'a,.
haver-se produït e. l'Estadi un lavantatge.
tadi ha influït no poc en l'ambient
mentable accident, del qua¡ donaEquips:
generaJ del nostre atletisme, Que
rem compte d~ que ocasionà
per aquella causa he. perdut a.1guns
P'.U.rle: Solduga, Ma.unler (2), Henuna pèrdua cons'id~le de temps.
ry (11), Arnaud (12) i MitcheU
adeptes, i altres abandonaren llurs
(lO).
fins a l'extrem que la foscor imentrenaments abans de veure's oblipossI:bità l'intent d'aquell atleta.
F. U. E.: Se.ncho (2), Bonet, Argats a praoticar l'atletisme en terJosep Lacom'ba, atractiu pr1nclnlels, Espinosa (3), Cantó (6) i Belrenys inadequats i fins perjuditran (2).
pal d'aquest festival, com hem dit
clals; però alegrem.-nos, dintre tot,
l el tercer partit el sostingueren
anteriorment, ree~ espièndidament
de l'una cosa. i de l'altra. Els que
entre el Madrid i el Regiment núen una prova, rebalX'8nt en un ceIlno han tingut paciència han de.mero ' 13 d'Infanteria, el resulW,t !ltimeta'e el rècord d 'Espaya del salt
mostrat no sentir una afecció prou
na! del qual havia de class1ft~ el
d'alçàrla, que des del 25 de Juliol
accentuada per als esporta atlètics,
vencedor per a disputar el qu<:t.rt lloc
del 1925 posseïa el bilbal Irlgoyen
i, per altra banda, l'estat en què
amb el vençut del Patrie-F. U. E.
en 1'81 metres. El púbJ:ie, bastant
han quedat les pistes (la circular,
nombrós, premià. a.mb una entUS1à.1¡..
Vencé per un crescut tanteig el
principalment), ens obliga a consit1ca ovació la ~ta del valmclà,
Madrid, i a les ordres del coRegia.t
derar com em de fonamentada
gran animador dels es:POrts atlètics
senyor Ponç s'arrengleraren ela
aquesta reparació que s'hi ha opea València.
equips com segueix:
!rat, i el profit que en enda.vant p0Josep Laoornba. saltà 1'82 m.etI'es
Madrid: Ortega. (12), Arna.1z (6),
dran treure'n els atletes, amb les
Pedraga, G. Olives (7), Botella (4) i
a.mIb g¡ran serenitat. La barra. trans.magnffique6 condicions Que aquella
versal trontollà lleugerament, però
Escarpizo (l6).
ofereix, encara Que ahir, e. causa
Regiment nÚDL 13 d'Infanteria:
no caigué_ Lacom.ba encara in!lentà.
de la pluja que caigué durant el
Bonet (3), Alriel, Espert (5), Smmillorar aquesta marca, collocant el
matí de dissabte (que obligà a ajorchez (8) i EpiOnsa (5).
nar el festival de 111. Federació), es llistó a 1'84 metres. Però cansat de
l'esforç realitzat en els intents antrobaven una mica toves.
LA FINAL
teriors, no pogué superar aquesta alAbans de començar el partit fiAmb motiu d'aquesta, diguem-ne
çària.
nal, els equips de la F_ U. E, 1 el
reobertura de l'Estadi la Federació
Després de tot, no creiem que
Madrid es feren el quart lloc amb
Catalana d'Atletisme hi celebrà un
un partit de fases interessants que
aquesta nova. marca perduri molt
festival, l'atractiu principal del qual
de temps. serà el mateix I...8oomba,
els madrilenys sense gaire t:6forç s'a,.
consistia en l'intent, . entre altres,
quan s'ho proposi, qui la millorart..
del velenclà Josep Lacomba contra
punt3ren merescudament.
Reuneix prou condicions morals 1
els rècords d'Espanya dels Ílo meEquips:
Madrid: Ortega. (24), Ollves (4),
físiques per a aconseguir-ho.
tre tanques 1 salts d'alçà.rl.a..
En el segon intent, contra el r~
Arnaiz (3), Negrin (2), Botell!!. (4),
Jaume Angel i Grau Garcia tamcord dels 110 metres tanques, lAbé havien anunciat llurs propOOits
Escarpizo (lO) 1 Pedraga.
comba no pogué obtenir més que el
de millorar els tres mil metres
F. U. E.: Tierno (1), A.rna!z, Goig
tempS de 16 segons l '1 dècimes. Però també aquest rècord és a l'abast
d·ell. Ahir diversoo factors s'oposaren a l'obtenció d'una marca superior. Era tard quan s'efectuà aquesta cursa, 1 a l'Estadi feia molta hunútat. Afegim a això que la pista
era poc dura i, finalment, que LaC. TALLERS, 19 i 31~BARCELO 'A
comba no actuà contra com.pet.ldors
de prou~.
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El festival d'ahir a l'Estadi
de Mo tjuic
El valencià Lacomba enderroca el rècord d'Espanya
del sart d'alçaria saltant 1'81 metres

IOBLES PEB 1 OFICINES

Agusti Altaba

r

Felicitem el brau atleta valencià
per aquesta nova. gesta, mereacuda.
recompensa als seus entusiasmes 1

perseverança. en

l'entre~nt_

Guerau Garcia efectu1 una exhibició de marxa en una ditàncla de
tres mil metres amb el bon desig de
complaure el públic.
La resta de prOVeS no aport~ren cap
nota destacada d'inberès, Els conClll'llllnt.s demostraren trobar-6e m8IDcats de preparacló, 1 en aquestes
saltar més que 5'81 m&b'e8 en llargària; Mir cobrl els 3.000 metres
en nou minuts, 34 segons 1 quatre
cinquenes, etc., etc. as a dir, macque¡¡ més dolentA!6 que no p86 mediocres si tenim en compte 1& ca.tegoria d'aquesta atlete6.
Pa.ràgrat a part mereixen les fèmines que partlclpa.ren en aquesta
l'eUDió, puix que les dues curses (80
1 300 metres) a. elles reservades resUltaren d'un g¡ran interès 1 f~
d1sput:.acUsslmes. En l'una 1 en l'a.ltra. vencé eli1P1ènd.idament la senyoreta carme Pére~ del C. E. del
PIrat, si bé un empat en la de u.e.
cents metres · potse!' haUria recompensat l'estorç de Carme Andreu,
que entrà ecsems a la meta.
Durrant el llançament del pes es
produi l'a{lCid.ent de què hem parlat
lat al començament d'aquests comentads. Mentre s'estava efectuant
aquesta prova. (començava 8 fer-se
fose), 1 en el precís moment que un
atleta efectuava el llançament, el federatiu senyor Zaragoza. sense adonar-6e'n, traspsssà el terreny de llançaments, i el pes anà a topar al
seu cap, El senyor Zairagw.a ca.lgué
mal ferit. El fet produi una dolorosa impressió en l'ànim. dels qUI
ens adonàrem de l'accid.ect. '11 ferit
fou tra&lada.t rà,pidament a 1& infermeria, on fou reconegut per un
metge que es trobava. a l'Estadi. Zaragom sofri una ferida. al cap, prop
del front;, 1 forta commoció cerebl'al.
Una vegada reaccionà tou transporta.t a la Mutual Esportiva de Cata.

lW11a. on fou at6e amb \()~ atentló

I
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iCANODROM-PARKi
;

(Sol de Baix - Travessera de les Corts)

:

;
:

TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS, NIT
I DISSABTES I DlU1\IENGES, TARDA I NIT

:
:

OURSES DE, LLEBRERS

:

:
;
:

Servei co).)ect1u de taxi5 des de la plaça de Cata.lunya i la plaça :
d'Espanya
:
.

: Autoòmmbus LLETRA E - Tramvies: línies 7 i 15 !I
¿tttttttttttttttttttttttttttlttttttttltlltf.tttt~

fI Drimer euoontre internaolonal ae
la temporaaa
as evident Q.ue d'encontres internacionals n'hi ha de d1terentB categories. Hi ha lI<I.ue1ls encontres en
què hom ja hi va en pla de vençut,
degut a la reconeguda. superioritat
de l'adversari, però deia quals hom
espera treure valuoses ensenyances
pell' a més endavant. D'encontres d'aquests n'hem tingut ocasió de presenciar bastants a Barcelona. Recordem., llO'bretot, les dues visites que
féu l'Estade ToUlousain a 1& nCl6tra
ciutat, quan aquest equip era l'exponent màxim del rugby fr8lDcès. Lea
desfetes dels nO&tl'es jugadors foren
catastròfiques, però les ensenyances
que e'n derivaren foren tanmateix
i amabilitat pel director, doctor FmIli Moragues. Desitgem a l'amic Za.ragoza un ràPid restabliment de la
lesió.
Aqu~t aCC1dent In\poe¡!Jbmtà l'acabament del P!'o¡:rama d'aquest fesUVIl.

valuosisslmes, en proporcl6 a les desfetes..
In ha després aquells encontres
que podr1em dir de prova, I que serveixen, SObretot, per a detenninar la
vàlua dels nostres :propls jugador.s.
posant-los en comparació amb Quin:ra d'una categoria mitjana., amb
ela quals se sap per endavant Que
una desfeta sorolklBa no és probable, I que fins en un dia de sort re8Ulta poosible una victòria. AQues~
acostumen a ésser els mUlors encontres que si bé són int.ernacionals, degut B què els equi.p6 pertanyen 8 naclons diferents, la Qualitat dels jugadors Que hom oposa als tKl6tres
quinzes és tan minsa, que ja sc
p
per endavant que cap lliçó profitosa
no podrà treure de la topada, 1 tina
1 tot es dubta Ja de l'in ter Que la
lluita pugui oferir, degut " la gran
sUpenoritat dels nostrP.S bom
Tot. el <IU hem d1t ens relleva quas! de ter història del matx d'&h1r.
que, d'altra baI1<la, DO en V& teD1l':

Viatges aeris i turístics

Reunió de la F. A. E.
a Saragossa
Ahir es reuniren a S ragossa els
delegut dels Aero-Clubs Espanyols
per tractar d'afers relacionats amb
la Federació Aeronàutica Espanyola.
HI h n anat, naturalment. delegats
de l'A. S, de C. 1 del A. Popular. Tots
sabem que en aque ta reunió haurà
quedat resolta la qüestió de la fusió
d'entitats aeron utiques catalanes. No
és cosa f cU de resoldre I tampoc
no e< pot dir que un cop aquestes entitats s'hagin fusionat. les coses aniran mfllor per a la nostra aviació.
Per a redreçar les coses cal buscar
nous ranuns amb bona fe I IntelUgènc1a.
Per altra part, l'aviació catalana
no hauria de fer merits perquè II
sigui augmentada la subvenció anual;

~es ~e ~essetes ~.~aO
El cotxe petit que tècnicament no ha estat
igualat
ROMAGOSA
i Cia., S. en C.
Valènoia, 295
é

1n1lt1l, sempre seran migrades les

subvencions que ens vmguin per a
qual vol cosa. per molt que Catalunya se les mereixi AJxi és que quan
es faci un nou pla de treball és millor
comptar únicament amb les nostres
pròpies possibilitats.
SI Catalunya vol pot fer molt per
la seva aeronàutica.

Lindbergb comandarà el
«China Clipper»»
Els Estats Units tenen un excell~nt
tipus d'hidroavió mult1motor; és el
Sokora:ky. Molts exemplars d'aquest
apareU són utilitzats en les Unies aèries de la "Pan American Airways".
Ara fa pocs dies ha efectuat els seus
primers vols un aparell que és l'extrapolarització d'aquest ultlm. El nou
hidroa~1ó pot ésser qualir1cat de gegant. Pot dur a bord trenta-vuit passatgers I cinc homes de tripulació;
amida quaranta-dos metres d'envergadura i. té una potencia total de
2.200 ca\'alls.
Farà. de moment. diversos vols d'assaig a la regió novaiorquína I després
anirà a Cali!òrnia per emprendre el
vol per damunt de l'OCeà Paci!i.c fins
a les costes de Xina, Es sabut que per
a aquest vol el coronel L1ndbergh serà comandant d'a bord. Ell personalment ha pres cura del control de la
construccIó.

Un encàrrec de deu dirigibles
La firma alemanya otto Brinkmann, que està especlalltzada en la
construcció de dirigibles petits, ha
rebut l'encàrrec de construir deu d'aquestes aeri.naus per a una casa americana.

El «meeting» de l'ayiaoió
lleugera a Orly
Quinze mil persones varen acudir
a Orly per assistir al mltlng de l'a-

v1ació lleugera. Volaren diversos
"Pous" equIpats amb diversos motors.
Aquesta setmana, al PUbU Cinema, es
projectarà un reportatge.

Un aeriport que ni com
proYional pot senir

1\

Hem dit moltes vegades que el terreny de la Volateria està en maIes
condicions per a servir d'aeri port. Els
avions de gros tonatge, sobretot corren algun risc cada vegada que hi
entren o surten. Ara que ve l'hivern
amb les plutges empitjorarà. Aquests
últims dies, dues vegades (que n'haguem tingut esment) el trimotor Dougla.s, de la companyia espanyola L. A,
P. E.. s'ha vist precIsat a prendre
terra a l'aeròdrom particular de la
companyia AIr France, on aquesta ha
1et construir dues magnlflques pistes
de formigó.
Tan a la vora que tenim un bon
exemple i no el volem veure I

Una Exposioió Internacional de Models roeduïts
Del 5 al 19 de novembre tindrà
lloc una Exposició Internacional
de Models reduïts, al local de l'Aeri
Club de França, A Barcelona hi ha
moltes persone! hàbils; per tant,
creiem que farem bé aconsellant als
qui s'InteressIn, que demanin un reglament d'aquesta exposIciÓ a la "Ligue A rienne Françalse", 18, Avenue
Victor-Emmanuel III, Paris (Se.)

En una setmana hem tingut esment d'una vtntena de viatges aeris
que realitzen aviadors amb avions
particulars. Difícil fóra parlar en detall de tanta activitat. Un viatge, però, té prou Interés perquè l'esmentem. La senyoreta Betty Malcolm, una
anglesa de 22 anys que posseeix el titol de pilot del 25 de gener d'enguany,
ha fet el següent viatge: Brooklands,
Bourget. Strasburg, Viena, Budapest,
Belgrad, Bucarest, Croydon. Anava
sola a bord d'un "Pluss Moth", de la
seva propietat.

NO hi haurà Gran Premi
de França
L'Automòbll Olub de França ha
decidit suprunir el Gran Premi de
França per raons econt'-.,, 'r .,.~. Els
Grans Premis costen molt cars. però
no és aquesta la raó; el fet és que
França no guanya curses d'automòbils amb la fórmula actual. ro h!\
constructors francesos que podrien
oposar vehicles als que corren sota els
colors alemanys i Italians, però per a
produir aquests bòlids calen quantitats importants que aquests constructors no estan disposats a despendre,
Sembla que es vol proposar una
altra fórmula per a suprimir les curses d'aquesta mena de monstres de
velocitat i fer néixer una competència
entre vehicles d'esport, les característiques dels quais estiguin més en
relació amb els cotxes comercials.
Es amb aquest fi que l'AutomòbU
Club de França substitueix el Gran
Prlx per una cursa de cotxes d'esport
a la qual destina la quantitat de 210
mil francs.
La cursa, potser no sigui tan espectacular, però tindrà un Interès que
no tenen les curses de cotxes especials de gran velocitat I que consisteix en la. participaciÓ de noves fi·
gures que probablement no tindrien
mal l'ocasió de destacar-se. Demés, això pot portar perfeccionaments en els
vehicles d'esport: acceleració, estabilitat, frens, etc.
Malgrat aquest estat de coses, sembla que la casa Bugattl està preparant
cotxes per a les curses de 1936 I que
Wimlle passarà a ésser corredor d'aquesta casa.
Es diu. per altra. part, que Alfa
Romeo no podrà preparar eIs cotxes
per a les curses de l'any vinent, perquê tota la seva producció ha d'ésser
material de guerra.
També es diu de les grans curses
de Trlpoli, copa Acerbo I Gran Premi d'Itàlia I Mil Ml1les, que seran
suprimides degut a la situació política tnternaclonaL

Les activitats del Aeronàutio Club Sant Andreu

A l'aeròdrom d'Orly es reuneixen i volen avionetes de

Bibià Múroia i la U. S. C.
Sant Andreu, juntamfnt
amb Martínez (49 anys)
són els campions

la segona etana de la Volta a Gallcia., orense-Monforte, amb un total
de 239 quilòmetres. El recorregut dur,
els molts pendents I el llarg de l'etapa, ha fet que els corredors no poguessin desenrotllar una bona velocitat.
S'ha donat la sortida, a Orense, a
les 7'30 del matí. Han pres la sortida
27 corredors, i se n'han classificat 20.
Marià Cafiardo ha sofert algun retard i ha perdut alguns llocs, a conseqüència. d 'haver-se-li trencat una de
les rodes de la bicicleta, I la
reparació d'aquesta avaria 11 ha fet
perdre molt de temps.
La classificació de l'etapa ha estat
la següent:
Primer, Marià Gascón, ,lO h. 4 m.
30 s.; segon, Fermi Trueba, 10 h. 6
m. 20 s.; tercer, Feliu RodrigUez, 10
h. 8 m. 24 S.; quart, Cañardo, 10 h.
13 m. 24 s.; Cinquè, Bachero, en el
mateix temps.
La classificació general és aquesta:
Primer, Gascon, 16 h. 59 m. 30 S.;

DIssabte s'inicià aquesta notable
prova ciclista, Que només té el defecte de venir una mica tardana.
Prengueren la sortida 34 corredors,
entre eIs quals hi ha molts dels asos
espanyols.
La primera etapa, Vlgo-Orense, de
198 qullòmetres, no tingué gaire hio;tòria, vencent Marià Cañardo, a l'esprint.
La classificació de l'etapa fou:
Primer, cafiarclo, 6 h. 55 m.; Segon,
Ferm! Trueba, en el mateix temps;
terter, Frederic Ezquerra, en el mateix temps; quart, Marià Gascon, en
el mateix temps: Cinquè, Bf'rrendero,
en el mateix temps; siSè, Bachero, en
el mateix temps; setè, HeVIa, en el
mateix temps; vuitè, Ciprien Elys, 6
h. 55 m. 4 s.: novè, Dello Rodriguez,
en el mateix temps: lO, Sànchez, en
el mateix temps; 11. Erba, en el mateix temps; 12, Escuriet, 6 h. 57 m.

JIMENO,
vencedor de la. carrera "Costa de
Sant Ramon"
(Foto Berd-Buyosa)
què això m'orlginarla despeses I a ell

••*
No obstant, hem de dir que Cafiardo posa massa noblesa en el seu gest,
per tractar amb gent que no sap perdre.
En les lluites Montero-Cañardo
(contra el rellotge) el nostre campió
en les seves victòries ha estat molt
per damunt de Montero, mentre
aquest ho féu per la minima diferència.
Dubtem que Llucià Montero accepti el repte, tot I que el fóra el menys
perjudicat en cas de perdre,

e A S A C A U N E R, Passeig de Gràoia, 93 -

7 h. 19 m. 35 s.; 20. Josep Arias, 7

h. 30 m. 26 s.; 21, Barjacoba, 7 h. 34
m. 27 s.; 22. TUero, 7 h. 39 m, 14 S.;
23, Marti Santos, en el mateix temps;
24, Zúñiga, 7 h. 50 m. 1 5.; 25, Acosta,
en el mateix temps; 26, Josep Baz, 8
h. 5 m.; 27, Soto, en el mateix temps.

I perdé la segona que guanyà Gasoón, el qual passa ~.~
primer lloc de la cla6Sificació general
Monforte, 13. -

Avui s'ha corre¡ut
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segon, Trueba, 17 h. 1 m. 20 s.; tercer, R.od.rf¡uez, 17 h. 3 m. 28 s.; quart,
Cañardo, 17 h. 8 m. 24 s.; Cinquè,
Bachero.

La II Volta a Espanya I)onstarà de 4.400 kms. i 24
etapes

El repte de Cañardo a Lluoià Montero

S'ha començat ja a projectar el
que serà la vinent Volta a Espanya.
Els organitzadors no s'han espantat
da.vant els treballs que representa una
prova d'aquesta. envergadura, i aix1
com la Primera Volta a Espanya n0més tingué 14 etapes, la d'aquest any
en ttndrà 24. L'augment és, doncs,
considerable; gairebé el doble.
m haurà set dles de descans; per
tant, en conjunt, la Volta espanyola
durarà 31 dies. Més llarga que la Volta a França. Prosperem. doncs!
El recorregut és de 4.400 qullòmetres. Ca.l remarcar Que divuit etapes
seran tnferiors als 200 qullómetres.

Com a co
ünci.a de les manifestacions fetes per Llucià Montero a diversos perlod es. en les quals posava
en dubte la netedat de la victàría assolida per Cardona I la brillant reacció de Cañardo, aquest s'ha sentit molestat en alt grau.
Nosaltres fórem dels primers a respondre a l'articulista de "Ya" (que
fou el que llançà la "pedra") perquè
evidentment. sols la mala fe es traslluïa en les ratlles escrites. Però, fent
bona aquella sentència de "Acusa, qUe

I

.~

Camions

•
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L'Agrupació Velocipèdlca Hostafrancs ha aconseguit un altre èxit
d'organització dels molts que ja porta
assolits aquest any, en posar nova-

ment en disputa una cursa que d
del 1922 .es trobava retirada del ~
lendnri clcllilta. La. cursa en qilestl6
n~ és altra Que el n Campionat CI.
clista de Barcelona de Veterans, i l'es.
mentada entitat arrenglerà sota les
ordr~s del jutge àrbitre Josep Marro
vint-I-Sis participants dels trenta-eln '
inscrits, EIs vencedors feren una cure
sa molt meritòria, I en general to~
els participants, sl hom té en compte
e~. temps emprat. L'itinerari era else..
guent: Carrer de Tarragona, DiagOnal, Pedralbes, Esplugues, Cornellà,
Sant Bol, Molins de Rei, Marto1'tll,
Ullastrell. Terrassa, RUbí, Papiol, ~().
l!~s de Rel, Sant Feliu, Esplugu
Diagonal carrers d'Urgell, Paris I T~
ragona, En total 85 qUilòmetres. Els
lluitadors han estat eIs germans Múrcia, Vallribera, Coll{ Rovira 1 Marrugat. Els quatre primers s'han separat
dels dos darrers al cim de l'Ullastrell
i amb franc avantatge han arribat
la meta amb la següent classifica ló~
Blbla MUrcla, 34 anys, U. C. S. S~nt
A~dr:u, 2 h: 36 m., sobre cicles RyclyMurcla; Murcla, 33 anys; Vallribera
32 anys; Coll, 3 anys; Rovira 33
anys; Llaseras, 32; GallegO, 36' Martfnez, 49; Vilarroya, 36; Lóp~z, 32:
Vllarasau, 35; TIntorer, 33; Gisbert,
33; A?guera, 47; Rodó, 33: Ramos,
35; Vlcente, 39; Domènech, 36; Rasés, 33 anys.
Classificació especial
de més de 40 anys
Martínez, 49 anys; Anguera, 47.
Cla ssificaci6 per entitats
Copa "El Mundo Deporiivo"
U. C. Sagrera-Sant Andreu, 10 pts·
E. C. Català, 27 punts; A. v, Hoste:.
francs, 29 punts.
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4 s.; 13. Arangujst, Pon el mateix
temps; 14, Ruiz Trillo, 7 h. 12 m.; 15,
Emlià Alvarez, 7 h. 14 m, 45 s.; 16,
Fombell!da, en el mateix temps; 17,
Domenico, 7 h. 18 m. 26 s.; 18, Pa.nsa,
7h. 19 m. 30 s.; 19, Alfred Fernà.ndez,

L'stayer espanyol Prieto és
60oorroegut pels al-emanys

La oarNlra de yeterans

La 11 volta aGalícia
Cañardo, yencé en la primera etapa

rectificant el defecte de la passada
Volta (que nosaltres criticàrem al
d'etapes de més de 200 quilòmetres
i algunes de 300.
La data de celebració serà aproximadament la mateixa que la de l'any
passat.
Oportunament en parlarem amb
més extensió.

Antoni Prieto, l'excellent stayer espanyol que tan bons resultats obtingué sempre en les seves participacions
a l'estranger acaba de rebre una prova d'afecte deIs corredors alemanys.
Com es recordarà Prleto sofrí un
accident greu, i actualment està hospitalitzat a Berlin. Per abcò, eIs corredors alemanys Krewer (ex-campió
mundial) i Seuer, han proposat aIs
organitzadors d'Elberfeld, celebrar
una reunió ciclista a benefici d'Antoni Prleto.
Immediatament Moeller 1 Wissbroecker s'han adherit al projecte.
Ens sembla que l'exemple dels corredors alemanys fóra digne d'imitar
pels seus compatriotes, amb l'organització d'un acte semblant.

petita potència

I

-

mnibus

I·"OC

De tots preus, IIlarques
i tonatges. Provinents
de canvis aIIlb unitats
de les xnarques

G. M. C.
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BEDf RD

La interessant pellicula del oombat J Ge Louis-Max Baer.
La reunió de dimecres a 1'0lympia. - Paulino, enoara.
Ga,.stañaga, yenoedor per k. o., i Arma batut de la maUli·
xa manera. - La reunió benèfica d'aquesta nit al Gran
Prioe
Aquesta setmana hem ana.t
al Savoy a veure el film del
combat Joe Louis - Max Baer.
Indiscutiblement és dels mUlors
documentals de boxa que ens ha.
servit el cinema. Es clar, de fotografia, molt ben pres, i permet apreciar amb detall tots
els moments interessants de les
quatre represes que va durar
el çombat. Els moments culminants, els de les calgudes de
Max Baer, són passats, també,
al "relent1". 1 d'aquesta manera
es pot apreciar encara amb més
exactitud la netedat dela ~
de Joe Louis 1 la preCisió dels
seus punchs. Millor que en totes
les ressenyes que vam llegir de
tal combat, el llenç ens mostra
l'agilitat extraordinària de Joe
Louis, la gran serenitat amb què
va dur el combat i, sobretot, la
fac1l1tat amb què feia arribar
MAX BAER
constantment al rostre de l'excampió la seva durlssima esquerra en directe, que fou l'arma principal amb la qual va abatre
el fotogèniC Max, Meravella de debò veure en acció aquesta esquerra
com pOQues n'hem vistes.
I el llenç ens ha fet veure ben clarament que Baer oposà al negre
una resistència gairebé nuRa. Llevat de dues reaccions que no alteraren la gran tranquiHltat de Louis, Max Baer no va fer absolutament res més que aguantar en tot el possible les escomeses del seu
vencedor, El rum ens presenta un Baer lent, pesat, indecls, incapaç
d'evitar un directe d'esquerra que al llarg de les quatre represes li
vingué al rostre a dotzenes de vegades i sempre en idèntica forma,
Contrasta extraordinàriament aquesta lentitud amb la sorprenent agIlitat del negre, Realment, hi havia entre els dos homes una diferència tan gran, que el combat no es podia acabar de cap més manera,
Galrebé en tots els moments del combat semblà que Baer no tinguéS
cap Interès a evitar la desfeta,
Es Indiscutible que sl Joe Louis en totes les seves actuacIons té
l'encert d'aquesta vegada I troba adversaris que s'ho prenguin amb
tanta resignació com Baer, arrIbarà on es proposi.

* • *

El dimecres passat hi va haver a l'Olympla una interessant reunió,
a base dels nous valors de la boxa catalana: Lozano, Arias i Fenoy IL
Els dos primers van tenir com a adversarIs l'alger! Young Pérez i el
francès Parisls, respectivament. Aquests dos noms, en especial el de
l'ex-campió del món dels mosques, semblava que havien d'atraure
l'atenció dels aficionats, però no fou aixI, I la reunIó resultà un fracàs econòmic, capaç de descoratjar l'organitzador més dIsposat al
sacrifici. ¿Es que acabat GIronès, ens hem de creure que s'ha acabat
la boxa a Catalunya, ¿Es que Lozano i Arlas no estan prou quali1l.cats per a prometre combats Interessants? Nosaltres creiem que sl,
però es veu que l'afIció barcelonina va opinar d'una manera ben diferent. Esperem que vindrà una èPQca millor.
Esportivament, la reunió fou per als nostres p'dgils un èxit. Lozano, davant el d1f1cU Young Pérez, va fer un combat molt valent i
portat amb molt de cervell. Alguns eterns descontents van mostrarse disconformes amb el fall que 11 donava la victòria, però sense gens
de raó. Quant a Arlas, direm que no va desmerèixer gens de la magn11l.ca Impressió que havia produït en els darrers combats de la seva
recuperaciÓ, Paris ls l'havíem vist contra Fillo Echeverrla i sablem que
era un home molt dur i molt perU1ós, i sl no ho hagUéssim sabut, la
seva actuació de dimecres davant Arlas ens hauria convençut per
complet, Fenoy m guanyà per k. o, de seguida, No tenia. contrincant.

• • •
Com a noticies a remarcar hi ha aquests tractes que tenen paulino Uzcudun i el manager de Joe Louis per a un combat que se celebraria a Chicago, Paul1no sembla que ja s'ha fet càrrec de rebre una
pal11ssa, Val més alx1. També es parla de sl el basc farà un combat
amb Georges Godfrey, el fiam ant campió del món de via estreta.,
A Amèrica dos púgils espanyols han obtlngu\ dos resUltats remarcables. Un de bo - el trIomf per k. o. d'Isldoro Gastafiaga damunt
Joe Sekyra - i un de ben dolent - Arilla batut per k. o. en dues
represes -, Es veu que Marian Arilla ja ha arribat al capdamunt de
la seva carrera pUg1llstica I ara ha emprès la davallada a tot gas.
Desitgem que sIgui a temps a frenar.
I per acabar, donarem el programa de la reunió que a profit dels
hospitals barcelonins tindrà lloc demà a la nit al Gran Price a base
de combats a l'americana de quatre rounds de dos minuts.
prendran part gairebé la totalitat dels campIons de l'època heroica de la
boxa espanyola, secundats per altres elements de la mateIxa època,
Els catorze combats combinats són eis següents: Montero-Ibàf'íez. Ortlz n - Santamarla, Pere Puig-Barcons. Ortiz I-Marln. AJberich-Molero, ZaragOza-Salvany, Mlró-Val1espln, Moro-Murall, Aparici-Ferrand, Frank Puig-Jim Moran, Alaix-Larruy, Mora-Martlnez, Franlt
Hoche-Kamaloff i Joe Valls-Pere Sàez. Com a final s'anuncia una
exhibiCió d'esgrima a base de l'exceHent actor cinematogràll.c I excampIó d'Espanya de les tres armes. el bon amic Fèlix de Pomès. El 11.
benèfic de la reunIó i la curiositat de veure en acció aquests eXcampions han ben predisposat els all.cionats,
QUEN8BERRY
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Una Exposició Aeronàutica
a Milà
S'ha obert l'ElCposlc ó Aeronàutica
de Milà, Que, ultra els expositors ltallor.s. reuneLx constructors francesos.
russos I polonesos. LI! <'omp'lnyies de
terrocarrlls :tan el 50 per 100 de reducció aL~ \'Isltant del Saló, l'entrada al qual és gra tuïts als socis dcls
Aeri Club.~

quelcom restarà", l'afer ha pres un
caire més Important per haver-s'hJ
barrejat el protagonista més "perjudicat", l'trunès Montero,
Per això trobem lògica l'actitud de
Canardo, el qual ha manifestat a un
company de premsa, que "Reptava
Llucià Montero a una cursa 19ua) a
la del Campionat i a celebrar a Madrid. No dic que m'és Igual Bo Sant
Sebastià. - man1!esta Cañardo - per-

Demés, aquesta entitat s'ha adherit a la Cooperativa de Treball Aeri,
la qual posseeix un magnific avió
"Fannan-Hispano", amb el qual faran eIs vols de turisme, bateig, propaganda, etc,
AhIr. dlum!l.Dge, feren els vols de
reglament eIs socis senyors F. Pulg,
J. Busquets, J, SI jà i A. Tlnoco.
Per al diumenge "inent, en atenció
als socis senyors E. Sugranyes, P. rnglés. J. Gómez 1 E. Serrano, per haver de marxar a complitr el servei
militar, es farà un vol extraordtnar1.
els quaIs vindran obligats a passar
per )11. secretaria del Club el divendres vtnent, a les deu de la nit.

Joan Flotats
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