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punt. Al cap de cinc minuta arriba
el segon. Hilario fa una excellent pas
eada a Sanudo i aquest, entre ele de
tenses i des de fiera de 'área Ilanea
Un gran tret i Marca el segon purit,
que per la violencia del tret no pot
ésser evítát per Bermúdez.
El Valencia marca el seu gol al cap
de de vint-i-cinc minuta. Domenech
tragué un córner que produi un ba
tebull davant Alberty. Aquest, descol
locat, no pogué desviar la centrada,
la qual fou recollida per Lelé, el qual

Els esports
cli-v-isió do Lliga.

Primera

Madrid, Barcelona, Atfretic de Bilbao

enviá. la Pilota a la xarxa.
Durant vint minuts del segon
temps, el •omini fou favorable al Va
lencia. Els homes del Madrid no en
certaven en el seu joe. Fou aleshores
guau es feren notar mes les capilla
des de Bonet i Hilarlo, aquest ja can
sar. El partit s'enlletgia per al Ma
drid, perqu:e l'escás avantatge d'un
punt semblava quo es neutralitzaria
per -la tasa que aleshores desenrot
llaven els valenciana.
Al cap de vint-i-cinc minuta Emilín
realitza una bona jugada. Se'n va
amb la pilota cap al centre i la ce
deix a Kellemen. Aquest centra molt
tancat i Sanudo, duna
capcinada.
aconsegueix el tercer punt. Un mi
nut després. Lluís Regueiro passa a
Kellemen, el qual está en off-side.
Ocana no ho aprecia i la centrada
de l'hongars és rematada des de prop
per Sanudo. Quart 1 darrer punt. El
partit manca ja d'inters en els dar
rers minuta
Madrid: Alberty. Mandones. Quin
coces. Pare R,egueire, Bonete Lecue,
Kellemen. Lluís Regueiro, Sanuda
Hilarlo i Emilio.

Osa
L'Oviedo
i

vencedors en camp propi.
triomfa a Santander i l'Hércules empata al
camp del Betis
suna,

-

El Madrid conftnua en el primer lioc de la classificació
1 el Barcelona és el beu seguidor immediat

El Barcelona tingué en el Se
villa un adversari més d fícii
del que era d'esperar
més destacades. No res menys Eiza
guirre, Euskalduna, Fede, Segura,
Campanal i Torrontegui deixaren d'ar
renglerar-se per causes diverses, i en
lloc d'ells Vequip andalús arrenglerá
xicots de l'equip amateur del mateix
club temeré Campió d'Espanya.
Després de les darreres actuacions
del Barcelona tot foja esperar que el
partit d'ahir es resoldria duna ma
nera razia
clara i rotunda, a favor
deis eatalans. Peró encara que el re
súltat aconseguit 4-1) pugui fer creu
re que efectivament fou així, hem de
dir que la victória barcelonista fou
molt més difícil del que semblava, a
l'extrem cale cine o sis minuts abans
d'acabar el partit un tant per eent

l'encert deis defensors el que evitava
el gol, era la .easualitat, en forma de
rebata, trompades o caigudes, la que
1-lo evitava.
Resultat, que el 2-1 es mantingué
fins cinc minuts .abans d'acabar el
partit, amb el consegiient negiat del
públic que no tenia gaire confianea
amb Nogués i preveia la possibilitat
que en una escapada afortunada els
andalusos-marquessin l'empat. El Bar
celona es Ilaneá a un atac desesperat.
Els córners. contra el Sevilla se suc
celen, sense resultat práctic. La pres
sió barcelonista no esteva pas pro
porcionada a l'encert deis pressiona
dors i en una ocasió, de gran perill,
intencionades tallaren,
unes
mans
dintre de l'are& una centrada de Tor
redeflot. Castigat el Sevilla amb el
corresponent penal. Zabalo el trates

la

seva

banda, lluitá

com.

•

ZABALO,

quip bareelonista, sinó a un excés de
confianca en ehl mateix. davant Ved
versar que ji havia tocat. Aquest, per

A LES CORTS

L•equip guanyador de la Copa d'Es
panya dé eany darrer es present:e a
les Corts mancat de les seves figures

.141.e4 flJa¦

ahir,

sempre, el rnillor ju

com

gador del Barcelona

Iluiten els

equips integrats per jugadora

mo

destos. Amb un entusiasme a prova
de bomba, posats a destruir més que
a construir i emprant sovint una du
resa que no arriba mal a
ésser vio
lencia, peró que acostuma a donar
els seus resultats.
Una figura destacá enormernent
en els rengles del Barcelona i pel da
munt deis dos equips: Zabalo. Ehl -fou
el mas formidable puntal de l'equip.
admirablement secundat per Areso.
Bardina. Balmanya 1 Berkessy.
davantera. en canvi, s'entretingué to
ta la tarda fent dibuixos. peró pecä de
poca eficacia. segurament per creure
els seus components que no calla an
ear-se a fons. Nogués no esteva en
eundicions d'actuar 1 va e.ompi uva,se plenarnent
en ocasió del gol eme
marca el Sevilla.
L'equip enceles tingué també dos
puntals formidables. El poner Gui
llamón, ágil, valent, collocat i afor
tunat, i el defensa Deva. molt im
petues. També bregaren duna me
nera
efectiva els mitjos i fluixejá
la tinta davantera.
En resum. un partit deis que no
diverteixen el públic.

PRIMERA DIVISIO
A Santander
Oviedo, 2-6.
Racing

duck
La Ilet condensada LA LECHERA prevé *ampo
de vaques sanes, pasturades en eh s rica prats
de les saludables muntanyee •ntanderinak
i s'elabora d'ecord a métodos vigorosa:unir
científica i moderna, que garanteiaen la con
servacid de lotes les seves vitamine t del seu
,

\\

incomparable

valor nutritiu.

higiene más absoluta regna en l'unbient
dina del
,'elabora LA LECHERA. Tot
fábrica, maquines,
net i immeculet:
estríe Alll no hi ha polo, ni mosquea, ni micra.
bis contaminador*.
La

que!

personal,

NO CORRI CAP RISC. EXIGEIXI
LA MARCA ACREDITADA

SEMPR,

LA LECHERA
la més pura, rica

en

crema

i nutritiva

Valéncia: Bermúdez, Melenchon,
Joan Remen, Bertoli, Iturraspe, Vi
llagra, Lerma, Gniburu. Amadeo, Le
lé i Domenech.

-

A Barcelona
Sevilla. 4-1.
A Madrid
Valencia. 4-1.

Barcelona
Madrid

-

Pamplona

A

Osasuna

A

-

SANTANDER

Ov edo, vencedor del

A. de Madrid. 4-0.
A Bilbao
Ath. de Bilbao
Eepanyol, 5-2.
A Sevilla
Betis
Hércules. 1-1.
-

-
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Rac,ng

2

a

-

SANTANDER. 2.—En realitat no
té disculpa la rotunda desfeta que
l'Oviedo infligí ahir al Racing al
seu camp del Sardinero. Pou el silla
cientrnent rotunda i aconseguida. de
manera tan clara que no hi caben els
palliatius. Tanmateix, si tractéseim
d'explicar-la, com sens dubte ho in
Wntá, l'afició local. caldrá atribuir el
frac:as deis cantábrica a la clesmora
litz,ació que es produí en els seus ren
gles com a conseqüencia de fallar
un penalty. No obstant. la veritat és
que l'equip de Santander ja esteva
desmoralitzat. La seva unja mitjana
no existí des del coineneament de la
Iluita. i la davantera que s'hi posá
no encertá en cap mornent a portar
el joc en la deguda forma. A més
l'Oviedo tengue tina bona tarda. Una
magnífica tarda en la qual Ii respon

Classificació
4 4 0
430
4 2 1
4 2 1
4 2 0
4 2 0
4 1 2
4
2 0
4 1 1
4 1 0
4 1 0
4 0 I

Madrid
Barcelona
Ath. Bilbao
Betis

Espanyol
Racing
Oviedo
Osasuna
Hércules
Valencia
Ath. Madrid
Sevilla

Arbitrá el senyor Ho,staler. sense
dificultats. i els equips s'arrengle
raren així:
Barcelona: Nogués. ZabaIo. Meso.
Sardina. Berkessy. Balmanya. Van
tolrá. Reich, F,scolá, Fernández
Torredeflot.
Sevilla: Guillamón. Joaquín. De
va, Epelde. Duarte.
Núnez, López,
Tejerla, Luisín, Tache i Bracero.
LEWIS

.

O 14
11
1 15
1
9
2 6
2 6
1 12
2
2 2
3 4
3 4
3 3

3

4
6
11
11
11
9

5
12
12
12

8
6
5

5
4
4
4
4
3
2
2
1

Partits per al ditunenge einent
PRIMERA DIVISIO

Racing

Barcelona.
Sevilla
Madrid.
Osasuna
Valencia
Ath. M.
Ath. Bilbao
Espanyol
Betis.
Oviedo
Hércule,s
-

-

-

bornes, fent-se
del judici definitiu
precisar qui estigué millor. Tots ac
:liaren de manera
espléndida i de
manera molt especial Laviada en la
defensa. Soladrero en la línia n-1;1jana i Casaca i Lángara en l'avante
guarda. L'equip a.sturiá assolí una
victória justíssima i porta el joc
gran tren.
L'arbitratge del senyor Zabala no
mas regular.
gueren

dificil

tots els
l'hora

seus

a

Els equipa foren:
Oviedo: Florenea. Laviada: Pena,
Castro. Soladrero, Chus, Casuco, An
ton. Lángara, Herrerita i Emilín.
Racing de Santander: Gutiérrez,
Pelayo. Ilardia, Ibarra. García, Ger
man, Cuca, Milucha, Chas, Larrinaga
i Cisco.

•

-

-

A SEVILLA
.

A

-eaelat

BILBAO

L'Espanyol, incomplet, perdé

‹.

davant l'AtHetic
—

Sevilla,

el portee

reservista

del

que ahir substituí el titular Eizaguirre, tingué una tarda
excellent... i afortunada. Heus ací una de les seves molt,es inter
vencions davant el Barcelona
(Foto Berd-Buyosa)
molt important d'esnectadors adme
forma en el tercer gol bareelonista.
tia la possliailitat d'un empat o d'una
Aleshores poguérem comprovar el
vietória mínima del Barcelona.
neguit que havia imperat en els ren
A qué fou degut
Volem creure
gles del Barcelona davant el perill
que al fet de tenir els jugadors bar
tiene empat. Tant fou marcar el ter
eelonistes el convenciment de trobar
cer gol
que allunyava aquell pe
se davant d'un
partit fácil. Perqué
rill
com refer-se el Barcelona, el
després de jugar, amb domini abso
qual atacá impetuós i decidit, i Van
lut, sense matar-Shi, una primera
tolrá tingué encar temps de marcar
part, acabada amb el resultat de dos
el quart gol. acabant el partit amb un
gols a cap, era general el convenci
resultat excellent que moments abans
ment
que degué apoderar-se deis
semblava impossible.
matebtos jugadors catalans
que a
la segona part "no hi hauria" Se
Els altres dos gola del Barcelona
—

—

go

per 5

Sevilla. 2.
El Betis, al seu camp
del Patrónato, no va poder derro
tar el noyell de la primera divisió.
Hércules d'Alacant.• Contra el que
pot fer suposer aquest resultat. hem
de len
constar 'que el Betis no va
causar. en la seva actuació d'ahir,
una mala impressió. Va jugar en la
forma excellent que ha palesat en
quesi toas els partits del torneig de
Lliga. El que va pa-asar fou que da
vant la línia d'atac de l'equip cam
pió hi havie un tercet defensni pie
d'encerts que va anullar completa
ment -la labor de la davantera sevi
llene.
—

s a 2

ble xut per alt, marca el quart, gol
deis de l'Atlétic. Entre aquast gel i
el deis catalana, a penes si ria trans
corregut un minut de- diferencia.
Ala vint-i-vuit minuta es produeix
el cinque gol dels bilbains. Després
d'una melée. Bata. marca el gol.
Quan falten dos minuta perqué aca
bi el partit. Bosch. d'un xut rápid,
a,consegueix el segon gol per al seu

Bilbao. 2.
Al camp de Sant Ma
mes, amb bon temps i amb magnífi
ca entrada, es juga ahir el partit de
primera divisió, Atlétic de Bilbao-Es
panyol, que acabá amb un. resultat
de cinc gols a dos favorables a l'equip
local.
El primer temps ae,abá amb dos a
urce a
favor deis atlétics. Alsevinta
un minuta ataca fort l'Atlétic. "A.FEe
panyol juguen solament deu homes,
perqué Moreno s'ha retirat per a re
apareixer més tard. Un centre de Go
rostiza, el. remata Garete i es con
verteix en el primer gol de lá tarda.

GUILLAIVION,

El Befis empata amb 'Hércules

equip.

.

El segon temps ha estat mes igua
lat que el primer.
En general- tots els jugadora com
pliren la seva eomesa.
Sota l'arbitratge del senyor Simón,
que estigué -be, s'alinearen així els

Ala trenta-dos minuts de joc Eh
ces treu un córner que,
rematat per
Gorostiza, es converteix en el segon
gol dels bilbaens.
La resta del primer temps trans
corre amb lleuger domini de l'Aeletic,
que está jugant un partit com feia
molt de temps que no el jugaven els
amos -de San
Mames. L'Espanyol es
defensa bé, peró els seus davanters
no encerten a xutar.
Van quatre minuts del segon temps
quan un xut d'Iraragorri va .dret a
eangle. El poner de l'Espanyol arriba
a tocar la pilota pene no pot
deturar
la i aquesta es fica, a la xarxa.
Vint minuts després, una escapada
de l'Espanyol acaba amb un xut del
davanter centre, Bonich, i per pri
mera
vegada funciona el marcador
deis catalana.
No s'havia" fet més que treure la
pilota. quan Iraragorri. d'un formida

En "mantea la Iluita es va recluir
a
aquesta" pugna entre els davan
ters betics 1 els defenses de l'Hércu
les-. Peeque el Batís vil dominar al
menys vaitanta
dels noranta mi
nuta que jugaren. En una paraula,
l'entusiasme de l'Hércules contra
resta la superior labor deis propie
taris del camp.
•

equips:
Atletic: Blasco; Urbano, Oceja:
Zubieta, Muguerza, Gerardo; Goros
tiza, Iraragorri. Bata, Garete i Elices.
Espanyol: Fornié: Teruel. Moreno:
Edelmiro, Espada. Lecuona; Prat, Cos
ta, Bonich, Manolín i Bosch.

*

villa.
I va passar ben al contrari. Tot
just représ el joc, els andalusos mar
caren el seu únic gol. Un gol que no
deixá gaire ben parat Nogués. Mar
car aquest gol i semblar que el Bar
celona perclia aquella confiarles, de
la primera part, fou tot u. Par altra
banda, els sevillans s'animaren de
manera extraordinária. i si bé és cert
que posats a l'ofensiva no foren ex
traordináriament nerillosos
en part
per l'actuació formidable de Zabalo.
Bardina i Areso
posats a la defen
siva, a destruir joc, resultaren uns
trumfos. El porter Guillamon efectue
innombrables parades. i cuan ro era
—

—

foren marcats per Escolá i Torrede
flot. El del Sevilla, l'obtingué Luisín.
El públic, amb 4-1 al marcador, sor
tí relativament satisfet. Val a din, pe
ró. que durant la Iluita no fou pas
satisfacció el que imperava en els
rengles locals. Hom tenia molt pre
sent el paper, poc brillant, que el
Sevilla va fent en aquest torneig i
pensava en la quan quantitat de su
plents que l'equip blanc havia erren
glerat i, és ciar, tot aixó no era pas
satisfacció i optimisme el que cau
saya.

Nosaltres creiem, sincerament, que
el que passá ahir no hem d'atribuir
ho a un descens fulminant de l'e

a

rioritat del conjunt navarrés fou
absoluta. Bis de l'Osasuna feren un
partit magnífic. car respongueren
totes les línies, sobretot la de inít
jos. Tots estigueren molt bé. De
l'Athletic els mes encertats foren
el trio defensiu. Storreba, Sornichero
i a estones Marculeta.
L'Osasuna va marcar das gola en
el primer temps. El primer fou ob
tingut per Vergara, en una bolea,
i. el segon fou obra de Catachus,
d'un xut ras. A la segona part en
marca dos més: un degut a Ver
gana. que aprofitá un servei ditu
rralde, i el quart degut a una juga
da de Catachus, que xuta i el de
fensa Mesa en valer desviar la pi
lota l'ajudá a entrar al seu propi

següent:
Guillermo, Mesa. Val
cárcer, Gabilondo, M3reuleta, Ipina,
Cuesta, Chacho, Elicegui, Stomba •i
Sornichero.

Osasuna: Zarraonaindia, Ilundain,
Arana, Ar3naz, Cuqui. Urdiroz II,

Insausti, Julio,

'fin
PERIBIADA

Vergara,

A

El Madrid bat

merc.

L'Athletic.

com

a

conjunt,

no

ha

agrada t.

CHAMARTIN
e

Va'éncia

Madrid, 1.— L'encontre ce:menea a
un fort tren imposat pel Valencia. La
línie mitjana d'aquest equip descol
locava la

Agent: F. QUINTANA, L'Irria,125

Iturralde.

Paco Bienzobas i Catachus.
L'Athletic realitzá només algunes
arrenc3des sense perill, i la supe

contraria 1 enviava
passades precises als seus davanters.
Especialment per l'ala dreta, eLs
avanlos eren perillosos. si bé Lerma,
amb nervis excessius 'Janga rnoltes pi
;cites fora. No es' fa domini a cap
seva

I

per 4 a 1

deis terrenys. paró la iniciativa és
més aviat deis merengues, que aques
ta tarda són els
valenclans.
Es porten deu minuta de joc quan
Regueiro fa una bona passada a Sae
Melenchon falla una entrada
i Sanudo es queda amb la pilota, la
qual cedelx a Emilina aquest sentar
na i de gran tret marca el
primer

participació d' Espanya
la vinent Volta a França

La

L'Osasuna derrota rilthletic
madrileny

Athletic:

Menzizábal.
cárrec de Ricard

•

Segons una informació publicada
per un estimat collega, sembla que
M. Desgrange ha tornat a treure el
geni i s'ha, recordat d'un eert ren
cor existent amb un elevat dirigent
de la U. V. E.
Diu que M. Desgrange ha dit Que
autoritza la Federació Eepanyola per
seleccionar tres corredora, peró que
entre aquests no figuri "Tal" perque
no l'acepta. Per la seva part es re
serva el dret de seleccionar tres cor
redors més... i no vol que se li discu
teixin els contractes ni que t,orni a
passar com l'any '1931, en qué el Se
nyor X., representant de la U. V. E.,
ein trarneté una Iletra en tal o tal
sentit com si tractés de -poder a po
der..."
Si los veritat que l'organitzador i
actual director de la Volta a Franea
hagués expressat un criteri semblant.
ens sembla que valdria la pena de
sospesar ben bé l'actitud a adoptar.
Per una para sembla que Desgran
ge deixi entendre que Espanya tin
dria, almenys sis corredors en lloc
deis quatre de qué fins ara s'ha par
lat. D'aixó ealdria estar-no satisfet,
i ádhuc intentar augmentar el nom
bre deis representants espanyols a la
Volta a França.
D'altra banda el to de M. Des
grange no seria el més a propósit per
a
estrenyer les relacions entre la
Unió Velocipedica Espanyola i ele
i ealdria, en aquest cas, que el nos
tre organisme dirigent fes sentir la
seva autoritat, fughet, pelee d'acti
tuds dramátiques i perjudicials.
Aixó no v01 dir que no creguéssim
raonable que si M. Desgránge actua
va en déspota i
sense la considera
ció deguda, la U. V. E. adoptes l'a
cord de prohibir en absolut la par
ticipació de corredora espanyola a la
dita Volta a Franea. Peró...
No cal dar córn desitjaríem que tot
plegat los una falsa alarma.
P. A..11,

QUINCOCES,
el defensa del Madrid

eren:

Betis: Urquiagia Peral. Aedo. Víc
tor, Gómez, Larrinoa, Rejón, Ran
gel, Paquirri, Caballero i Saro.

Hércules: Pérez. Orriols, Macla,
Salvador, Rosalench, Sales, Menda
zábal, Tatono, Blázquez, Morera i
Aparicio.

espanyol

A PAMPLONA

manera

Els equis

a

-

*

—

L'araitratge.
Alvarez, bo.

—

Tenint en compte l'abséncia d'ele
ments com Martorell, Pérez, Soler.
Pardo i Green, pot a,ssegurar-se que
l'Espanyol va jugar un excellent par
tit. A la segona part, l'equip catalá
millorá, molt la seva actuació 1 arribe.,
diversas vegades. a posar en perill la
porta bilbaina. Destacaren a l'ofen
siva Costa, Bonich 1 Manolín. El punt
flac ha estat la ratlla de miajas. Quant
a la defensa, s'ha ressentit de la in
ferioritat. física de Pardo. per lesió.
L'Atlétic ha tingut una tarda ex
cellent.
NEGURI.

Pamplona. 2.
Amb bon temps
i una entrada magnífica tingué !loe
ahir a la tarda al camp de San
Juan el partit Osasuna-Athletic de
Madrid. que fou guanyat per l'equip
local per quatre gola a cap. La vic
tória de l'Osasuna fou ben acon.se
guida i merescuda.
A les ordres del senyor Villanue
va. els equipe s'arrengleraren de la

L'empat l'aconsegui

Les dates de les tres proves
més importants del ciclisme

—

—

Tots dos gols es van marcar du
rant lii primera part. El Betis va
ésser el primer de marcar. El gol
eaconsegui Caballero en aprofitar
un
servei de Paquirri. Aquest juga
dor bu qui més sensació de perill
va
donar' de vant la
porta de
l'Hércules. Al cap de poc3 estona
ceaquest gol. Pérez va hayer de fer
una arriscada sortida per tal d'evi
tar una
rematada de Paquirri que
hauria estat gol segurament.

Per a la temporada vinent de 1936
s'han fntat ja les dates de tres de
les més importants proves del ciclis
me peninsular. Són:
La Volta a Espanya, que orga
nitzará, aura vegada "Informaciones"
(ei aquell expedient iniciat a causa
de la primera edició de la Volta, ens
sabría dir la U. V. E. com está?), se
celebrará del 21 d'abril al 15 de maig.
La Unió Esportiva de Sants orga
nitza la Volta a Catalunya, del 13 al
20 de juny.
I "Excelsior" tornará a editar la
Volta al País Base, del 25 al 31
d 'a gost.

Les

coses

que passen

6 milions MéS de

pressupost

El Pressupost municipal deis ges
tors governatius de Barcelona será el
mateix de l'Ajuntament popular de
l'Esquerra. peró en realitat no será
una prórroga, perqué será una mulle
plicació per quatre del Pressupost del
darrer trimestre. En efecte, el nou
que en sortirá, sera de 132.168.066 pes
setes en comptes de 126.140.133 que
era el de 1935, ame, 6.027.933 pessetes
mes, degudes a l'augment del Deute,
al conveni amb els obligacionistes del
Patronat de l'Habitació i 200.000 pes
setes per l'augment a 9 pessetes deis
jornals deis obrera municipals que no
hi arribaven.

SASTRERIA

PANTALEONI Gnsg
(

per

a

1 koos
•
\—

YEIs millors más
Els miliors !idos
Els mil:ors prolls
•
Secció especial
a

la mida

•

Portal orrissa, 13

la rambla de Catalunya

esportsi

Els

Segoria cli-srisió cle laiga
El Júpiter, el Sabadell i el Badalona, derrotats.
L'Irun, vencedor del Donóstia s'adjudica els
seus

L'Arenas

es

-

-

-

•

Classificació
4 2
1 112 9
Celta
4 2 1 1 16 10
Valladolid
4 2 1 1 9 10
Saragoesa
4 1 2 1 7 4
Avilés
4 2 0 2 713
Nacional
4 2 0 211 8
Gorunya
4 1 1 2 4 8
1J. Vigo
4 1 0 3 10 13
Segon grup
A Barcelona
Júpiter
Girona, 0-3.
A Badalona
Badalona
Arenas, 2-5.
A Irún
Irún
Dondstia, 3-0.
A Baracaido
Baracaldo
Sabadell, 2-0.
Classificació
Arenas
4 4
0 016 8
Baracaldo
4 3 0 1 7 3
Girona
4 3 0 1 9 5
Sabadell
4 2
0 2 6 6
Badalona
4
1 1 2 7 8
Donas tia
4 0
2 2 4 8
Iren
4 1 0 3 4 7
Jupear
4 0 1 3 311

Sporting Gijón

5
5
5
4
4
4
3

2

-

-

-

•

Classificació
Jerez
4 2
2
Múrcia
4 3 0
G. Valencia
4
1
2
Llevant
4 2
0
Malacitano
4 2
0
4
R. Granada
1 1
4 1
1
Elx
efirandilla
4
1 0

0 6
1 10
1 3
2 14
2 6
2 3
2

4 6
4 6
4 4
7 4
'7

4

4
9
6 11

3
3
2

2

3

Peral per al diumenge vinent
SEGONA DIVLSIO
Primer grup
Celta.

-

-

-

•

-

Arenas
Irún.
Donóstia
Baracaldo.
Girona
Sabadell.
Tercer grup
-

8

-

6

-

6
4
3

2
2
1

Elx
Mirandilla.
Gimnástic
Malacitano.
Granada
Llevant.
Jerez
Múrcia.
-

-

-

-

BARACALDO

Bilbao, 2.
A Baracaldo, al camp
de Lasesarre, el club propietari del
terreny s'enfronte ahir amb el Saba
dell en partit de campionat de Lli
ga. L'entrada no passá de znitjana El
resultat de l'encontre bu de dos a
zero favorable ala de Baracaldo.
Després d'un quart d'hora de joc
en el qual el Baracaldo superá en tot
moment el seu rival un xut de Fuen
te els valgué als locals el promer gol.
Ah trenta-cínc minuta, Zarraga, te
rnatant un centre de l'ala contrária
aconsegui el segon goL
Durant el primer temps els del Ba
racaldo dominaren contínuament.
En la continuació no es registra
ren gola 1 el joc despertá l'apatia deis
espectadors. Lampenta del Baracaldo
baixá. 1 el Sabadell comença a domi
—

per 2 a O

Cap al final del partís, els locals
recobraren el domine encara que no
aconseguiren perforar novament la
nar.

porteria enemiga.
L'arbitratge del senyor Steinabor,
de ficient.

Equips:
Baracaldo: Antolin; Pablite, Ray;
Ortuzar, Pele Julián Ramon; Pérez,
Fuentes, Cachelo, Zarraga i Larraza
bal.
Sabadell: Florenza; Morral, Blanch;
Grácia, Calvete Columbo; Romeu,
Folch, Gual, Sol i Perera.
Hom conceptua el resultat aconse
guit pel Sabadell, honorable, tenint
en
compte que el Baracaldo tingué
una gran tarda. Destacaren Florença,
Morral, Gual 1 Calvet.
NEGURI.
—

A SANT ADRIA

L'Arenes, vencedor del Bada
lona per 5 gols a 2
Sablem per referéncies que l'Are
aquesta temporada es trobava a
"punta Si més no, la seva regulare
tat en els partíts que portem de Lliga
i lanar al cap de la classiflcació del
seu grup
índicávem que es tractava
d'un conjunt de consideració.
Peró a desgrat de conéher aques
tes circumstáncies, no 11 concediem
gaires probabilítats de sortir vence
dor del camp de Sant Adral. El Ba
dalona, aquests darrers temps, tambe
havia palesat ésser regular 1 comptar
amb un equip de certa categoría. El
seu empat de diumenge passat al ter
reny dei Doneetia ens feia donarei
un marge de confiança, creient que
aixó influiria en la saya moral.
Peró ens equívocárem. L'Arenes. a
judicar per la seva actuació dahin
és un conjunt certament superior al
Badalona. El marge de tres gol de
diferencia és just 1 determina clara
ment la diferencia de clase. No ens
sembla estrany, dones, despres d'ha
ver vist en acció l'Arenes, que bates
el Badalona en la forma relativa
rnent fácil com ho va fer. Podien ha
ver elevat encara l'score en el dar
rers minuts del partit, quan radver
sari esteva ja desanimat d'aconseguir
la vichbria.
Les seve,s caracterestiques de joc
86n netament basques. Joc obert als
extrema, passades curtes entre la da
ventera 1 la lima mitjana, i una gran
decisió davant la porta. I sobretot,
seznpre la pilota ran de terra. Tot
aleó rec,olzat per una gran serenitat
en la concepció de la jugada í un
magnífic control de la bala.
El més notable del conjunt és Gur
ruchaga. Vell jugador de l'Arenes,
pasá al Madrid, per retornar altra
vegada al tau antic club, i en aquest
camí no ha perdut res. Ana al con
trari, el troben rejovenit —no és pas
el que se'n diu un jugador vel, sínó
que deu comptar una vint-i-set ama.
Es mostra ágil. rematador oportu
nissim i com a un excellent conduc
tor de la davantera. a la qual dóna
una mobílitat extraordinária amb la
varietat del seu joe. Fou ell el factor
que influí més en la victória del seu
equip. Val a dir que al seu costat
té un parell d'interiors que l'ajuden
eficaçment, í amb aquest ajut pogué
rem apreciar, én el partit d'ahir, que
l'Arenes va directament a la recerca
del primer lloc de la classificació.
nes

serenitat en veure's passats pela bil
baras. El Badalona, que és precisa
ment un equip impetuós —la qual,
per cert, és la seva millor caracterís
tica —es vejé en la imposibilitat de
contrarestar el joc reposat i segur del
seu adversari, que amb decisió s'en
drasava als seus dominis. La seva de
fensa estigué infortunada —més Bor
rás que Lladó —1 el porter reserva
que presentaven ahir no ens féu °tel
etex Naves, que no jugá, per estar le
sionat.
Hl hagué une moments, peró, que
vam tenir la confiança que el Bada
lona podia sortir vencedor. Fou quan
empate, a dos gola, amb els quals
reaccionaren vigorosament 1 posaren
en
perill la porta d'Egusquiza, amb
forte ataca. Peró dissortadament es
trobaven ahir davant un contrincant
superior i no pogueren fer més.
*

•

feren gala de gaire

RESULTATS
A. B. Juniors, 32; Unió Manresana, 13
Iluro, 2; Espanyol, O
Intendencia, 24; Patrie, 24
Barcelona, 27; Laietá, 26
Confiávem que el Patrie, després
de l'ensopegada del diumenge ante
rior amb l'Espanyol, es refaria i es
faria amb els dos punts a disputar
amb els militars, peró no ha estat
així. El cinc de Maunier ha aconse
guit un empat després d'un rnig temps
favorable ala intendenta i amb proba
bilitats d'arrabassar-li fina i tot el
partit. Ha calgut un esforç final per
qué els campions de Catalunya cer
quessin un empat per tal de no pas
sar per vençuts davant els seria con
trincants d'ahir. Naturalment que hí
concorren circumstáncies com la lesió
fortuita de Mitchell poca moments
abans de començar la partida, lesió
que no permeté al davanter patrienc
d'arrenglerar-se, peró que malgrat
aquest contratemps, forca lamenta
ble, no creiem que sigui una causa
prou potent perqué el Patrie hagués
d'acontentar-se amb un empat en el
terreny de davant les casernes.
Sota les ordres del co•legiat senyor
Estany, el qual dugue a cap un fe
liç i encertat arbitratge, se situaren
els equipa com seguebe
Patrie: Maunier (5), Solduga, Bor
rell (4), Arnaud (11), Henry (4).
Intendencia: Pujol (2), Martínez
(3), Estop (5), Catarineu (9), Vilal
dac (5).
Al sól de les Corta tinguérem oca
aló de constatar la forma i lambiere;
que va adquirint el nostre esport i
racolliment que hi dóna el públic es
portiu de casa nostra. Amb una quan
tltat considerable d'espectadors 1 amb
un entusiasme remarcadíssim,
assis
tírem a l'encontre entre els barcelo
nins i laietanencs que brindaren una
veritable nieta de campionat. El pri
mer temps. francament favorable ala
blau-grana, ens oferí un seguit de ju
gades brillants i emotives, que es
convertiren en copiosos punta per ala
proptetaris del terreny. Destaquem en
aquesta labor Carbonell i Tomás.
Els vint minuts finals van ésser de
frene domíni deis visitants que poca
moments abans d'acabar havien ja

aconseguit un petit avantatge que no
saberen aprofitar. Intentaren les pas
sedes reposades i segures i aconse
guiren en certs moments desconcer
tar els seus antagonistes, perb aquests,
aprofitant algunes petites fallades,
establiren l'empat 1, finalment, el
punt q,ue els havia de conceda' la vic
tória.
El collegiat senyor Pere Bosch fa
llá en més duna ocasió i porta a cap
se.nse perjudicar cap deis dos bándols,
un arbitratge quelcom deficient, par
ticularment en assenyalar els cops
lliures.
Heus ací els equips:
Laieta: Martínez (1), Prieto (3),
Antúnez (11), Muscat (11), Guix i
Alarcón.
Barcelona: Carbonen (1), Ferrer,
Tomás (15), Hernández (8) 1 Vila (3).
El Juniors, el seu c,amp, vence ne
tament els seus visitants, la Unió
Manresarta, per un score ben eloqüent.

egi el
...

nou

un cotxe

de carretera,

Romagosa i C., S. C.

—

Entrem en el mes de desembre,
que generalment és el ales de menys
activitat aviateria. Les línies aéries
comercials funcionen, com de COS
tum, amb llorarla d'hivern; peró Ia
viació esportiva, ja sigui pels rigors
del fred, o la persistencia del venta,
o
perque els dies són curta, té du
tant aquest mes una activitat molt
recluida.
Vols de práctiques. Les festes d'a
viació, eta raids i els récords, no fan
vessar pire tinta. Es, dones, el mes
de desembre el mes a propósit per
a analitzar la tasca feta durant l'any
per a fer, si alía es pot dir, l'examen
de consciencia aeronáutica.
Cadascun 1 tots mancomunada
ment tenim un deure que es pot
resumir en aquestes paraules: fo
mentar l'aeronáutica.
El que és pilot té el deure de no
abandonar les práctiques, principal
ment si aquestes no li costen mes
treball que el signar una sollicitud
de l'hora de vol gratuita que l'Estat
acorda. Sí el pilot ha estat becar,
el seu deure és encara mes fort, per
que pot ésser que altres rI eeu lloc
complirien millor. Peró la tasca a fer
per al foment de l'aeronáutica, és
tan extensa, que les práctiques d uns
quanta pilota és tan sol una engru
na. El que interesas a la nostra aero
náutica és aquella labor que deuen
realitzar les corporacions fundades
amb aquest únic objecte.
Enguany, si analitzem el que han
fet les societats aeronáutiqqes de Ca
talunya, veurezn que és ben poca co
sa. Siguem frenes, 1 confessem que
les coses no van pas per 'non camí, i
el millor pas que podem ter en
aquests momenta, és reconéixer els
nostres errors pee a no caure una al
tra vegada.
Hi hagueren campanyes demagó
giques, de les quals resultaren canvis
importants en la direcció de diver
sos entitats; després zotes les parau
les, que el vent s'emporta, 1-10 corres
pongueren ala (eta, i hem passat un
any pensant arnb un papu anomenat
"la fussió", sense voler comprendre
que hi havia una labor aliene a les
intrigues de capelleta, que és una la
bor positiva que hauria pogut donar
bons resultats si s'hagués realitzat
No és una fusió artificial el que son
seé pastellejar D'aviació sois n'hi ha
d'haver una, que és l'aviació. Tot
quant signifiqui progrés aeronáittic
hauria de causar una (encera satis
facció a tata aquella que callen tre
bailar per fomentar-la. Mes que fu
aló, el que convé és colla,boració. Una
unió veritable sol es pot realitzar
amalgamant energies, netivitats i ap
tituds dels uns i deis altres, orientant
resforc collectiu cap a una única
meta impersonal: l'aviada.
Hem parlat sovint del que pot sig
nificar dina deis ambients aeronáu
tica aquestes dues paraules: "fer
aviació". Per a uns fer aviació és vo

NOU

El Girona bat netament el
per 3

gols

Ens créiem que després del per
fil que el Júpiter jugá. a Bilbao
contra l'Arenes el diumenge pas
sat, aquell equip presentaria elavant
del Girona una batalla més decidida
i ínteressant que no pas en la for
ma com es desenvolupá
el partit
d'ahir. El Júpiter segtieix sense tro
bar remei al seu mal. Ni ahir, que
jugava al seu propi camp, la seva
actuació fou sense sensació i en
cert. En ronze del Poble Nou va
mancar un conjunt en les línies,
aquest fou el motiu del seu fracas.
El Júpiter solament jugá amb ensu
siasme els primers guinea minuta.
Perb un cap el Girona mareá el pri
mer gol, els del
Júpiter anaren a
la deriva fina al final del eaatite
Els jugadors blanc-verds van eó"rer atea clarrera le pilota, amb en
tusiasme; pere davant de gol la in
eficácia fou absoluta. Potser amb
una mica de sort
ahir el Júpiter
haeria marcat algun gol; peró un
equip no pot fiar-se mai de la sort.
Del Girona podem dir que al cap
de vint minuts de començada la
partida ja havia guanyat els dos
puma, ja que en el transcurs d'a
quests temps maree dos gols apro

ruede' Opel.

de ciutat, un cotxe
un cotxe de qualitat.

Yaléncia, 295

—

BARCELONA

1 pez' un punt de diferencia
i el resultat avantatjós del del Cen
tre Católic davant la U. E. de Cor
nellá.
RESULTATS
Primer grup
Aeronáutica, 25; Olímpic, 24.
uventus, 34; Atlétic, 11.
Segon grep
18; Ripollet, 15.
Martinenc
U.E. Cornellá, 16; C. Católic, 28.
C. d'E. i E., '7; Ateneu B. C., 23.

CLASSIFICACIO
Iluro

2

2

Intendencia

2

Barcelona
uniors

2

Espanyol

2

1
1
1
1

Patrie
Laietá
Manresa

2

0

1

2

0

2

0

2
2

2

0
0
0
O
1

0
1.
1
1
0
1
0
0

20
58
49
54
34
54
40
44

14
45
48
35
32
58
35
66

4

3
3

3
2
1

0
O

ifitant

Júpiter

a O

una
indecisió del tercer de
fensiu del Poble Nou, A partir d'a
quests dos gola, el Girona no an
gué ja adversari, i damunt el ter
reny, solament veiérem jugar el Gi
rona. Deu minuta abans d'acabar,
Ciará topá contra una tanca del
camp i en sortí seriosament leste
nat. El Girona hagué de jugar,
doncs, amb deu jugadora, i mal
grat aixó, encara foren superiors al

Júpiter.
*

*

•

El partit comença amb ataca de
tots dos equips. Al cap de divuit mi
nuta el Girona fa el primer gol,
degut a un cop de cap de Ramon
que és desviat fluix per Toledano,
i aprofitat per Terrer, el qual es
trobava ben collocat Aquest gol sor
prén etajupiterence, els quals van
a meneé del guanyador. Una vegada
posada la pilota en 10e, i al cap
d'un minut d'aquest primer gol, el
Girona fa el segon, que és assolit
així: Ciara passa a Temar, aquest
centra sobre gol, hi ha un batibull,
i per fi Ciará pot enclinser la bala
a la ponerla.
El joc del Júpiter decau, 1 ala?) és
aprofitat pel Girona, que s'imposa.
A la segona pan, 1 al cap d'un
minut, el Girona fa el tercer gol,
obra de Clara. A partir d'aquest mo
ment, el Girona féu una exhibició
de joc fins al final de l'encontre.
*

*

l'aíre

esmena

no

podran, ah-nenes, allegar

cree, peró, que ,ádhuc
aranzels
la inchisetaa. de la
construcció aeronáutica pot trobar a
casa nostra el cerní per a desenvolta
par-se. Peró aquesta indústria és ba
sada sobre en amuntegament de co
neixements tecnics, sense els quals
no es pot esperar més que llastimo
ses realitza,cions.
Una cosa a fer,
dones, és crear dins de l'escola te'en
ginyers unes classes de aerotécnica,
procurant influir prop de les ceepe
racions oficials porqué siguin vota
des les quantitats necessáries i tam
bé perqué pugui ésser establert un
laboratori aerodinámle que fóra la
noca covadora de les nostres futures
máquines voladores.
?Qué poden fer les e.ntitaes aero
náutiques en aquest sentit? Soroll!
Visites collectives a les persones in
fluents, conferencies, reunions, etc.,
tot el que pugui servir per a expre
sar la voluntat de fer progressar l'a
viació a casa nostra.
El mateix podríem din referent ala
cursos de navegació meteorologia i
rediotelegrafia de tant d'interés per
ala aviadors.
Igualment direm amb referencia
ala aeródroms, aeriports 1 balisatge
de rutes aéries.
Teniu! ?Sabeu quina entitat fa
una labor d'interés per a la nostra
aeronáutica? L'Institut de Metallur
gia i Construcció Mecánica que es
tudia la possibilitat de realitzar aci
certes aleacions d'interés per a la
construcció aeronáutica. Citaré en
cara una altra entitat: l'Institut del
Motor d'on surten mecánica amb una
preparació técnica admirable.
Encara una altra, aquesta en épo
ca de construcció:
l'Institut de la
Fusta, que será el catáleg de les fus
tes nacionals 1. dernportació s.mb un
quadre de les seves característiques,
i estudiará les possibilitats d'aclima
tació de les especies interessants o
necessáries. Aquestes són labora (iba
cures, perb .que constituehen el só
col sobre el qual podrá un clia edi
ficar-se una imponent força indus
trial. ?Qué poden len en aquest mo
ment les entitats aeronáutiques?
Buscar una estreta collaboració amb
els instituts que he mencionat i en
freqüents reunions tragar un camí
a
fer per arribar sempre al mateix
objecte: el foment de l'aeronáutica.
Aquesta és tota la labor básica que
cal realitzar: Aeronáutica, Labora
tori, Construcció, Escoles, infrasteuc
tura.
Després, com a conseqüencia vi
drien toles aquelles coses d'activitat
aviatória: formació de pilota; carto
grafía seria; lindes de transport, etc.,
i dirts de la riostra aviació civil po
drieu veure-hi molla :nés professio.
nals deis que en ractualitat vege
ten.
Fusió? Per qué? El que cal és fer
feina i l'entitat que Inés treballi ab
sorbirá lotes les altres.
El próxim mes de gener hi haura
les reunions generala on es discute
ran les actuacions pas,sades i els pro
grames de l'any próxim. lels nous di
rectius hauran de saber estar a l'al
Oiría del moment Cada dia que pas
sa pesa en un
deis plats de la ba

ignoráncia. Jo

saPequeno

bemos...

Quan aquest estiu un deis com
Ponents de la Comissió Esportiva
de l'Espanyol sortí de "compres"
es trobá justament a La Corunya
amb un minyó, Alvaro Núnez, per
a ésser ben
exactes, que es mo
da de ganes de jugar a l'Espa
nyol.
—Pero si es mi sino, senor!—
dluen que deja el modern don Al
varo—. Desde pequeno que sue
no con jugar el, el Espanol...
I el membre de la Comissió Es
portíva de l'Espanyol, no massa
convencut, la verltat, de la bo
nesa de la nova adquisició, el fac
tura a petit-t velneitat cap ací.
Passats quatre mesos, en el
transcurs deis quals Alvaro Nú
nez no ha palesat altres aptituds
que les de fer honor diáriament
a la culna de la dispesera del xa
let de can Rabia, la Directiva de
l'Espanyol cridá Alvaro Núnez i
Són molla els catalans que tusen
relació amb l'aeronáutica; futurs pi
pilots afficionats i professionaLs,
mecánies, enginyers 1 onstructors,
quin-11es i meteorólegs, tots, si pen
sen i
expre.ssen les seves idees sen
se ni una engruna de partit pi-es, po
den fer un be a l'aeronáutica cata
lana.
ANTONI ARMANGT.TÉ

La

próxima reunió

de

M. M.
Com de costum la oróxirna re
unió de l'Instítut de Metallurgia
Construcció Mecánica tindrá lloc el
primer dijous del mes o sia el dia 5
de desembre, a l'aula del Dr. Mur,
de la Universitat de Barcelona. Don
Robert Soyer, enginyer industr
parlará en aquesta ocasió de "la cor
recta aplicació deis coixinets d'a
gulles" i fará demostracions sobre el

Un que balsa: el Calella.
Un que puja: el VIc.
A aquest, la nostra enitora
bona.
A aquel!, un consell: que mai
Inés no vulgui tractes amb el
'goal,-average"; té males bro
mes...

perfeccionament.
Aquest Institut ha publicat el seu
tercer butllete que és de molt d'in
terés. i en el qual hi ha interessants
seu

articles sobre el control micrografic
deis materials, el decapaege eléctric
í la soldadura eléctrica.

sense

lance.

Abir l'equip de basquet del
Laieta perdé els encontres de pri
mers 1 segons equips davant del
Barcelona. Era de preveure, perb,
aquestes desfetes si hom té en
compte la preparació que porta
ven els blau-grana. 1 no ens re
ferim pas a la preparado física
o técnica deis seus jugadora, sinó
a la del públic addicte, que ahir
els animá d'una manera poddem
dir-ne definitiva. El Laiete ja es
vegé perdut en veure el banquet
de costelles i xampany amb qué
foren obsequiats, en el matas
terreny de joc, els components de
la secció de rugby del cercle blau
grana, que aixi agafaren uns
ánims formidables i ho demos
traren amb els seus evita d'encc
ratjament a Ilurs companys del
basquet. Sr velen ésser camplons,
ja saben com fer-ho. Un esmor
zar d'aquells cada diumenge
Mol a la butxaca.

Vuitanta

quatre pilots

nous

en tretze dies
No és una cosa dad, naturalment.
A un setmanari francés llegím que
entre els dies 19 i 22 del mes passat
vuitanta-quatre persones obtingue
ren el títol de pilot a
les escoles
franceses. Vuitanta-quatre és més de
la xifra de pilota que s'hari formal:,
a Catalunya des de que hi ha avía
ció al món. Nosaltres consídexariem
un éxit el formar tan sola una dote
zeneta de pilota al mes.

L'aviació espanyola vista
des de fora
Quan llegim una comentarla des
favorables que fa la premsa, de les
nacions productores d'avions sobre
el propósít d'activar la construcció
d'avions a Espanya, podem creme
que la decisió no és pas desencer
tada.
Un diari deia fa pocs elles que "la
construcció d'avions americana ad
no es realitzaría
sense cortes difi
cultats".
Molt bé; el que importa pelee és
que es realitze perqué si les difi
cultats són vençudes, la nostra ae
ronáutica batirá, fet un bon pas. El
més important és que, sigui com si
gui, els avions es construeixin ací, i
que surtin bé, malgrat totes les dile
cultats, porqué sonso construcció no
podrem mai din que tenim
mitu
tica

A l'Institut del Motor
Després de rinteressant conferen
cia del senyor Jsep Ma Esteve Bo
tei a l'Institut del Motor, el tema de
la qual era "Defectes. avaries 1 posta
a punt del motora d'explosió", aques
ta entitat veu créixer rápidament el
nombre deis seus associats.
Ha estat necessari multiplicar els
cursos i les conferencies de divulga
ció.
El día 4 de desembre, és a dir, el
dlmecres vinent, a les vuit del ves
pre, al local social, carrer Erina, nú
mero 157., R. N., don Alexandre Du
ró donará una interessant conferen
cia sobre "Les toleráncies d'ajustat
ge en la construcció de motors en
serie".
La personalitat del conferenciant,
prou coneguda a Barcelona, és una
garantía de la qualitat del ensenya
mente que es proposa divulgar.

El

ram

del transport per
carretera

El ram del transport per carrete
ra havia de començar la vaga el día
28 del mes passat per a protestar de
cenes cárregues que el Govern havia
votat aplicar, a mes de les imites
contribucions que paga. Les conse
qüencies de la vaga haurien estat
grans. El Govern acorde suspendre
l'aplicació de les noves cárregues 1
convocar una assemblea amb un Co
mité central format per represen
tante de diversos sectors peninsulars.
Les reunions han comeneat avui. Ja
veurem qué en &retira.

L'arbitre del partit Badalona
Arenes, jugat abur al camp del
primer, va obtenir un éxit escla
tant...
Indahnins, lndignats per
"penalty" amb qué va casti
el seu equip
cástig sens

Els
un

gar

dubte excesrivament sever, val a
no el deixaren un mo
ment en Len, ni en el transcurs
del primer temps, ni a la ntitja
Part, ni a la segona, ni després
del partit...
Els bons badalonins no sito

dir-ho--,

treien

aquell

del
—

cap,

a

no

judiel

s

'explicaven.

seu

—

sMeciere,

Lluc,
Castillo,
Trujillo, dará, Ramon Ferrer.
Colorner.
Júpiter
Toledano,
Ibanyes, Font, Soler, Peiró, Diego,
Hernández Garcia, Galvany, Mo

deja l'home del dulet...
—Duce, es diu Duce, 1 és de
Saragossa!
repetia un deis més

indignats.

.111/9
40,o

•,,

—Ah!, ara m'ho explico
fétt
parroquia d'una llotja en la
qual ni en els moments més dra
matter es perd mal el bon hu
mor—. ?No dieu que es din "Da
—

un

ce? ?No sap tothom que act te
nim el "Negus"? Dones no en par
tem més...

e z.
-I
El pobre xicot s'haurá conven
que "la fuerza del sino" el
reclamava a la seva terra, de la
que no s'havia d'haver mogut.

çut
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Les coses que passen
La pertinácia en desobeir
l'autoritat
Novament, per haver infringit les
donades per a la censura de
Premsa, ha estat imposada al pe
ribdic católic-monárquic de Madrid
"Ya" pel governador, la multa de
mil pe,ssetes.
I
continuaran
les infraccions.
Ah! El periódic "Ya" defensa l'or
dre i que s'ha d'obeir el que orde
nen
les autoritats.
normes

NEUMATICS i BUGIES

ióë

—

.

rales.

OCJL

Casa Cauner,

interés

perjudicar-los. 1 tot era pre
guntar qui era, d'on era, com es
en

*

Va arbitrar Villa, molt enérgic.
Sabé tallar el joc víolent. Els equips
a les seves ordres foren:
át Farra, Gar.

rigG

en

lar; per ala altres és crear nous pi
lota; per a uns anees populritzar el
contacte amb raviació en la celebra
ció de festivals. Si, no hi ha dubte,
tot abeó és fer aviació. Peró al meu
entendre, aíxó hauría d'esser un com
plement duna labor més fonda. Per
explicar-me agafaré la madeixa per
quaLsevol cap:
Perque la riostra
aviació es desenvolupi plenament,
és necessari posar en marxa la in
dústria de la construcció eerontiuti
C41. Ja sé que encara hi ha qui pensa
que aquesta indústria no pot existir
ací. Sí acceptéssim aquesta ereença
hauriem de fer una guerra furiosa
contra les tarifes aranzeláries que són
un formidable obstacle per al desen
volupament de la nostra aviació.
en una altra ocasió vaig Gambetee
aquestes tarifes que considero grotes
ques sobretot en elle que es refereix
a
la classificació. No sé si la Junta
de Revisió Aranzelleria
tindrá en
compte el contingut de la Memória
que vaig presentar a la demanda del
director general, peró si no fan una

aeserabre lbs 1938

amb bones paraules l'acomiadás
—pero, senor, qué hacen us
tedes! ?No les dije que nü sale
me llamaba al Espanol?
y que desde
so
liabas con jugar en él, ya lo

l'Olímpic

Comentaris

AL POBLE

OLYMPIA

*

Per altra banda, el Badalona no
estigué l'enoertat que altres dies. No
pogueren amb la rapidesa del bas
cos, i el joc que desenvolupá no es
tigué a raleária, del partit. Els canvis
operats a la seva tinta mitjana no
donaren el resultat recercat. Fou la
Unía més nubes de reclutes i el seu
:nig centre no pogué amb el joc intel
ligent de Gurruchaga.

BA1.1.

•

El partit fou interessant. Hl hague
ren moments molt emocionants quan
el Badalona empatá i va renéixer la
confiança. Fou disputat 1 a estones
brilant, més aviat pel joc de l'Arenes
Que del Badalona. De totes maneres
anotárem pel Badalona dues pilotes
seguides que tocaren el pal i que no
foren gol per miracle. L'Arenes féu
el primer gol de penalty, a conse
qüencia d'unes mans de Boinas. Aixó
aixecá una gran protesta en el pe
ne, el qual cregué que no s'havia de
concedir. L'árbitre, senyor Duce, en
aquesta falta va estar excessivament
rigorós i el públic no ho oblidá —era
en els primers minuts del partit—i
resbroncá teta la tarda.
Els gola de l'Arenes foren marcats
per Larrondo (2), Silvosa (penalty),
Gurruchaga i T. Aguirre. Els del Ba
dalona per Serra i Cambra.
Laabitre, a desgrat de la cridória
del públic, ho féu discretament.
Els equipa foren els següents:
Arenes: Eguzquiza, Aguirre. Baso
goiti, Angel, Pérez, Silvosa, Larron
do. T. Aguirre, Gurruchaga, Rufo i
Basa guren.
Badalona: Madrid, Borrás, Lladó,
Camacho, Mariages, Cristiá, Betan
court, Cambra, Forgues, Serra i Tor
res.— S. COSTA.

•
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A la segona categoría registrem la
insospitada victória del marins sobre

-

El Sabadell és batut

no

17; Patria, 14.
Barcelona, 31; Laietá, 26.

Intendencia,

-

Sporting.
Nacional.
Saragoesa
U. Sporting
Valladolid.
Segon grup
Júpiter Badalona.

-

A

Tercer grup
A Eh
Jerez, 1-1.
Elx
A Cádiz
Mirandilla
Gimnástse, 3-1.
A Málaga
Rrecreatiu
Grana
Malacitano
da, 2-1.
A Valencia
Llevant
Múrcia, 4-0.

Avilesino

-

Per contra,

Segons equipa
Iluro, 2; Espareol, O.
Juniors, 25; Marsesana, 20.

dos primers punts

Corunya

-

*

,

Imanté imbatut en primera posició, seguit del
Baracalclo 1 del Girona

SEGONA DIVISIO
Tercer grup
A La Corunya
Deportiu Corunya
Unió de Vi
go, 4-1.
A Vigo
Celta
Stadium Avllesino, 6-3.
A Gijón
Spc•ting Saragossa, 3-0.
A Madrid
Nacional
Valladolid, 0-1.

*

Sota les ordres del collegiat senyor
Vilalta
s'arrengleraren els equips
ahí:
Juniors: Vida (3), Berbis (2), Ra
mon (1D, Sanahue, (12) 1 Banach (5).
Main'asana: Areetlla (3), García I
(1), Garete II (4), Vila (4), i Surro
ca
(5).
L'Iluro de Mataró es féu amb els
dos punta de l'Espanyol en cedir
aquest el s dos punta corresponents al
matx que havia d'anar a disputar al
Maresine.

2

Nîi

Passeig de Grácia, 93-Barcelona

2 "clesembre 'de 1935

la rambla de Catalunya
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d'aquesta marxa, tatnbe guanyá, per
equips.
La prova fou energicament dispu
tada enmig d'un gran apassiona
ment.—M. P.

Els esports

PACEI

peu «Volta

a

la Barcelona antiga»

Una triomfal reaparició de Manuel
Andreu i una nova víctória del Nurmí
La Federació d'Alurnnes 1 ex-A
lumnes deis Grups Escolars de la

23.—G.
celona.
23.—J.
24.—A.
25.—J.
lona.
26.—A.
27.—L.

noetra ciutat (F. A. E. G. E.) ens
oferí ahir una de les curses a peu
de més envergadura de les que s'han
oelebrat aquests darrers temps. Ens
referim a la volta a Barcelona
antiga. Aguaste cursa, nascuda a l'e,s
calf de
l'entusiasme d'un grapat
d'ainants de les manifestacions at
letíques que s'aixopluguen en aquella
modesta entitat, ultra reunir una
triscripció nodrida 1 valuase tingué le
virtut de decidir el prestigios atleta.
catalá, Manuel Andreu a fer la seva
reaparició després de molt temps de
trobarese inactiu. Amb Andreu apor
taren el seu concurs es pot dir que
la plana mejor deis nostres corre
dars a peu, entre un formidable es
tol d'elements pertanyents a les ca
tegories inferiors que amb un gran
encert del organitzadors efectua
ren un recorregut de menys quilo

metratge.
La reaparició de Manuel Andreu
al costat deis Navarro, Sánchez,
Miró, Gracia i altres figures desta
cedes revestí la cursa de la F. A. E.
G. E. d'un gran interés.

vencedors
No tornaren del tot satisfets al
.euns marxaclors barcelonins que
acudiren a Terrassa i prengueren
part en la prova de manta atlética
organitzada pel Club Excursionista
La Mola d'aquella ciutat
en
una

ra

vegada els colors del F. C. Bar

celona, fou en tot moment el gran
animador d'aquesta cursa, i foren en
ea els reiterats atacs de Moró i Na
varro per a fer perdre la primera
posició, que es pot dir que en tot mo
ment ocupa el vencedor. El triomf
de Manuel Andreu en aquesta cursa
mereix els més grana honors, car
s'ha de tenir en compte que Ilurs
adversaris Minaren protegits per una
gran preparació, adquirida en la se
rie de curses que han precedit la que
ens ocupa i en les quals aquells han

distancia de 20 quilbmetres (10 vol
tes a la Rambla Egara). Es lamen
taren molts de la poca energía del
jutge habita-e deixant sense cástig al
guna marxadors que es comportaren
poc correctes en la seva a,ctuació
en el sentit de no respectar amb
prou interés les regles que regulen
aquesta especialitat atlética.
Les proves de rnarxa sempre s'han
eonvertit en un cau de raons. Prou
comprenem nosaltres que es fa molt
difícil que uns atletes s'obliguin a
ells mateixos a haver de realitzar
dos esforços ensems. Un, resforç fí
sic, conseqüéncia natural del ma
teta exercici a qué se sotmeten Ilurs
muscles i organisme; l'altre, l'esforç
de contenció del desig d'avançar
més del possible. Sembla un contra
sentit aquest esport de la marxa at
lética. Per nosaltres ho és. Com en
t,ota cursa, guanya l'home que arri
ba primer a la meta, el que durant

pres para
De bon començament, tot just do
nat el senyal de sortida, Manuel An
dreu. decidit a triomfar i a imposar
se, es colloca davant de tot l'esca
Mot 1 maná el tren a caprici. Si du
rant la prova algú intenta superar
lo, replica tot seguit i sempre amb
éxit remarcable. L'adversari
més
perilla% que trola Andreu en tot mo
inent fou Lluís Miró, valuós element
que porta una temporada d'éxits
perb que ah, a desgrat de la seva
brillant actuació i de l'esforç que
realitza, no pogué resistir els darrers
metres, que foren realitzats per An
dreu a extraordinaria velocitat.
La cursa, iniciada i terminada a
la Via Laietana, davant del Bario
d'Espanya, es pot dir que es desen
rotIla per les Rondes, magnífie cir
cuit que anys enrera era el preferit
per molts organitzadors.
Mancat el Barcelona del concurs
d'alguns dels seus corredors, no po
gué classificar l'equip, 1 aquesta eir
cumstancia reduí la lluita als con
junta del Nurmi i Hércules, decan
tant-se la victória a favor dels pri
Mers, si bé solament per tres punta

de diferencia.
El magnific circuit de la prova, la
presencia de Manuel Andreu al cos
tat d'altres de,stacades figures de l'at
letisme catala i l'acurada organitza
ció mereixen que aquesta cursa que
di das d'ahir establerta en el pro
grama de les grans manifestacions.
Afegim que aquesta cursa estigué
reservada a les categories seniors
juniors. Abans es disputa en un re
córregut inferior la reservada a neb
fits 1 debutants. Aquesta primera
dona la victbria a Antoni Seguí, de
la U. E. Obrera, després d'una Ilui
ta aferrissada amb Raboso, Sentí i
Noguero, que, com el vencedor, per
tanyen a la categoria neófits. El pri
mer debutant en aquesta prova fou
Rivero, del F. C. Barcelona.
A continuació publiquem les di
verses classificacions.—CALVET.
JUNIORS I SENIORS
1.—M. Andreu, senior, F. C. Bar
eelona.
Miró, Id., Hércules.
3.--V. Navarro, íd., Nurmi.
4.—F. Sánchez, íd., aliarme
5.—R. Sánchez, junior, Hércules.
6.—J. Miguel, senior, F. C. Bar

celona.
7.—M. Boloix, íd., U. A. Terrassa.
8.—J. Esteller, ídr., Gramenca.
9.—J. Andreu, íd., Hércules.
10.—M. Sala, junior, C. A. Sallentí.
11.—G. Baró, íd., Nurmi.
12.—R. Santesmases, senior, íd.
13.—J. Lleonard, íd., íd.
14.—J.J. M. Vera, íd., Natura.
15.—G. Cot, íd., Laietana.
16.—C. Campos, íd., Casal Icária.
17.—V. Torcal, id., A. A. Vida.
18.—A. Gracia, íd.. Hercules.
19.—Delfi Caballera, junior, U. E.

Obrera

U. S.
F. C.
R. C.

bauesa:.

Abandonaren la preve quatre

mar

xadors.

El dia 8 de .dtsenibre la
IX Volta a peu a S. Andreu

correnle
donaft
&orada

El día 8 del
del matí, es

a

les

onze

11

als
la ri vena edició de
la volta a Sant
drau. El recor
regut és de cinc 4 lemetres aproxi
madament: sortidaedel carrer Otto
(davant l'estatge soeial) per Arenal,
passeig de Fabra i 'Pule, Burriana,
Virgin. Santa Coloma-Torroja, car
retera de Sant Adria, Solidaritat,
Castellvell, plaça Palmeres,
Otto,
Arenal, Bartrina, carretera Sarria,
i Bages,
Palomar, passeig de T
plaça Orfila. Malatt, ant Andreu,
Coroleu, Monges 1 it bada al car
rer d'Otto.
al mateix lloe de surtida.
Les inscripcions continuen rebent-se
Vida, cariar
a l'Agrupació Atlética
Otto, 31-33 (Ateneu Obren, de sis
a vue,
del vespre, i a la Federad()
Catalana d'Atletisme, Sant Honorare
número '7, principal. Es recorda a
tots els atletes que per poder pren
dre la sortida será indispensable pos
seir la llicencia vigent, llevat deis
debutant,s.

participants

a

-

-

jrres

12.--Joan Sala, nebfit, C. A. Sa
llentí.
13.—}lector Urra, id., U. E. Obrera
14.—Joan Torres, íd., Avanti.
15.—M. Munino, íd., Hércules.
Fina a 98 clasificats.

a

prbples

57-

No
per

Una jornada normal
sense resultats sorpresa

.

Arrufat, senior, Nurrni.
Torres, junior, U. A. Ter

DEBUTANTS I NEOFITS
1.—Antoni Seguí,
neófit, U. E
Obrera.
2.--J. Raboso, Id., Ponent.
3.—J. Sentí, íd., Pensament.
4.—J. Noguero, íd., A. Vida.
5.—Rivero, debutant, F. C. Barce
lona.
Llorente, nebfit, 1d.
7.—A. Carreres, íd., independent.
8.—J. Mestre, íd., U. A. Terrassa.
9.—E. Sales, debutant, U. A. Gra
cienca.
10.—J. Bayo, nebfit, A. A. Vida.
11.—R. Ripollés, id., C. E. Mont
negre.

Angel Villach

Manuel Andreu, lannt per- prime

Comabella, junior, Natura.
Badia, seniors, Hércules.
Llanta, junior, F. C. Barce

28.—J. Bayen, Junior, Nurmi.
CLASSIFICACIO PER EQUIPS
1.—Nurm1, 2-3-6-6-7-8: 26 punta.
2.—Hércules, 1-4-5-9-10: 29.

20.—J. Sentís, íd., Pensament.
21.—J. Quesada, senior, indepen
dent.

MANUEL ANDREU,
Vencedor de la Volta a la Barce
lona antiga
(Foto Arx1u)

Bar& junior, F. C. Bar

rassa.

ANTONI SEGUI,
primer neóflt classiflcat a la
Volta a Barcelona
(Foto Berd-Buyosa)

g

m.

_A_tletisrn_e
cursa a

59 s.
de Terrassa, 1 h. 51
2.—Francesc Julia, F. C. Barcel o
na, 1 h. 52 ni. 22 p.
3.—J. Arquer, Eseultista, 1 h. 55 m.
49 s.
4.--J. Chales, La Mola, 1 h. 56 ni.
8 a.
5.—J. Colín, Escultista, 1 h. eem.
13 s.
6, Gil; '7, Font; 11, L'oses; 9, Ji
meno;
10, Duran; 11, Pradera; 12.
Gómez; 13, Pere Riera; 14, Esplu
en
15, Josa; 16, Moreno; 17, Tu

1

Campionat de Catalunya

E

1.—Angel

4•11.1111..ww,

La

IR,

Terrassa

la davantera durant 18 quilbmetres
fin a adquirir a Angel Villach un
avantatge de prop de 4 minuta perde
la prova que guanyá aquell.

PALAU,
vencedor del campionat univer
sitari de Penthadon, celebrat ahír
(Foto Berd-Buyosa)
El club d'Angel Villach, Grup Ex
cursionista La Mola, organitzador

B.

Cornellá,

Horitzó,

piscina del

A la

Barcelona

La tercera sessió correeponent al
curset de preparado en vistes a la
cursa
de Nadal, ofereix l'interés i
el °aire altament esportiu de la
cooperado deis veterana que ahir
ompliren ola sis carrers, disposats,
si més no, a palesar el seu entu
siasme i esdevenir corn a fidels re
flexos del que pot una intensa vida
esportiva. Cada un d'ells marca una
época en la histbria de la natació.
El senyor Bernat Picornell, ánima
del club dega, amb els seus cabelle
blanquinosas i el pes duna anys,
era una epoca gloriosa i inicial de
la fletado. Seguirere després Ludwig,
un altre vetera que van
anys en
rera
tenia un lioe a l'equip de
water-polo. Baster, ndi,erses vegades
campió catalá, waterpolista -olímpie
i una de les figures .que més han
brillare I encara F'onsetí, que ha sa
crificat per a la natació el millor
de la seva joventut.
Eren quatre
veterana mascant cada un d'ells una
epoca plena de contratemps, de día
guetos i de bescantaments per una
prejudicis, al, las!, avul completa
ment oblidats. Quatre figures que
ama llur cooperado han sabut por
tar la natació dina el cor de molía
eictadans, que a la fi reconeixen 1

a,ccepten com a esport predilecte.
I és avui, quan el tombant de la
nata:ció está ben assenyalat, que,
volent rememorar aetuacions pasea
des, es llancen altea vegada en

disputa

una cursa. La fe en l'es
ha acabat encara. No van
a guanyar honors ni llorera.
Es la
mor al seu somni que els fa lliscar

aort

a

no
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L'encontre més important d'ahir
sobre el paper era el que havien de
disputar a Sant Boj els camplons de
Catalunya amb el quinze deis estu
diante. De totes maneres, perb. hom
ja sabia per endavant que l'equip
blanc no tenla res a ter rrib ele
santboians, tot i la millor forma amb
qué s'han presentat aquest any. Tot
ésser molt crescut, dones, a ningú
no estranyará el resultat assolit
pel
Sant Boj, oi més tenint en compte
que el universitaria aquesta vega
da s'eran presentat ja en pla de ven
çuts i amb un equip que no era pas
fidel reflex de la seva potencialitat.
Per la nostra part, hem de dir que
no ereiem encertada aquesta tácti
ca, ja que hom no sap mai quines
sorpreses pot donar un excés de con
fiança de l'equip adversari. I cal sem
pre anar previngut pel que pogués
ocórrer.
Aix6 a part que un encontre, en
cara que ea perdi. és sempre un en.
trenament 1 un mitjá de perfeecto
nament que pot ésser molt valuós
en
altres encontres en qué hi tin
guiri més probebIlitate de guanyar.
Sentirlem que després de la bona
impreseió donada en començar la
temporada el B. U. C. ens obligues
ara a eanviar el concepte que d'ells
havrem formule
• *

11-ACIO
i la Mola

Santboiana, 33
Barcelona, 32

Universitari, O

Hospitalet,

6

ben bé entre la brossa, hom pogue
apreciar en cenes ocasions una bona
labor de l'equip verd, amb reaccions
notables i, sobretot, amb una moral
magnífica, aguantant acuse defallir
el xáfec que els caigué a sobre. Una
bona prova del que diem ho són ele
sis punta aconseguits per aquest
equip, cosa que davant del Barcelo
no no
assoleixen gaires quinzes.
1
que no seria digui que el Barcelona
seis delira marcar.
Ele blau-grana palien tenir poc
interés en aconseguir un "score"
molt elevat, peró menys interés te
nien encara en que la seva ratlla de
marca fos violada repetidament.
El Barcelona, ahir, confessem que
ens decepciona. Després de l'encon
tre del passat diumenge esperávern
una exhibició completa del
millor
rugby, una lliçó de joe classic 1 un
seguit de combinacions espectacu
lars. En lloc d'aixb ens obsequiaren
amb un garbuix de jugades indes
xifrables í amb un seguit de falles

*

Llar del cinema nacional

COPIPAIWIA flICOLAII flARTORI

RATAPLAN

•

L'encontre F. C. Barcelona-Hospi
talet no era pas, certament, el mes
important de la jornada. Amb tot,
perb, cris cricla relamió més que cap
altre pel desig de veure com reaccio
naria aquest novell equip davant del
formidable quinze del Barcelona.
No hi ha dubte que ningú no espe
raya
altre resultat que l'acenseguit,
de franc avantatge pela blau-arana.
De toles manares, perb,
deseriant

per Antofiita Colaina, Félix de

Pomés,
Dema, dimane, estrena de

El octavo mandamiento
el gran film de l'any, de Fran
cese Gargallo, autor de "Sor An

géli

PUBLI-CINEMA
per damunt de l'aigue blava 1 quieta
de la piscina.
!Com deuen recor
dar les lluites passadee, en, cense
piscina, sense escalf de cap mena,
celebraven ele Campionats de Ca
talunya al Moll Nou o ala Vara
dors, eecenaris deis primera xocs
internacionals 1 també del bateig en
les lluites per tal de palesar davant
d'Europa, que Ida anys que tenia
piseines. que ad també hi havia
audaciosos (en aquella temps era
auda,c1a)
capelos
d'encarrilar
el
nostre jovent envera els viaranys
de l'esport de mar!...
Ahir corregueren llur prova de
veterana. Lluny son ele temps que
omplien el paper de prizneres figu
res. Molt s'ha
avançat. Vint-i-cinc
anys no paseen en va. Tenen dar
rera seu un estol de seguidora que
fa bonic d'admirar. Són els que ahir
prodigaven la més cálida de les
ovaciona. I no sé si a més d'un unes
Ilágrimes 11 lliscaven. D'alegría, se.
gurament. Encara que, com deia
Baster, era la joventut eterna, pene
en camí de declinar, quan s'ardiJa
a l'edat de participar en provee de
veterans.
*

*

Passeig de Gracia, 57-Tel. 79681

AT1AL A-AMEL

EMILlk

LLUI, ELIAJ'
TO
_eraa
nit
El grandiós éxit de Lluis Elies

Sessió continua des de les 11 del
matí a la 1 de la matinada
Seient, 1 eta.
Avui canvi de programa: CU
RIOSITATS MUNDIAL,S, L'HO
ME DEL TRAPECI, NOTICIA
D'ACTUALITAT AUNDIAL,
EL OONFLICTE ITALO-ETIOP,
FE, el grandiós documental de
Robert Alexandre.

,RIS

Amélia
Creació de tota

la companyia

Dijous, tarda,
ESPECTACLE PER A .INFANTS
La rondalla en 3 actos 1 9 qua
dres de Folch 1 Torres

Una

CINEMA PARIS

vegada era

un pastor
Protagonestes: PEPETA FOR
NES i PERE VENTAYOLS.

Avui sessió continua des de 1
tarda a 12'30 nit: wallaze Beery
en

NIDO DE AGUILAS
El derecho de la felicidad

INEMES

Una d'esportiva i UN DIBUIX.
Preus, tarda 1 nit: Preferéncla,
1 pta. Especial, 0'70 ptes.

ufloincona
Empresa Sagarra

Avui, nit,

a les 10:
Exit del film de King

*

Les proves disputades no oferei
cap interés particular. Hem de
Venir en compte que són entrena
mente, 1 es fa molt difícil ter afir
macions i comentaris que segura
ment serien fora de lloo.
LLORENÇ GIBERNAII

Vidor
NOCHE NUPCIAL

xen

per

Gary Cooper

Avul, nit,

a
les 10:
Gran éxit de Marta Eggerth

i Aun
la

Stenn

la prova ha estat el més rápid. Perb
així com en la cursa a peu o de bi
cicletes o de natació atlética procu
ra sempre eórrer el més possible en
la marxa succeeix tot el contrari, és
a dir, evitar el correr.
Avengas el
més Meadament possible, sí, perb
contenint l'instint i els muscles per
qué no marxin tan rápidament que
faci degenerr en cursa el que sola
ment ha d'ésser marxa. La qual cosa
és molt difícil. Especialment per certs
temperaments excessivament nervio
sos, i sobretot en els colze a colze a
dos-cents metres de la meta. Llavors
ningú no s'aguanta i qui més qui
menys deixa en llibertat el cos—a
voltes instintivament—perque faci el
més convenient amb tal que sigui el
primer d'arribar a la meta.
Ahir a Terassa succeí quelcom de
tot aixb en la darrera volta, en qué
Julia, després d'haver fornit una
actuació molt reeixida, ocupant sem
pre la primera posició amb prop de
quatre minuts d'avantatge damunt
el segon marxador, Villach en
la
vuitena volts es troba que perdé la
cursa. Per descomptat que Angel Vi
llach, del Grup Excursionista La
Mola, de Terrass,a, actuti en tot mo
ment amb energia i seny i que pos
siblement Julia m'uva la rapidesa
en els darrers dos quilbmetres, peró
també és innegable que la condes
cendencia del jutge arbitre, influen
ciat segurament per l'ambient que
regnava entre el nombrós públic de
Terassa, favorable ala seus com és
natural, no coopera prou a respee
lar i fer respectar la reglamentado

d'aquest esport.
Francesc Julia, dones,

que

porta

LLET

les 10:

en

Avui, not, a les 10:
Noticiario France Actualités
Melodía burlesca (dibuixos)
La sensacional producció

BROADWAY BILL
ESTRICTAMENTE CONFIDEN
CIAL

El chico millonario

per Myrna

Loy

y Warner Baxter
Director: Frank Capra

(Film d'Artistes Associats)

Principal Palace

MARCA

(Santar'Cle

II

I

Avui, nit, a les 10: "Paramount
Gráfico", "Paramount News" (re
vista); "El amiguito de Betty"
(dibuixos), i Eddie Cantor en

CONDENSADA

en

produceió

amb Philipp Holmes
A partir d'avui, dilluns, regi
ran ele preus següents:
Tarda: Preferencia, 2 ptas. Espe
cial, 1. pta. Nit: Preferencia, 250.
Especial, 150.

Coliseum

.00

gran

CASTA DIVA

Director, Clarence Brown

atlética celebrada ahir a Terrassa
(Foto Berd-Buyosa)

*

Avui, sessió continua de 4 a 12'30
Ultim dia de la superproducció

Encadenada

IE CONDEN 0
mARcA
El.

*

Cinema CATALONYA

TEATRE 110VETAT5

OTTO KRUGER

mama

l'avinentesa

La classificació després de la jor
nada ressenyada ha quedat establer
ta com segueix:
Santboiana
5 4 0 1 93 15 13
4 4 0 0 109 12 12
Barcelona
4 3 0 1 55 14 10
Cornella
4 2 0 2
29 83 8
Universitari
4 1 0 3
632
6
Joventut
4 0 1 3
990 5
Hospitalet
5 0 1 4
990 5
Horitzó
1VIART

TEATRES

a

de la prova de

principiaats.

a

*

O

de

aprofitar

Com també ja era de preveure, el
de
Cornella vence ahl el quinze
l'Horitzó, encara que no per la dile
rancia que la seva classe feia espea
rae.. De totes maneres, l'eneontre no
fou gens difícil per als vencedora, tot
i que el novell quinze que sels en
fronta fornís una actuad() digna d'el
logi, Seria gran satisfacció per a
nosaltres que aquest equip demostrés
lluites aquestes
en lotes les seves
ganes de superar-se, fent de manera
de borrar d'aquesta faisó la poc fala
el
guera impressió que ens causa
sea desgraclat debut en el camplo
nat. Els en felicitem, dones, ja dee
d'ara, Vol i encoratjant-los per a les
nietas a venir.

L'éxit de la setmana, JOAN
CRAWFORD, CLARA GABLE,

ANGEL VILLAC,

quinze

fer un entrenament de con,
junt en vistes ala matas que sacos
ten, destacant únicament 'Individua
lisrne—fácil ahir—d'alguns deis seria
componente. Fou ben be una jorna
da desaprofitada.
A remarcar d'aquest encontre
reaparició de Bori, el que fou nc,,r bie
tres-quarts blau-grana 1 que pel (
demostra aspa ar
ahir demostra
fonamentadament a tornar a él
L'arbitratge de Colomer, a 1 al
tura de l'encontre.

FEMINfi
Avui, nit,

vencedor

d'un

saberen

Rambla del Nlig, 4.
Telefon 11882
les 10'15: EXITAS de la tragedia en set
quadros. repartits
tres actes, en prosa 1 vers, de FREDERIC
GARCIA
—

Avui, nit,
en

a

LORCA.

BODAS DE SANGRE
Creació de
MARGARIDA XIRGU

Triomf de FREDERIC GARCIA LORCA 1
intérpretes. Boceta de decarat
i figurins de JOSEP
CABALLERO. Set decoracions noves realitzades
en
els tallers BURMANN.—Demá, tarda, a les
515, 1 nit„ a les 1015: E1
grandiós exit

BODAS
Lo llet Condensada marco "El No" per lo
constancia de la seva alta calitot segveix me
reixent la més absoluta confianço deis seus
nombrosos consumidors. Demani avvi mateix
o
SOCIEDAD LECHERA MONTANESA A E.
Via Laietona, 46 A. l'interessant folie&

GRANJA ROYAL

FELIPE Y SUS CUMNOLAS
que actua amb la

Crazy Boys Orchesira
1 la

ComPfl

Llet Condensada "El N'irle,*

etiquetes,

io que

moites porten premis

SANGRE

Gran éxit de la formidable orquestra de
color

-

"Utilitats culinaries de lo
Llet Condensado marca
"El Nino" que fi será
tramés gratuitamerd"-

DE

trionif de MARGARIDA XIRGU

dorrero de tel
en metallic

simpática "star"

LYBIA DIMAS
De 10

a

ala TES 1 SORTIDES DE
TEATRE
12 de la nit: Concert selecta pel SEXTET TOLDRA

•
-

2

la rambla de Catalunya

8

avui ha jugat tot el partit a
plaer, amb la :ranquillitat que dóna
un ava,ntatge de cinc gols al cap de
cinernin uts de comeneat l'encontre.
Velilla s'ha desplagat d'Aragó per

deserabre de 1915

que

Els esports
Campionat catalá

El

de la Primera

Categoría

13

Sincerament, ha eatat Ilástima
el viatge. Aquí en terum de molt,
millors.
El Vie ha presentat: Baldrich,
Blai, Piera, García, Duran, Josa,
Losada, B`esoli. Peerra, Buj i Toll.
El Santbolie Agustí, Lacal, Le
LóPez, Ribes, Pagés, Vilar. Ale
jo. Costa, Figueres i Llobera.
El camp, pie. La contundencia
del resultat ha deixat muta els "la
tes". Ilevat- d'una recluida porció que
res no els pot ter
P. GERMES

jugaren dos par
d'aquest grup

es

tits

De la jornada final d'aquest cam
pionat, únie,ament es jugaren ahir
dos partes: el Sants-Calella i l'Eu
ropa-Horta. Foren suspesos els dos
partits restants: Ten-assa-Granollers
i Sant Andreu-Martinenc, per la ce
lebració dels quals la Federació Ca
talana fixara data, vista la resolució
del Comité de la F'ederació Espanyo
la a l'apellació presentada pel Ter
rassa a la decisió de la Catalana en
ocasió deis incidents que es van pro
duir en el partit Terrassa-Sant An
dreu.
Per tant, després deis dos partes
jugats ahir la classificació és la se

eúent:
Granollers
Sant Andreu

23 8 1
23 7 2
24 7 2
23 7 0
24 6 1

Europa
Terrassa
Horta
Santa

14
16
21
26
33
32
27 34
22 36

4
6
6
7
6

24 4 4

Martinenc
Cálala

30
22
30
27
29
24

4

23 4 2 7

AHIR

A

24 3 4 7
GRACIA

L'Europa
nyá l'Horta per
—

per fi!
2

17
la
16
14
13
12
10
10

gol de la tarda d'un xut fácil i col
locat.
L'Horta arrenglerá Ti-ayer. Mir,
Abella, Solanes, Sabadell, Ribó, Ma
yoral, L,egaz Domínguez Galí i
Capdevila.
I l'Europa a Montsenet, Barbera.
Jimeno,
Xifrer
Martín, Deprius,
Soler, Cuenca, Mas, Muntaner
llester I.

guanya el Sauts

gols

a 1
Sants 1 Calella poca cosa podien
discutir-se. Es clar que el Calella,
tot i guanyant el .partit d'ahir, no
s'escapa de la cua; per?), málgrat
aixó, van posar en la lluita un ma
jor entusisme que els seus contra
ris de Sants, que van fer una pri
mera
part absolutament ensopida.
El Calella va trabar franc el camí
i va aconseguir dos gols ben meres
cuts, per miela de Comes i Carras
co. sense que aixó animes la lluita,
que per culpa del Santa va resultar

per 2

ensopida.
Després

gua
a cap

—

gols

No hi ha bé ni mal que duri cent
anys. D'ací, dones, que un tila o un
altre
o un any o altre, si ho pre
l'Horta havia de dei
fenu millor
xar d'éser el victimari de l'Europa
o l'Europa la víctima d'aquel'.
les matematiques
ELs- anales de
s•han fet esportius (no debacles han
de tenir
tractes amb el "goal-ave
rage"). Alguns d'aqueses deixebles
de Pitagoras o són de l'Europa o
són de l'Harta. Peró siguin del club
que vulguin saben al peu de la lle
tra els partits que porten jugats
els equips representatius d'ambdós
que han esdevingut rivals
cercles
terribles (que vol dir que donen bo
recaptacions...)
i saben,
nes
tarnbé, joia deis una, dissort dels
altres, les moltes vegades que l'Hor
ta ha g,uanyat l'Europa...
Peró reptim-ho: no hi ha bé ni
mal que duri cent anys. I abans,
molt abans de cent anys, els "eu
ropeistes" cent per cent pessimis
tes que s'havien arribat, a creure
que aixó de g,uanyar l'Horta era
quelcom impossible que no hi hau
ria mes remei que deixar-ho per als
nostres fills, a una altra generació,
pogueren. ahir a la tarda, donar-se
el goig, complet: l'Europa va batre
netament, sense loe a diseussió de
(...ap mena, i per dos gola a cap,
l'Horta.
Aquesta satisfacció, la de guanyar
1-aorta, suposem que seria rúnica
que ahir a la tarda experimentarien
els partidaria de l'Europa.. Ells hau
rien volgut segurarnent
com
nos
que, ultra guanyar l'en
altres
de
contre. l'E-uropa, els jugadors
l•Europa, haguessin fornit una par
tida plena d'encerts, palesadora de
la maduresa de l'equip. del grau de
perfeceió a qué ha arribat l'equip
d'un club que té un nom a la his
thria del futbol catalá.
I... no ens enganyem. L'Europa
va
guanyar l'Harta perqué aquest
encara va jugar pitjor que aquell,
es a dir, que en realitat no va gua
nyar el millor. sinó el menys do
lent. ?Que tractantese de la dan-e
ra jornada del campionat, ni a un
equip ni a l'altre no eLs interessava
gran cosa el partit, puix que fos
quin fos el seu resultat la seva clas
sificació definitiva no podia millo
rar
ni empitjorar gran cosa? Cen
surable igualrnent. Un partit
deu
haver d'interessar sempre. S'ha de
i a guanyar-lo.
sartir a jugar-lo
M bonament es pot
sempre, amb
el mateix interés, sense planyer-hi
el máxim esfore. Encara que aix6
de desentendro's un xic de la parti
da, si algun equip ho acusa fou més
aviat el de Vilorta que no pas el
de l'Europa. de la mateixa, mane
ra que les fallades davant de gol
amb tot i els dos aconseguits
fomen mea notades en la davantera
de l'Europa que no pas en la de
ITIorta; per tant, com aquella, fruit
d'un domini persistent, tingué nom
b,--rceissimes ocasions de marcar, i si
no ho va fer, no va éser per manca
de ganes, sinó d'encere
Amb tot i la rivalitat
que gai
rebé omplf el camp, tot i que el
partit, ala efectes de la elassificació,
no tenia interés —, amb tot i la ri
valitat, diem, es fuga amb eorrecció.
Solament, cap al final, Legaz s'en
tossudí a cercar tres peus al gat.
Un advertment seriós de Santulla
que arbitra amb
no
més yo
luntat que no pas encert
Ii féu
comprendre peró, que si seguia per
aquel] mal camí es veuria obligat a
enviar-lo a la dutxa més aviat del
que ell
Legaz
es pensava. I
com que la tarda era freda i vento
sa. el bon jugador de l'Horta s'abs
tingué d'embrutar un partit que no
tenia per qué embrutarase.
Al cap de cinc minuta escassos de
come:wat l'encontre, Mas. reeollint
una magnífica passadri,
de Munta
ner, endinsa, duna mitja volta es
pléndida, la bala a la portería de
Traver, i així obtingué el primer
gol de la tarda, el qual obria el pit
Desperança d'un posssible triomf
a
als "europeistes".
Al cap de poc de represa la parti
da, un rut de Jimeno s'estavella
contra el pal. Paró al cap de 23 mi
el
nuts. una bona rassada amb
cap de Ballester IT la recolli Mun
tener per marcar el segon I danrer
—

—

-

—

Ba

SANTS

A

El Calella

i

peró, el
del descans,
Santa va animar-se i doná tal ve
gada compte del paper poc 'luir, que
feia, i es llanea, a un atac que va
portar-los a escurear el resultat per
qué van marcar un gol per mitja
de Montero, i semblava que es feia
ja inevitable l'empat. El Calella, pe
ró. s'adoná del perill de perdre el
partit, i ea replegá a la defensiva
amb tant d'encert, que ja va ésser
impossible de variar el resultat.
Amb aixó es va animar la lluita,
i malgrat que va seguir el partit
sense ésser res de l'altre món, al
menys no va ésser en la segarla part
tan ensopit com a la primera, per
qué el Santa abd va voler-ho.
El Santa potser sí que mereixía
l'empat per l'esfore i el domini de
la segona part. El Calella, peró, en
defensa i atac va fer un partit més
regular i molt més entusiástic. I la
seva victória no escau malament. Es
més: potser si I'empat s'hagués pro
duit l'haunem acceptat com a bo,
peró no deixaríem de reconéixer que
no bauria pas estat del tot meres
cut per al Calella per més que ho
hagués estat per al Santa.
Bis sansenes van jugar un partit
més desigual, i per més que el seu
esfore final mereixés més premi, en
tenem que per la seva bona táctica
també n'era mereixedor el Calella,
parqué van tenir entusiasme de gua
nyador en el primer temps, ja que
atacaren anea alones més ganes de

Verclaguet

següents:

que el Gracia, en
la seva visita al camp del Pujolet. i
després de la victoria obtinguda pels
locals diumenge passat al camp deis
g,raciencs. donesin la feina que dona
ren al Manresa per a guanyar la par
tida. El Gracia, equip que leia moit
temps que no havia actuat ací a
Manresa, i on ha merescut sempre
indubtables simpaties, ens ha sem
blat un conjunt molt unificat, intelli
gene peró mancat en absolut d'efica
cia davant de porta. Si la davantera,
que broda excellents jugades, ajudada
prácticament per l'eix de l'equip. ha
gués estat un xic efectiva. segura
ment que el resultat hauría estat al

Calella: Zamora, Miró, Lasep, Al
coriza, Sants. Vilanova, Coromines,
Carrasco, Comes, Usandizaga i Sal
tor.

Santa: Escoda, Campa, Meranges,
Barceló, Burguete, Cifuentes. Mon
tero. Amposta, Sala, Borras i Bruno.
De l'arbitratge va cuidar-sen Pu
jol amb molt d'encere per més que
no va tehir pas cap mal de eap. par
que el partit no era apassionant ni
el públic era gens nombrós.
ADR I A
A SANT BOI

El Vic,

en

gran forma, der

Santboiá per 2

a O
no dir-ho? Hi
havia cer
tes esperances d'igualar almenys el
resultat de Vic. El Santboiá no es
mereixia els quatre gols a un per
qué forní una bella partida i tot
hom confessá que no era impossi
ble eliminar el Vic a casa nostra.
No hi havia cap ribereny que no
pensés guanyar. Els calculs sois eran
de veure per quants gols.
Ila realitat han tirat per terra
.cálCuls, lógica, illusions i tot.
El Santboiá ha perdut el partit
per dos gols a cap. I és més. no es
trobaria ni un testirnoni presencial
de l'encontre que no reconegui que
el Vic ha guanyat merescudament.
Ha jugat un partit complet. To
tes les seves
linies s'han mogut a
la perfecció. i ens ha demostra,t és
ser ten digne del títol conquerit.
Baldrich no ha tingut ni una fa
llada. La defensa ha causat gran
impressió. Colossals els mitjos, i del
davant, Toll el millor. Després Be
solí i Losada.
El Santboiá ha fet un mal partie
encara que pot atenuar-se la seva
pobra actua2ció pel que representa
que al cap de cinc minuts d'haver
comeneat ja tenia el partit perdut,
car durant aquest curt temps dues
falladas imperdonables de Lacal han
originat dues centrades magnifiques
de Toll que Besolí i Losada han
transformat en dos gola, els quals.
sumats als tres que ja tenien, han
arrodonit un cinc a cap que no dei
xava la més petita esperanea.
Resumint: una mala tarda ribe
renya, molt ben aprofitada pel Vic,

rota el
Per qué

.

cauta

1

A

menys

no

1

BOL

dgebuii It

cedent de l'Horta. Es

un

fet

l'ingrés d'Argemí, proce
dent del Sabadell
desqualificació d'Iborra per
La
quinze ches plantejá, al Barcelona un
conflicte. Nogués—ahir poguerem

comprovar-ho —no
tablert

esta

encara

'weire

^Nabab

Ortega és un digne aspirant al campionat d'Eu
Caries
Flix ha debutat com a pes ploma. ?I el
ropa.
d'
equip, qué pensa fer?
La Selecció Ca.
seu company
Lou
talana amateur vencé també a la del Luxemburg.
Avui debuta
Brouillard, Max Schmeling i Sangchili.
la nova empresa del Gran Price
Fortunat
—

—

Com era de preveure, la lluita
que dimecres sostingueren Ortega
i Soro, per al títol peninsular deis
mosquea, s'acaba amb un ampli
triomf del primer, el qual, per
tant, continua en possessió de la
supremacia dels mínima. Diem
que el resultat era de preveure,
i no creiem equivocar-nos gaire en
assegurar que el desenllac no sor
prengué a ningú, i potser ni al
propi Soro. I és que, avui per aval,
no es veu encara l'home que hagi
de desbancar Ortega del seu sitial.
Fortunat Ortega, tot i la manca
de punch que ha estat de sempre
un deis seas handicaps més gros
sos, és un púgil d'una válua indis
cutible. Els seus coneixements poca
boxadors els igualen. Ortega uneix
a
l'experiéncia una vitalitat poc
comuna al servei d'una escola de

res

de les lesions que eateix

7. Tel. 14856

MANRESA

Manresa,
Ningú

5

Q

•4,

Diumenge vinent debutará
un nou porter : Banús, pro

TALLERS GRAFICS
BARCELONA

fer joc que no pas els seus contraris,
que sernblava que dormissin, i a la
segona part van organitzar una de
fensa tan encertada i van per tant
defensar amb tal braó la seva victo
ria que no hauria pas estat del tot
just el pendre'ls-hi.
Els equips arrenglerats foren els

", e,

állt

Novetats al Barcelona

Patrici Arnau

El Víc, vencedor a la segona categoría, rassará
ocupar el lloc del Ca.ella, a la primera B
a

•

hAáli.

arbitrar.

Ahir només van jugar-se dos parti.s,
que foren guanyats per l'Europa 1 el
Calella, respectivament
Només

4

2

-

Grácia, O

creia

d'empat.

Pel que fa al Manresa, jugá lite
ralment un partit mitjá tirant a do
lent. A no ésser algunes jugades per
sonals de Ratera i de Solernou, qual
que malabarisme de Nebot i la tasca
abnegada de Julia, no haunem pre
senciat cap mica de futbol.
A la primera part el marcador es
mantingué immóbil i el domini fou
altern, amb tendencia favorable al
Gracia, que féu gala —com en la
resta del partit —d'una noblesa dig
na de gran elogi.
El segon temps minora l'ofensiva
manresana
i al cap de deu minuts
una
pilota meravellosament portada
i centrada per Ratera fou rematada
decididament amb el cap per Vila
nova dintre la xarxa, en una supera
ció de coratge i de deeisió. Un gol
que valla per mig partit. Poca minuts
abans Nebot, en una jugada bonica,
havia ja marcat per als locals el pri

gol.
L'arbitratge. a carrec de Tonijoan,
forea defiicient.
mer

ARGEMIR

(Foto ArXiu)
impos,sibilitat físicament de donar tot
el rendiment. s'arrenglera perque no
hi havia més remei, peró calla asegu
rar la porteria per al partit de diu
Santander, calla
substitut "en bon
estat" i el Barcelona l'ha trobat, se
.gons sembla, en el que fina: aa fou
poner de l'Horta, Banús, el qual
segons les nostres referéneies— per
tany ja a llores d'ara al club blau
grana i debutará diumenge vinent al
camp del Sardinero.
Un altre ingrés s'ha registrat agites
ta setmana; Argemí, el notable naig
sabadellenc, ha ingressat definitiva
ment al club campió de Catalunya.
Un bon refore per a la ratlla mitjana
blau-grana, maneada fins ara de re
serves de categoria.

Pela forasters sobresortí la gran la
bor de Lloret, a l'exterior dret. segun
de Civil, i la defensa molt sólida.
En els rengles locals, el més desen
certat de la davantera Serra,
que
ahir no trobil él seu "dia". A la porta
Rovíralta es;»evela melt indecís i al
guna jugada podia haver-li sortit mrl
lament.
Heus ací els equips:
Gracia: Ramírez, 011er, Florença,
Sanxo, Alexandre, Rodríguez, Lloret,
Civit. Aler. Conesa i Ferrer.
Manresa: Ftoviralta, Castells, Rius,
Julia. Griera, Costa. Ratera. Soler
non, Serra Nebot i Vilano.va.

menge

vinent

comptar amb

1

a

un

Dr. J. Padrós de Gaona
METGE OCULISTA
AUZIAS MARC, 31
(cantonada carrer Girona)
1
Teléfon 23548
BARCELONA
-

Per contra,

una

baixa. Axana, des

prés d'innombrables gestions realit
zades per l'Osasuna, ha estat tras
passat a aquest club, en els rengles
del qual debuta ahir. La cessió s'ha
fet en la més perfecta cordialitat i
mitjaneant una compensació econó
mica.
779

-
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•
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purada. La seva rapidesa de con
cepció i la facilitat amb qué sap
dur els adversaria al terreny que
MARTINEZ D'ALFARA
més ji convé a eh, fan d'Ortega
un element al qual es dificil do
nar-li una réplica adequada. Llastima, pero, que no tingui el punch
deis noquejadors. Si la velocitat que sap imprimir ala seus punys
quan els llança en aquellos series rapidíssimes i precises, anés aeom
panyada d'un xic de contundencia, Ortega seria un campiosissim.
Ja se sap, peró, que en aquest món no es pot tenir tot. Es probable
que si tingués punch seria més lent. En la categoría que milita, peró,
Ji fa mes servei la velocitat que no pas el cop dar, ja que els col
pejadors famosos moltes vegades sofreixen desfetes per no trobar
l'oportunitat de collocar el cop decisiu, i en canvi Ortega dificilment
perdrá gaires combats per punta. Dimecres Soro palesá trobar-se en
excellent forma, per la qual cosa creiem que si la I. B. U. es decidis
a designar-lo xallenger per al títol europeu, Fortunat Ortega tin
dria moltes probabilitats de portar aquest títol a Catalunya.
*

*

*

Del seu company d'equip, Carlea Flix, no en podem pas escriure
semblants elogis. Flix segueix essent tan bo com ha estat sernpre.
Quin dubte hi ha que Carlea Flix és deis púgils mes completa que ha
donat la boxa catalana? Pero el gracienc té aquella nonchalance tan
seva i la té tan arrelada en el seu si, que ja li és impossible de des
fer-se'n. Dimecres Flix debuta com a pes ploma, categoria en la qual
sembla que militará d'ara endavant. Guanya perqué Rodríguez no és
cap púgil notable, ni podrá competir mai amb els homes de la clas
se de Flix. Peró si l'ex-campió d'Europa deis galls pretén obrír-se
pas cap als primers llocs de la seva categoria, Ji caldrá treballar de
ferm, i sobretot posar més interés en les seves actuacions. Porqué
Flíx és, en boxa, la negació de l'entusiasme, i del lloc que ocupa ara
entre els pesos ploma, fins a la vacant que ha deixat Gironés, hl ha
cent llegües de camí.
I a propósit: el debut oficial de Caries Flix com a pes ploma, no
será una confirmació definitiva de la retirada del seu conananY
d'equip, el campioníssim Gironés?
*

*

La Federació Catalana de Boxa, seguint la tasca que s'ha impo
sqt de preparar els nostres amateurs en vistes a les Olimpíadas, or
ganitza per a dissabte, al ring de l'Iris, un matx Catalunya-Luxem
burg. El s 'lastres representants, que darrerament havien batut d'una
manera tan brillant la selecció d'Hannover, donaren compte, encara
a.mb més faciiitat, de l'equip del Luxemburg, inferior en classe al
d'Harnover.
La reunió d'abans-d'ahir no resulta de l'interés de l'anterior,
paró és de lloar la tasca de la Federació Catalana, que es preocupa
que els seus po.ssibles participants a l'Olimpíada de Berlín es trobín.
en el moment oportú, ben preparats i al mateix temps coneixedors
deis diferents estila deis que poden ésser llurs adversaria.

—

—

—

Camions i Omnibus
32.54::.•w.".

De tots preus, marques
i tonatges. Provinents
de canvis amb unitats
de les marques

—

—

*

*

Derna a la nit debuta la nova empresa del Gran Price, que té
per cap visible a Mr. Albert Bennet Fey. El programa de la reunió
de presentacíó de la nova empresa és un
programa internacional

d'envergadura: Arias-Edwards, Lozano-Pladner i Martínez d'Aliara
Sola, aquest darrer pel títol peninsular deis semi-pesats.
No es pot negar que el programa és bo. 1 que si Mr. Bennet con
tinua per aquest camí, per poc que la sort l'ajudi
s'apuntará molts
éxits.

QUENSBERRY

M. C.

—

—
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El campió canadenc Lou Bruillard, del qual els americana comp
taven i no acabaven, féu la presentació oficial a París davant Marcel
Thil, i no va tenir gens més de sort que els adversaris del camPió
mundial que el precediren. Marcel Thil s'apunta damunt Brouillard
un ampli triomf per punts. D'aquesta feta sembla que els americana
han quedat conveneuts i reconeixen que Marcel Thil és tot un cam
pió. Ja era hora!
I ara que parlem d'América, bo será que recollim la noticia de la
inesperada marxa d'Alemanya de Max Schmeling, el qual ha embar
cat en direcció a Nova York, per tal de presenciar el combat Unir
dun-Joe Louis, que ha de tenir lloc el divendres día 13 de l'actual.
Com també és d'interés aportar noticies de l'únic campió del
món espanyol: Sangchili. Havia d'embarcar a Gibraltar, peró a dar
rera hora sorgiren unes dificultats que els corresponsals de premsa
expliquen de manera contradictória, i es queda en terra. Amb tot,
sembla segur que embarcará demá passat a Liverpool. Li desítgem
que aquesta vegada no sorgeixin nous inconvenients.
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AREN 11 HP.!

Un Adler

Trumph 11 HP.,

amb carrosseria aerodinámica, ha
al circuIt d'Avus (Berlín), durant els dies 18 al 22
del corrent, els següents récords internacionals, polvoritzant
tots els precedents en la seva elasse:

establert,

4.000 km.s.: mitjana, 128'4 kms. h.
3.000 mili.: mitjana, 128'3 kms. h.

mitjana, 128'9 kms. h.
48 hores: mitjana, 128'5 kms. h.
4.000 mili.: mitjana, 128'6 kms. h.

-

-

5.000 kms.:

—

5.000 mili.:

mitjana, 127'7 kms.
72 hores: mitjana, 128'4 kms.
10.000 kms.: mitjana, 126'3 kms.
96 horas: mitjana, 123'7 kms.

""¦•¦"'"

h.
h.

-

-

-

Récord
Récord
Récord
Récord
Récord
Récord

ant.,
ant.,
ant.,
ant.,
ant.,
ant.,
Récord ant.,

ant.,

102'5 kms. h.

102'5 kms. h.
102'6 kms. h.
102'6 kms. h.

102'8 kms. h.
102'8 kms. h.
102'7 km. h.

h.

Récord

102'7 kms. h.

h.

Récord ant., 102'8 kms. h.

ADLER fa

Joen N'ah

TAmAPIT,

k)5 i 97

Telétons 3150t

329¦St

nou honor al prestigi mundial de qué gaudeix
REPRESENTANT EXCLUSIU PER A CATALUNYA:

Barcelona

BALIASAR F1OL
Avinguda del 14 d'Abril, 413

:

Teléfon

81707

BARCELONA
—

e

