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Els esports
El Barcelona, derrotat sorollosament
el

Madrid,

batut

L'Arenas, vencedor de l'irún, continua al cap de la classificació
del segon grup

«mínimament»

a

Sevilla
L'AtblItic de Bilbao, únic vencedor
passa

al

segon

lloc de

la

contrari,

camp

en

classiticació

IMPRESSIÓ
DE LA JORNADA
PRIMER GRUP.

El Deportivo
campanya
fluixíssima, sha animat arran de la
seva victoria de l'anterior setmana.
De tal manera ha cobrat ánims i joc
que h ha estat possible vencer el
Celta en aquest partit de rivalitat
regional. En canvi, la contesa astu
l'Stadium
riana entre
avilesi
i
l'Sporting de Gijón sha resolt a
favor del visitant, embalat per la
victoria labre el Sara
seva última
gossa. L'equip '!el A.101::`,511 sa•ria al
primer lloc i es prala com a se
rios candidat per a c',Issificar-s- en
la fase final de l'asee as a la catcgo
ria superior. Com s• eii.erava el Na
cional perdé a Saragossa. No fou.
peró, un partit fácil per als arago
neses.
que veieren corn transcorria
tota la primera part amb rempat a
zero. Després s'imposaren. El Valla
dolid. al qual segueix essent poc pro
pici Vigo, no pogué amb l'Unión. Pel
que es ven, era massa empresa per
a
les sayas forces la de
reproduir
aquella inesperada victoria del Par
ral. Aquest cop viatjá i perdé.
SEGON GRUP.
Havia d'arribar
el moment en qué el Júpiter aban
dones la seva admirable regularitat
a perdre. La víctima ha estat el Ba
dalona, fortament batut. I a Ibaion
do empata l'Arenas. De perdre, ni
parlar-ne. L'Irún, que no és ni om
bra del que fou en el torneig base,
fou derrotat sense discussió de cap
mena. La sorpresa es praduí a Sant
Sebastiá, on ressuscita el Donóstia.
Al propi Atocha havia guanyat
el
Baracaldo. peró en aquesta ocasió la
pallissa ha estat bona. Ni jugar a
casa
ni quedar-se el Sabadell amb
deu bornes bastaren al Girona per
vencer. Es conforma amb una empat
a zero "fabricat" per la inutilitat del

li

bé més que les sayas profi
excursions per Hongria en
de jugadors per al Madrid. Ara
tenia el Recreativo l'encontre a la
seva md quan en eLs última minuta se
li escapa la victoria. El Jerez despla
ça el Murcia del primer lloc en el
tauler. Hl hagué un moment en el

—

corunyes, que portava

ESPANYOL
Bit.TIS, A SARRIA
dels tres gols que marca l'equip espanyolista
-

seu

(Foto l3erd-Buyosal
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IMPRESSIÓ
DE LA JORNADA
AL SARDINERO.
El Racing
le Santander no vol que ningú
favantatgi en el carnpionat deis
equips irregulars. Es el campió in
discutible. La seva brillant historia
d'altres anys está disposat a deixar
la enrera aquesta temporada. Al do
lentássim partit contra l'Athletic
rnadrileny, seguí la pallissa al Va
lencia. Després aria a Sevilla i gua
nyá. A continuado, la desfeta a casa
seva davant
i ara el mag
nific triomf sobre el Barcelona.
Qualsevol fa cas de requip munta
nyenc. Sembla que en el p,artit
de
—

A L'STADrUM METROPOLITA.—
L'Athletic madrileny va anunciar
durant la setmana que presentarla
una
alineació revolucionaria. Des
prés vam veure que la cosa quedava
molt més modesta. Podríem dir que
va limitar-se a fer tots els possibles
per a poder presentar un equip des
baratat.
L'Athletic de Bilbao, al
qual se li posa el partit com li po
saven a Felip II les caramboles, no
va
desaprofitar l'ocasió de guanyar
un
partit fora de casa que el situa
admirablernent en la classificació.
Sense esforçar-se gaire, forní un bon
partit que li permeté demostrar que
les seves esperances Zuibeta, Gárate
i Elices san ja una magnífica rea
litat.

A CAN

RABIA.
El Betis tin
gué aquella revifalla de Buenavista
que va costar una desfeta a l'Ovie
do. Ara está un xic apagat. El seu
fenomen Paquirri no ha agradat
Barcelona. El joc científic de l'Es
panyol ha pogut mes que ell. L'equip
sevilla defrauda, car no s'assembla
gens al Betis de l'any passat, gua
nyador del torneig de Lliga.
A BUENAVISTA.
Fins al des
cans
va
resistir bé l'Hércules. El
marcador assenyalava un empat a
dos gols. Després s'imposa sobre el
terreny la davantera asturiana, que
dispara, amb seguretat i eficacia.
Novament en forma Lángara, acaba,
amb els fums del tercet defensiu
de l'Hércules.
—

—

1

A SANTANDER

atac.

TERCER GRUP.
L'encert de
l'Elx en prescindir deis seus profes
sionals es confirma per moments.
Comença per no sofrir pallisses d'es
cándol. Avança un xic més en acon
seguir empatar algun partit i li ha
tocat el torn en el seu avanç de
guanyar. Triomfá sobre el Mirandi
Ila en aquest camp manllevat en
abandonar Altabi. El Gimnástic, en
gloria,
un encontre sense pena ni
resulta ésser més equip que el Mala
citan°. Assistí pon públic al partit,
convençut que no anava a divertir
se, i tanmateix he
encartaren. El
Recreativo té mala sort. A Lippo no

A

per enlloc. tot i obrir cons
tantment uns ulls com unes taronges.
Al famós "Paquirri"
puix que es
tracia no gens menys que de "Paquir
ri"...
no li vam
poder veure en
Iota la tarda fer una passada opor
ttma, un canvi de ion intelligent, sal
tar a temps a una pilota, xutar, en
fi, que bé deu ésser el que en altres
indrets ha fet, si és cert. com volem
creure. que ha marcat tants gols. Pe
rú act. ai!, ací, no ha fet absoluta
ment res. Lluir un bon tipus sí. cosa
que no pot estranyar-nos, puix que
el "Paquirri" aquest és de l'Alameda
d'Hércules, és a dir, veí del barri de
la Macarena. i allá els bons tipus
abunden. Si fins hi viu En "Chicue
lo", que també té bon tipus, i és
l'únic que li queda!
Val a dir, paró, que un partit és
ben pon per a jutjar un jugador, i
que ahir, tan dolents com "Paquir
ri" ho foren la resta dels seus cona
panys de davantera, i els mitjos ala,
i, si molt ens apuressin, adhuc di
ríem que l'Urquiaga, el portar, que,
Ilevat duna paradaSsa a un xut molt
fort i intencionat de Prat. no va
estar ni de bon tros a l'altura de
partits anteriors. Pel que diem com
prendreu, dones. que a criteri nostre
només se salvaren de la crema da
a Can Rabia l'Aedo, Peral i Gó
h
mez,
un minyó. aquest darrer, que
sense
ésser de l'Alameda d'Hércules
i veí del barri de la Macarena, tam
bá té bona planta i juga
ahir.
almenys
un xic millor que el "Pa
veure

—

Els aíres del Sardinero
varen

al

Barcelona,

tá, batut per 4 go

LARRINAGA,

interior esquerra del Racing
(Foto Arxiu)
diurnenge hi hagué molta energia
en
els rengles de Racing, energía
que esporuguí la davantera del Bar
celona. Com que després del des
cans la davantera
racinguista trota
aquella antiga facilitat de fabricar
resultats escandalosos, hoan comença
a explicar-se aquest
resulta-u.
AL NERVION.
Reconeixem la
nostra pesadesa en fixar-nos única
ment en Carnpanal quan partem de
les possibilitats del Sevilla. Paró la
—

realitat ens diu que tenim raó quan
concedim tota la seva importancia a
aquest fet de l'arrenglerament d'a

quest coratjós davanter-centre astu
ria. Per fi juga restablert de la
seva lesió de Mestalla, i per fi s'a
punta el Sevilla la seva primera vic
toria. El Madrid va cometre l'equi

vocació de posar Ciriaco en lloc de
Mardones, i el tercet defensiu no
tingué la mateixa solidesa de les
seves darreres 3ctuacions. Total, que
va perdre el seu primer partit. paró
sense gran perjuidici per a la seva
classificació, puix que conserva en
cara el primer lloc.
A ME-STALLA.
El Valencia.
que a Chamartín ens va agradar
força, es va veure amb treballs en
el seu p.artit amb l'Osasuna. L'equip
navarrés conservava encara l'em
branzida
del
diumenge anterior
quan va acorralar l'Athletie madri
leny. El seu futbol és molta rapi
desa i una forta moral. Aixó va fer
que el Valencia anés de tólit i que
amb una bona sort aconseguís ven
cer per la mínima diferencia.

Santander, 9.—E1 Racing de San
tander és un equip irregular, que
el mateix passa d'actuacions catas
trófiques a altres d'excel•ents. Diu
menge 11 va correspondre realitzar
ne
una de bona, i la seva víctima
fou el Barcelona, el qual va haver
de lluitar amb els inconvenients
d'un terreny enfangat. Aixó jus
tifica que un equip com el Barce
lona, que ve desenrotllant una me
ritoria temporada, fos batut pel Ra
cing de Santander per un rotund
quatre a cap.
Tots els gols es produiren en el
transcurs del segon temps. En la
primera part, en qué el joc fou de
domini altern, es portá la pilota a
gran velocitat i s'actua amb violen
cia. Fou una lluita dura, de varita
ble cam,pionat. Per aixó Chas re
sulta lesionat en una topada amb
Berkessy i hagué d'ocupar un ex
trem, i el mateix mig-centre barca
loní hagué d'azandonar el terreny
de joe durant una moments.
Cada equip tira tres córners, tots
infructuosos, i en general el més re
marcable d'aquesta part fou la mag
nífica actuació de Llorenç.
En el segon temps les caracterís
tiques canviaren, puix que el Ra
cing. cohesionat i com un sol home,
es
Ilança contra la portarla blau
grana i obliga el Barcelona a defen
sar-se -amb energia. Al cap
de qua
tre minuts, en una escapada de la
davantera del Racing, Milucho cedí

—

clavRnt

Larrinaga.
Amb el resultat de dos gola a cap,
el Barcelona es desmoralitzá i aixó
facilita el joc deis locals, els quaLs,
al cap de vint-i-sis minuts, tornaren
a marcar en
un tret enviat des de
molt lluny per Pilucho que un de
fensa catalá desviá i introduí a la

propia xarxa.
d'aquest moment el Racing
juga a pler, parqué el Barcelona no
es mostrava gens perillós.
El triomf
del
Racing s'afermá
amb un quart gol, obtingut
per Mi
seva

Des

lucho al cap de trenta-tres minuts.
El triomf del Racing fou ciar i
indubtable. Mentre feren joc alt,
els seus adversaria igualaren la
Iluita, paró quan el Racing canvia
de táctica al segon temps i es de
dica a fer joc ras, el Barcelona es
mostra incapag. D'aquest equip des
tacaren Llorenç, Meso i Berkessy.
del Racing, Caballos, Ilardia i els

mitjos.
Els equips eren:
BARCELONA:
Llorenç. Zabalo,
Areso, Bardina, Berkessy,
Balrnanya,
Ventolrá, Raich, Escota, Fernández
i Pagés.
RACING: Pedrosa, Caballos, Ilar
dia. Rioja, García, German,
Cuca,
Milucho, Chas, Larirnaga i Cisco.

RABIA

campionat superregional pobrís

sim i a un començament de Lliga
no gens falaguer
set gola en con
tra a San Mames. enapat en camp
propi davanr l'Hércules
pogués so
brewnir sobtadament. de cop i vol
ta, una revifana, un millorament, una
superad& Res d'aixen el Betis, al
cgmp de la carretera de Sarria ha
esta:, conseotient amb ell mateix, yo
lem dir an b el joc que aquesta tem
perada ve essent el seu migrat joc,
mitjá. per no dir dolent, en la
d'individualitats, nul per
•

•

n

1

conjunt.

s

l'Espanyol

No creiem que absolutament cap
deis espectadors del partit jugat ahir
a la tarda a Can Rabia entre l'equip
del Club propietari del camp i el del
Betis, de Sevilla, pogués sentir-se de
cebut ni el més mínim pel que a
l'actuado de l'onza andalús fa refe
rencia. Es, certament, difícil que a

—

(Foto :\L.

O

El Bel s sucumbí per l'es go

—

LANGARA,
davanter centro de

s a

resu)-

la pilota a Chas i aquest baté impa
rablement Llorenç.
Continua la pressió del Racing,
que fructifica en un segon gol den
minuts més tard, en empalmar Chas
amb un formidable xut un servei de

AHIR A CAN

un

1103

no pro

qu2

COSTA de creure
cal veure-ho,
certament
que aquest equip sigui
el mateix de rany passat
amb les
excepcions d'Areso i Lecue—, el qual
conquerí brillantment el campionat
de Lliga. No és que Havors fes aquests
grans partits que
hi ha gent que
somnia, i que semblen talment jocs
artificials, de tant que enlluernen,
paró sí que jugava amb una vivesa,
no exempta de violencia en certs mo
ments. que el portaren, grades a
una
regularitat de la qual cap més
altre equip participant a la compe
tició no pogué donar proves, a con
querir el títol.
Enguany... Enguany. si no ve, i
aviat, un millorament, no solament
en
el conjunt de l'equip, sino tam
be en
les individualitats, l'equip
del I3etis no el veurem pas en fina
litzar la Lliga en caía deis primen
llocs, sino en un deis darrers.
—

--

—

Forgas ahir es
les situaeions
tigué fatal —, no pogué oferlr
unes poques
nos altra cosa q
avançades i c.
moriren ala peus
de la defensa adversaria. Lladó,
lesionat als prin1ers moments del
partit, no va donar tot el rendi
ment a qué ens té acostumats,
i Borras molt insegur. La Unía
mitjana no subjectá prou els

—

—

—

quirri"...

I Ara parlem, i ja és hora quo ho
fem, de l'Espany•ol, arrengerat "su
gran complet"
puix que ens que
dem amb l'Edelmiro de davanter cen..
tre millor que amb Oreen
i amb
un
entrenador a la línia d'aut per
a donar les instruccions que calguin
necessitat d'intérpret. L'Espa
sense
nyol jugá ahir a la tarda uns deu
minuts boníssims tan bons que ens
arribaren a engrescar i a ter-nos
creure que ens divertiríem qui-sap-lo.
Després pero, s'adomien ele juga
dos de l'Espanyol un xic masas, i el
partit esdevingué ensopit. Potser va
contribuir a aixó que els jugadora
s'adonaren que el Betis. que al pri
mer temps, al cap de nou minuts
ja
havia encaixat un gol, obra de Ma
nolín, no era pas l'equip de la tem
—

—

porada passada.
A la segona part. per& l'Espanyol

lluitá amb més enmanta, i els seus
hom.as palesaren una preparació i
uns coneixements que quasi haviem
ja oblidat. Fruit d'aquesta actuació
foren els dos gols que es marcaren.
deguts a Costa, als 13 i 34 minuts.
Val a dir que per aquesta banda dre
ta de latee espanyolista es jugá en
aquest segon temps força bé, adhue
Prat.
Acabem fent remarcar que. en ge
peral. es jugá correctamente puix
qu.e Escartín cricia a l'ordre Lecuona
quan aquest intentava d'imposar joc
violent.
Betis.
Urquiaga, Peral, Aedo.
Fernández.
Gómez. Díaz. R,ejon.
Rancel. Paquirri Caballero 1 Saro.
Espanyol.
martorell Pardo, Pe
rez, Espada. Soler. Lecuona Prat, Cos
ta Eclelmiro Manolin i
Bosc.
—

—

es

veia arrbar El Múrca es volcava so
bre el marc andalús i l'un a zero del
Jerez sernblava poca distancia. Lla
vors en una escapada el qua,dre lo
cal marca el seu segon punt. Pa,ssá
el perill i s'afiança un triomf que es
tigué a l'aire.

GIRONA

ágils

davants
de la línia, el

jupiteríans.

L'elX

element Ma
riages, jugá Millor que els altres
dies, perÓ no tant com l'eix de
no„,

l'equip contrarl.
L'únic que se salva del nau
fragi de la davantera fou Torres.
Les noquees p-oes que toca les
aprofita, fent excellents i justes
passades, peró que no foren apro

pels seus
perde

degudament

fitades

companys. Serra i CLmbra

Sabadel empaten

iona 1

cap

a

ren un

,

cionant fins el darrer minut de
joc, ja que si bé el Girona domi
nava amb insistencia al Sabadell,
aquest sovint arribava a la porta
de Francas en perilloses arren
cades.
El Sabadell ha jugat quasi bé
tot l'encontre amb deu jugadors
per haver estat expulsat per l'ar
bitre el mig ala Gracia, el qual
ha agredit a Ferrer quan porta
ven onze minuts de ibc.
L'equip del Valles, en trobar
se amb deu jugadors, s'ha limitat
solament a desfer el joc del con
trari, procurant passar temps per
mirar d'obtenir un empat. la qual
cosa
han assolit ajudats per la
gran actuació de Florença i la
poca eficacia perforadora de la

davantera local.

L'arbitre,

senyor

Armengol,

ha

arrenglerat els equips així:
Girona: Francas, Farró, Caritg,
Campa, Castillo, Madern, Lluc,
Trujillo, Clara, Ramon i Ferrer.
Sabadell:

Florença.

Morral,

Blanc, Gracia, Font, Mota, Folc,
Calvet, Gual, Sol i Esteva.
De sortida el Sabadell es situa
davant la porta del Girona i ob
té dos corners seguits sense cap
resultat positiu per al marcador.
De seguida, peró, el Girona es
llança a l'atac i el travesser tor
na dos espléndids xuts de Lluc
i Clara, el d'aquest a porter ba
tut.
El Girona comença a domi
nar insistentrnent i fent inter
venir continuament Florença. La
erova d'aquest domini és l'haver
se tirat en els primers vint mi
nuts sis corners contra els blau
bla.ncs.
Tota aquesta primera part es

gol

juga en el camp de l'equip saba
de:lenc; peró la davantera local,

si bé

en les passades actua bé, es
completament nulla en el mo
ment decisiu de la jugada. Clara
i Ferrer perden dues ocasions im
millorables per a decantar el
marcador a favor del seu equip;
pero el primer, per preclpitació,
xutá, alt, quan es trobava sol a

dos metres de

Florença,

trobant-se també
del
no

a

1

Ferrer,

dos metres

porter, incomprensiblement
xuta, retenint la pilota fina

que la defensa contrari U prén.
Gual fa unes guantes escapa
das. peró es contingut per la de
fensa amb facilitat. ja que el Sa

badell juga solament amb qua
tre davanters, per haver passat
Calvet al lloc de Gracia quan

Saoadeil que no donen
per renfirgica defensa
seu marc fan el porter 1
uerenses blau-blancs.
Castillo, que sense cap mena
de aubte ha estat el mlitor ho-nie
sobre el camp, no es cansa Wem
penyer la seva davantera, que en
maitu ocasions es mostra apá
tica i altres vegades por encella
i aixo facilita la tasca ele la
defensa contraria.
Acaba la primera part sense que
cap equip hagi aconseguit mar
car cap gol, i hom conlia que si a
Paltre meitat de temps la davan
tara local miilora, el seu equip
s'emportara els dos punts.
Repres el joc, el Girona juga
amb mes ánima i els primers vint
minuts es Paguen materialment
dintre l'area de defensa del Sa
contra el

resultat
que del

ba.deli La davantera local es mos
tra molt més perillosa i els xuts
es succeeixen a la porta de Flo
reina, perla aquest ho treu tot.
Hi han uns quants xuts de Clara
i Ramon que passen

desgrar de

El

centre gironí es multi
donar pilotes als seus
davanters, els quals ara xuten
continuament; pero unes vega
des el porter contrari i altres la
deegrácia, els impedeixen decan
tar el marcador a favor seu.
El Sabadell, veient que els lo
cals no obte,nen cap gol, s'anima
i es liança a l'atac i Gual Llanea
un fort xut que, després d'ésser
desviat per Francas, toca al pal
i no és gol per miracle.
Els darrers moments són de
gs:an interés, puix que sembla que
un deis dos equips podia
marcar
algun gol, ja que contra el do
mini gironi hi han les arrenca
des perilloses tetes sovintment

que cap dels dos equips hagi po
gut obtenir ni un sol gol.

Pel Girona s'han distingit Cas
tillo per sobre de tots, puix que
ha estat el millor deis vint-i-dos;
Madem i Farró també han fet un
bon partit.
Del Sabadell, el millor Floren
ça, que ha salvat el seu equip d'un
resultat força advers. La defensa
també tingué una bona actuació.
Del davant, Sol i Gual.
L'arbitre, senyor Armengol, ha
Ungut a la primera part una ac
tuació força acceptable; peró a
la segona ha tingut fallades d'im
portancia.
P.
—

per 4

Badalona d'una manera tan con
tundent. Ens deia un soci jupite
rí que seia al nostre costat, que
l'equip del Poble Nou portava on
ze derrotes consecutives 1, franca
ment, aixó no era gaire alenta
dor per als entusiastes de l'equip

blanc-verd.
Pero un dia o altre s'havia d'a
cabar la rauxa, 1 els "Hados" pro
tectors que regeixen des de les
seves altes esferes els destins deis
clubs al futbol, determinaren que
onze derrotes ja eren prou, i que,
en conseqüencia, el Júpiter s'ha
via d'adjudicar la seva primera
victoria del Campionat de Lliga.
I justament contra el Badalona...
Peró si els "Hados" disposaren
que el Júpiter havia de guanyar,
bo és de dir que l'equip vencedor
no va plányer esforç i entusias
me per
aconseguir la victoria.
Tots onze jugadors. estimant que
amb onze derrotes els sortia a
una
per barba, varen decidir
acabar-ho, fos com fos. I va és
ser de la millor manera que po
día succeir. Jugant més que el
seu adversarl i dominant-lo amb
les seves mateixes armes.
Cap l'honor de la consecució
dels quatre gols a un mateix ju
gador. Al capdavanter centre
García. que va mostrar-se com
un rematador oportú 1 eflcaç. Al
gun
dels gols aconseguits per
García foren de positiu mérit
personal. 1 en un d'ells, flltrant
se

pel mig deis dos defenseS ba

a

pels sabadellencs; peró l'arbitre
xiula el final de la partida sense

tots

Val a dir que nosaltres tampoc
esperávem del Júpiter que resol
gués les seves diferencies amb el

mig

plica per

tics, el Júpiter ens
gran sorpresa en
dalona

el

pal.

AL POBLE

A

fregant

NOU

els pronós
va donar la
barre el Ba

gois

a

parell d'ocasions immillo

rabies per a marcar, mostrant-se
feixucs i poc oportuns. Cambra,
peró, aconseguí l'únic gol del seu

DaVant força públic sha jugat
aqtiest ha estat expulsat per l'ar
aquest partit en el camp de Vis- I bitre.
talegre, que ha resultat molt emo
Es tiren quatre corners més

—

L'equip sevillâ. io repetim, és iin
possible que pogaa's deixar decebut
un sol espectador. Paró un deis seus
jugadors, darrerament molt comentat
pels excellents partits que diuen que
ha jugat, sí, puix que no el vam

partit de diumenge que l'empat

surten

toses
busca

—

Un

un

El Júpiter bat el Badalona, i Girona i Sabadell
fan matx nul

San

a

Per contra, el Badalona tingué
día ben fose. Jugá descohesio
nat i insegur. La davantera, sen
Se Un lligam eficaa que resolguéS

d_i-srisió

a

—

diíisió

Primera

i

5

Segom

¦•¦¦•¦•—••¦•IIP

tander.

Catalunya

la rambla de

1

dalonins amb gran valentia, ens
brinda una bella capc1nada que
mereix els "honors de la
música
i volta xl camp".
García va tenir, en Perpinya i
Diego, un parell de collaboradors
efl:ients. L'ajudaren en tot mo
ment 1 procuraren que estés ben

senil,. La davantera jupiteriana
ahir va estar desconeguda. Juga
amb intelligéncia 1 compe
netració i forniren avançades ex
cellents, palesant un joc de certa
classe. Fou Galvany el més flui
xet, pero ahir es vela ben bé que
el xicot tenia un dia dissortat.
ren

Morales a l'extrem passa esplén
didament, i ajuda eficaement a
la victoria.

Potser, pero,

el factor que in
fluí més en la manca del partit
fou l'actuació del mig-centre
So
ler.
Sense
espectacularitat ni

efectismes preciosistas, cobria el
terreny i incansable obstruía el
joc de l'adversari, servint
lentment els seus davanters. La
seva labor fla d'un mig centre
segur, aplomat i de gran visió per
a
les jugades. i com tingué al
costat a Por' i Peíró, que tin
gueren un bon dia, pogué lliu
ra..-se al loe ofensiu, al
qual, com
hem insinuat abans, potser
es
deu el resultat satisfactori
d'ahír
Hem oblidat d'esmentar l'excel
lent actuad
del tercet defensiu.
Tant Toledano, com Colomer
com Pérez es lliuraren
amb braó
a la defensa de la
porta en els
mom,
qüe els badalonins s'es
forçaven de ferm.

equip.
Naves, el porter, es distingi en
una passada fenomenal a un xut
de Diego prop de l'area, 1 dels
quatre gola que li feren no se li
pot fer cap imputació.
,

La primera part

es descabdella
normalment; s'acaba amb tres
gols a un, i a eones fou de joc
vistós i entretingut. Com el mar
cador indicava, el Júpiter domi
na més, peró no fIns a l'extrem

d'acorralar el seu adversari.
Peró a la segona part el loe

va

progressivament pujant

de
to. Un to elevat de violencia, en
la qual es destacaren els badalo
nins. Abundaren els incidents i
les interrupcions, i els escándols
se succeiren com
en
els altres.
Culminaren en ocasió d'una en
trada molt violenta de Borras a
Perpinyá, en la qual el segon ha
gué d'ésser retirat a pes de bra
ços del camp.
Es un xic dur donar la culpa
a l'arbitre del que va succeir so
bre el terreny, peró en aquest cas
está completament justificat. El
senyor Espelta, volent aconten
tar els una i els altres, no agra
da a ningú. En les primeres ma
nifestacions, en qué degenera el
loe en una batalla campal, no va
saber imposar-se i féu ús del xiu
let en forma arbitraria 1 sovint
injusta, i es deixa influenciar per
la "galeria".
anar

*

Els equips

•

s'arrengleraren de la

següent:
JUPITER: Toledano, Colomer,
Ibánez, Font, Soler, Peiró, Diego,
Perpinyá, Gareia 1 Morales.
BADALONA.: Naves, Borras,
Lladó, Camacho, Mariages, Cris
tiá, Betancourt, Cambra, Forgas,
Serra i Torres.
S. COSTA

manera

Campionat
PRIMERA
A Santander:

de

Lliga

DIVISIO

Racing-Barcelona, 4-0.
A Sevilla:

Sevilla-Madrid, 2-1.
A Valencia:

Valencia-Osasuna, 2-1.
A Madrid:
A. de Madrid-A. de Bilbao, 1-z.
A Barcelona:
Espanyol-Betis, 3-0.
A Oviedo:
Oviedo-Hercules, 5-2.
CLASSIFICACIC,
Madrid
At. de Bilbao
Barcelona

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4 0
3 1
3 0
Espanyol
3 0
R. Santander
3 0
Oviedo
2 2
Betis
2 1
Osasuna
2 0
Valencia
2 0
Hércules
1 1
Sevilla
1 1
At. de Madrid
1 0
Segon grup
A Barcelona:

115 5 8
1 17 7 7
2 11 8 6
2 9 11 6
2 10 11 6
1 17 11 6
2 914 5
3 910 4
3 11 13 4
3 4 9 3
3 513 3
4 5 14 2

Júpiter-Badalona, 4-1,
A Bilbao:

Arenas-Irina, 3-0.
A

Sant Sebastiá:

Donóstia-Baracaldo. 5-1.

A Girona:

Girona-Sabadell, 0-0.
CLASSLFICACIO

Arenas
Girona

5
5
5
5
5
5
5
5

Baracaldo
Sabadell
Donostia
Badalona

Júpiter
Irún

5
3
3
2
1
1
1
1

0
1
0
1
2
1
1
0

019 810
1 9 5 7
2 8 8 6
2 6 6 5
2 9 9 4
3 812 '3
3 7 12 3
4 4 10 2

Partits per al diumenge
vinent
PRIMERA DIVISE()

Barcelona-Oviedo.
Madrid-Racing.

Osasuna-Sevilla.
Ath. Bilbao-Valencia.
Betis-Ath. Madrid.

Hercules-Espanyol.
SEGONA DIVISIO
Segon crup
Girona-Badalona.

Irun-Júpiter.
Baracaldo-Arenas.
Sabadell-Donostia.

DIUMENGE

COMENÇA

VINENT

EL CAMPIO
NAT DE LLIGA CATA

LANA
La Federació Catalana, per tal que
els Clubs del grup "B" no estiguin
in

actius,

confecciona un calendarl de
partits a base del nona "Eliga Catala
na" en els quals, hi
prendrán part,
ultra els Clubs del grup "13", els
pions i sots campions de segona cazn
cate
goría, Vich, Manresa, Gracia 1 Sant
bola
Els prirners partits de Lliga Catala
na començarán
el diurnenge vinent,
i son els seglients:.
Europa-Calella.
Santboiá-Manresa.

Granollers-Terrassa.
Sant Andreu-Santa.

Vich-Martinenc.
Horta-Gracia.

la

LE ls

9 desembre de 1935

rambla de Catalunya

pés el partlt que ambdós

Els perfil

onzes

Per tant,
amb la victoria del Sant Andreu
continuava la 1ncertitud entre el
Granollers 1 el Sant Andreu so
bre quin d'ambdós clubs seria

jugaren

esports

Terrassa.

a

es

tracta deis

o"AnY A 111COLAti

tinenc.

I

Castellá, el

nou

campió,

en un moment del partit final que disputa a Caries.
senyoreta Maier, vencedora de la final femenina

—

En

un

angle, la

(Foto Berd-lauyosa)

Semblava que entre el Sant
Andreu 1 el Granollers, el primer
tenia la victoria en el partit d'a
hir més assegurada, tota vegada
que jugava al seu c2,mp 1 amb
un adversari
potser no tan te
mible com el que tenla el Gra
nollers, que era el Terrassa, 1 que
precisament es jugava en el eamp
d'aquests darers, 1 no cal dir que
aquestes circumstáncies el
en
Terrassa seria un fort adversari
per a l'onze del Valles.
Pero el periodista suposa 1...
els clubs disposen. Vet ac1 que
tot alló que era possible va ésser
ben a l'inrevés. Va guanyar el
Granollers a Terrassa 1 el Sant
Andreu va perdre en el seu camp
amb el Martinenc. l'equip que ha
viem suposat que no seria tan te
mible com el Terrassa.
Després de tanta escrits, de tan
tes reunions per a solucionar l'a
fer Sant Andreu Terrassa 1 haver
de jugar ambdós inzes vint-i-nou
minuts per a deixar-ho resolt, vet
aci que tot plegat no ha servit
per res 1 al mateix ens ve a la
memoria que "eren dos que es
barallaven 1 el tercer va rebre";
dones podriem canviar la parau
la "ebre" per "eren dos que es
barallaven 1 el tercer va gua
nyar". Perqué és realment el que
ha passat entre el Sant Andreu
Terrassa 1 Granollers.
•

Categoria

Prim_era

pro

Granollers, 3

-

Terrassa, 1

Un partit difícil de ressenyar, ja
no direm per al crític, sinóPer al
El
rnateix informador.
que ahir
veiérem al terreny de joc del Ter
rasas F. C. és quelcora que ultrapas
sa el terreny de les pos,sibilitats. I
consta que parlem amb un sentit ne
tament esportiu.
Hem dit en el titular que d'acord
"molts proneetícs", el Granollers
assolia amb el triomf d'ahir el pri
mer noc de la clasaificació, i per
tant, el dret d'ingressar a la prime
ra

categoria.

Ara bé: Per damunt de la Iluita
desenvolupada en el terreny de jec
de l'encontre d'ahir, s'evidencia al
redós d'aquesta lluita un factor que
forçosament
hern de
remarcar:
l'ambient.
D'acord també amb les nnpres
sions que successivament hem tra
mes, quant a lactuació del Terras

trem esquerra, completament Inútil.
El Terrassa jugava amb nou juga
dora. La pendencia s'ensenyorí de la
davantera del Granollers 1 ala?) féu
que en els rengles d'aquest equip no
s'haguessin de lamentar casos sem
blants com ele apuntale. Previsió i
res més. Amb tot, Sana marca un
nou gol del Terrassa.

Després del que hem apuntat7nat
caldra. pas dir que el partit fou ju
gat practicament sense arbitre. Hi
havia un tal Ferragat, del Collegi
valencia, aixo sí, que de tant en
tant xiulava 1 algú l'obeia, i la ma

Martínez,

Pueyo,

Burillo,

Polo

i

Bas.
L'ambient era format per... tot
hom! I, per ironia de ratear, el Sant
Andreu va perdre amb el Martinenc.
Quant ho sapiguen tole aquella que
successivament s'apallissaven, juga
dors i públic!
A sANT ANDREU

Sant

Andreu,

2

Martinenc, 3

nio, Garí, Sanz, Vila. í Guix.
Terrassa: Llopis, Penyarroya, Al

Per fi, l'afer del partit Sant
Andreu-Terrassa s'ha resolt amb
la victAria de l'equip assenyalat
en el primer lloc, després del par
tit jugat dijous passat en el camp
del Sants, i a porta tancada (?),
els vint-l-nou minuts que man

coriza,

caven

joria...
Els equipe

es

formaren alai:

Granollers: Casanoves, Aparicio,
Valls, Martí, Rovira, Torres, Euge

Castro,

Cadafakh,

Rubio,

pleníssim.

es va veure

Peró també s'hauria adjudicat el titol si hagués perdut aquest parta,
en virtud c e la derrota dei Sant Andreu
A TERRASSA

•

que ju
garen ahir entre el Sant Andreu
1 Martinenc era de gran interés,
car es jugava la possible classi
ficació del Sant Andreu en el pri
mer lloc, 1 per aquest motiu l'as
pecte que °feria el camp era que

_E3

El Granol:ers, vencedor a Terrassa, és
clamat Campió de Cata!unya

•

Aquest partít decisiu

per acabar quan bu

sos

Va dirigir l'encontre el senyor
Menal, el qual féu un arbitratge
encertat, 1 sota les seves ordres
els equips foren els segilents:
Sant Andreu: Cruz
Sesma,
Santa
Castillo, Torres, Pere
ra
Pineiro, Trevino, Roig, Vall
ribera, Ubeda.
Martinenc: Llagostera
Cata
fau, Mádico
Iranzo, Andreu,
—

—

—

—

—

Pasqual

—

Albareda, Vilaseca,

Cases, Sales, Mas.
Durant tot el primer temp,s del
partit va resultar completament
favorable al Sant Andreu, el qual
va saber aprontar aquest domini
per tal de marcar dos gols. Inau
gurá el" marcadór el jugador Cs
tino, el qual engegá un gran xut
contra la portería de Llagostera;
pero la pilota reboté el pal 1 un
defensa del Martinene, en voler
desviar-la, no féu altra cosa que
endinsax-la en la seva propia por
tería. Després
i continuant el
domini deis de Sant Andreu—,
vingué el segon gol. Aquest fou
—

la
Sense comentaris

—no

covardament, amb les espatlles
guardades, el dret ciutadá del sufra
gi, no té cap escrúpol a presentar-se
com un paladí de la democracia i de

val la pena

i

la llibertat.
Ara, últimament
per no allargar
aquest parallel d'una vida constant
de "mala fe",—LA RAMBLA, amb
motiu de la guerra italo-abissInia, ha
mirat de ter odiosa ale seus lectora
la persona augusta del Papa, repro
duinane unes paraules que, mutila
des a dretes, li han servil per a po
der-hi fer un comentan i indecent. Di
gué el Papa en una de les seves au
diéncies: "Desitgem que les aspira
dona les exigIncies i les neeessitats
d'un poble gran i bo, que és el Nostre
poble (Pius XI és fill d'Italia, com
sap tothom) es vegin satisfets, peró
"dintre la justicia, dintre la pau i
dintre la caritat". Dones bé, LA
RAMBLA ha publicat i comentat
aquestes paraules amb la "mala fe"
de sempre: suprimint-ne la part que
nosaltres hem subratIlat I ella, que
té com una glória l'estúpida suble
vado i ele horrors del 6 d'octubre, fa
veure que s'escandalitza de l'antipa
cifisme imputat perfidament al Papa!
Si davant d'aquestes consideracions
el fill de voste no sentís la repugnan
cia que sent tot home digne, fóra se
nyal que la intoxicació ha fet molt
eamí... o que el futbol li ha fet per
dre el senderi."
—

"CONSULTES
Núm. 12.— Una mare cristiana.
Un meu fin, que té molta anca; ale
partits de futetol, veig que porta de
vegades un diari que en diuen el
"Xut". 1 alguna vegada un altre que
en diuen LA RAMBLA. Diu que els
compra perqué parlen d'aixó del fue
bot M'agradaria saber qué n ne de
pensar d'aquests dieras.
R.— Creiem que el "Xut" és un pe
riódic inofensiu que fa grásaa al jo
vent aficionat al futbol i fer riu:re el
jovent sense malejar-lo, no és cap
—

pecat.
Ara, LA RAMBLA ja és rota una
altra cosa. A LA RAMBLA l'esport
només fa de tapadura. I Jelt3 perió
dica abrí que es destapen, inspiren
repugnancia a tothom que no nagi
perdut el sentit de la dignitat. Per
qué us trobeu, no amb un adversari
o un enemic
que si és lleial i sin
c,er, encara un pot mereixer algun
respecte —sinó amb un cas de "mala
fe" erigida cínicament en norma de
conducta. I LA RAMBLA fa pensar
en tot ab(?).
D'antuvi, LA RAMBLA, sota l'eti
queta d'e-sport i catalanisme, propaga
idees sectarios i comunistes... tot ser
vint la vanitat ridícula i els interes
aos del seu amo: un burgés milionari
dalló més ben peixat.
LA RAMBLA, que abonava i exci
tava moralment el zel dele energú
mens que atropellaven grollerament
—

*

*

A-AMELI

a

DE 1.1.U1,

EMILIA

EUA./

Aval, a un quart d'onze:
El grandiós exit de Lluís Elles

Amélia 1 Entina

Demá 1 tots ele dies real de

l'any

Amélia i Emília

Dijous i diumenge dues (tra
ques representacions de la ron
dalla en tres actos i set quadres
de Folch i Torres

LA

VENTAFOCS

per la seva
FORNES.

creadora PEPETA

CINEMES

Cdiseum

*

Ja sabem el qué passara: d'ara en
davant, el noi comprará LA RAMBLA

Avui, nit,

d'amagat.

les 10:

a

Paramount

Revista

DIBUIXOS
i

l'estrena del film Parameunt

PRIVADOS

MUNDOS

Charles Boyer i Joan Benet,
entre altres.
per

marcat amb motiu d'ésser casti
gat el Martinenc amb un cop
franc, el qual el tira Sesma, i
Roig, molt oportú, va rematar
amb el cap. Acabá el primer
temps amb el resultat de dos gola
a zero favorable al Sant Andreu.
En reprendre's la lluita, la cosa
va
canviax completament. El

çj

151111F
L'actitud de M. Desgrange
en la selecció de corredors
per a la vinent Volta

Martinenc va sortir animat amb
gran entusiasme i cobdícia i va
atconseguir imposar-se als seus
adversaris i passá de dominat a

a

França

oornençat ja 'activitat orga
nitzadora de M. Desgrange, director
de la Volta a Espanya, i amb aque.st
motiu s'han iniciat ja les disems

CINEMA PARIS
Avui, nit,

sions sobre ele possibles seleecionats
i la forma d'efectuar la seleswió.
El primer corredor (pie ha tira
gut la satisfacció de veure's inscrit
a
la famosa lista dele "tours de
Flrance" ha estat el no menys céle
bre as francés Antoni Magne, ac
tualment el mejor exponent del ci
clame a França.
Daarera d'agaest ha sortit el nom
del luxemburgués Marsch,
el qual
participa en la darrera. Volta a Ca
talunya, i acredita, una indubtable
classe.

matar una passada de Mes. Al
cap de pocs moments ve l'empat,
aconseguit per Albereda en des
viar un xut de Sales. I, finalment,
el gol de la victoria fou obra de
Cases d'un gran xut.
Va acabar l'encontre, dones,
amb la victoria del Martinenc per
tres gols a dos, i aixo fou l'en
contre que els de Sant Andreu
confiaven guanyar.

OCELL

les 930:

a

Monumental programa
Frederich March i Ana Stenn
en la gran producció

VIVAMOS DE NUEVO
i Henry Garat i Florelle,

Ha

dominador, efectuant un domini
perillós que al final li va valdre
la victoria.
El primer gol del Martinenc va
ésser aconseguit per Sales en re

Los dioses

se

en

divierten

PUBLI-CINEMA

Avui, canvi

de

programa

Curiositats mundials
Carninons
L'energía de les
del trampolí
plantes
30 reportatges d'actua
litat mundial
I el dibuix de
Walt Disney
EL JARDIN DE 1IICKEY
-

-

-

-

FEMIN.11
Avui, gran éxit, doble progaa

aquesta competició, no tan)
d'afegir en aquest comentara sino

de la rialla: STAN LAUREL
i OLIVER HARDY en

11'

que els temors que ens feien cen
cebre les actuacions del cercle local
Irregulars, i la major part de vega
des deficients, han tingut al final
un acabament que lógicament calia
esperançar davant els fets. El Ter
rusa F. C., malgrat tot, ha iracas
Sat rotundament. El proppassat di
jous perdia al terreny de joc del
Santa davant el Sant Andreu en un
encontre de 29 minuta la possibilitat
defuntiva, d'acord també amb la ló
gica que no admet miracles.
d'ahir es presentava,
El partit
dones, sense cap interés, rellevant
pel que afecta la sort del Terras
sa F. C.. En canvi pel Granoilers
aquest partit era una mena de re
sum de tots els seus eaforços desen
rotllats durant tot el torneig i que
pel caprici dels esdevenimenas tole
aquests esforços restaren a alerce del
re.sultat amb qué finalitzés l'encon
tre d'ahir. Ha triomfat el Granollers.
Permeteu-nos una objecció, en la sin
cera felicitació que li adreeem. La
riostra felicitació no enclou el par
tit d'ahir. Motius?.La influencia d'a
quell factor que hem apuntat abans
justifica la nostra excepció: l'aan
bient! Potser se'ns podrá dir que
hem de restar al marge d'aquests
factors donada la nostra posició.
Tampoe, diem nosaltres, la ;tostra
tasca pot entrar en el terreny de
les interiorítats de les Juntes ae les
entitats, 1 altres coses.
Després de tot el que hem apura
ta.t, quant a la lluita sostinguda pele
dos onzas, hem de dir que ele de
els dos
talle més remarcables
gola obtingute en començar el partit
pel Granollers, marcats per Sanz.
L'ambient ele rebé amb xardoroses
rialles, i hom es permetia la facul
tat d'adreçar-se gestos significaties
acompanyats duna rialleta irónica.
Podien haver esperat el segon temps,
digué algú; aix6 pot esdevenir antb
tragedia!, hi afegiren.
I, així fou. L'ambient que primer
havia acceptat una noticia ama n'o
nia i adhue potser amb simpatia,
cal dir-ho tot, a costes del Sant An
dreu 1 d'algú més, reacciona amb
sentit oposat. Lambiera es ficá amb
la tasca d'alguns jugadors o de tole,
perdoneu la manca de concreció,
aquests volgueren "normalitzar-se"
&a consequencia fou un joc diu•íssim,
vlolent, antiesportiu, i encara hom
pot afegír-h1 ele adjectlus germana

lila

La

Camions 1 Omnibus

estropeada vida de Oliverio VIII
i El billete premiado

Produccions Metro Goldwyn Ma
yen

30,94Dow."..mx415»

leAdA0tAL•Ad&
Avui, nit,

les 10:
Gran bxit de la noca
estel infantil Jane Wi
thers en la interessant

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

1

a

producció Fox,
FREDERIC EZQUERRA
I el tercer horne escodit és el nos
tre Frederic Ezquerra..
I bé, en arribar a aque.ss punt,
no
ene podem estar de meditar la
transcendencia del gest le M. Des
grange er efectuar la Se'eCCIÓ d'un
dele desertors de la Volta de l'any
passat que tant feren aarlar a casa
riostra, i que també tingué la vir
tut d'enutjar sobremanera el propi

Desgrange.

Cie Me C.

BLITZ•
BEDFORD

-

De tot ab(?), 1 t,enint en eompte
el propósit que s'atribueix al direc
tor de la Volta, de contractar també
ele germana Trueba (Vicenç i Fer
mí) es dedueix clarament que M.
Desgrange tira al dret, com sempre,
i prescindeix una
vegada més, in
justament per cert, de l'opinió. de
la coçaboració 1 responsabilitat de
la Unió Velocipédica Espanyola.
Si realment hi ha hagut desaten
ció o falta de ganes d'anar d'aeord
amb el nostre máxim organisme di
rigent, M. Desgrange es mereix
quelcom més que una simple resig
nad() 1 la passivitat de sempre.
Amb tot, és prematur prendre de,
eisions extremades, peró cal estar
alerta 1 no deixarse humiliar.
P. A. M.

La Reina del Barrio

Avui. not. a les 10:
EL CONCIERTO DE LA BANDA
(Dibuixos en colore Walt Disney)

Noticiani France
Actualités
L'espléndid film

STBADIVARIUS
per Gustav
Sehmitz.

Froelich

1

Sybille

Cinema CATALUNYA
Llar del Cinema Nacional
Avui, nit, a les 10. Exit creixent
del film nacional

El octavo mandamiento
per Lina Yegros, Ramon de Sent
menat argument de F. Garga
llo, autor de "Sor Angélica"
Sessió continua 4 tarda a 12'30

uninniaona
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Avui, nit,

les 10 :
La fantasia cinemato

•

a

gráfica

Aparicio,

que ahir k,rilla com una es
trella de gran magnitud en aquella
modalitat de limita. Després d'aquest
aecident en vingueren d'altres en
nombre fantástic, perb amb conse
qüéncies no tan profundes. Burillo,
fou tocat. Al segon teinps actuá d'ex

societat

—reproduim del butlletí titulat "El
devot del Sant Crist d'Igualada' la
pregunta E nguniosa duna pera
mare
que té un fill que fleeeix LA
RAMBLA i la resposta que, li donen
ele preguntats:

sa en

d'aquests.
La primera víctima fou Bes, ex
trem esquerra del Terrassa: part fa
cultatiu: una tibia trencada i pér
dua deis sentíts. Causa de l'acti
dent: una entrada 1 topada amb

ITEATRES

perlas de a TEÁTREIMVETÁTs
MARTORI
circulació; es tracta d'aquest
peribdic pecador que amb
l'exe_i_isa de l'espo.t perverteix
No

camnió I al mateix temps equi
valía al pas a la primera catego
ría "A". Tota aquesta incertitud
duraria flns després deis partits
que ha.vlen de jugar ahir aquests
dos equips, el primer contra el
Terrassa i el segon contra el Mar
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La VIII volta a peu a Sant Andreu
constilui una nova viciória de
Manuel Andreu i del Nurmi
La VIII volta a peu a Sant Andreu,
per l'Agrupació Atlética
Vida i celebrada ahir al matí, regis
tre, una nova victória de Manuel An
dreu, individualment, i del Nurmi per
equipa de cinc corredora.
Al llarg deis cinc quilórnetres d'a
questa cursa, Manuel Andreu, pletó
ric de facultats i amb una visió clara
de la táctica que Inés 11 convenia
adoptar davant l'ofensiva dels seus
adversaria més directes, sabé escollir
la millor posició entre els concur
santa 1 iniciar l'atac en el moment
precia que havia de portar-lo nova
ment a l'éxit anhelat. Volem signifi
que Manuel Andreu
car amb aixb
sabé controlar en tot moment el seu
esfore 1 emprar les energies necessá
amb les circums
ries, sempre d'acord mar.ifestaven
les
táncies i segons es
intencions— nobles, naturalment
qualificats.
dels corredora mes

erganitzada

3. Josep Fontseré, independent,
idem.
4. Francesc Cerní, índependent,
idem
5
B. Aparicio, Ponent, primer
de la categoria juniors.
6, Bondia, Nurmi, senior; 7, Boloix,
Terrassa, idem; 8, Sánchez, Nurrrü,
idem; 9, M. Pérez, Montnegre, idem;
10, Llanta, Barcelona, junior; 11, Al
cama, Avanti, idem; 12, Santesmases,
.

o sense consigna en
aquesta cursa s'evidencié, el propesit
d'algun.s concursants crarrossegar"
Manuel Andreu i, fent-li perdre el
control de la velocitat i la noció de
l'esfore, produir-li un esgotament de
d'hora. Peró
les seves energies abans

Amb consigna

d'una
la poca llargária de la cursa
part 1 la intelligéncia del vencedor
per altra, s'oposaren per cornplet a

Es salta no es registra res de no
table, encara que el 1'65 metros de
Renyé en alearia té un méric supe
rior ala 295
de Farinas en perxa,
1160 de Jordi en el triple i deis 588
de Moliné en llargária.
Arévalo, del B. U. C., que cobrí amb
facilitat els 400 metres en 52 segons
i 9 décimes, evidenciá--com ja hem
dit altres vegades —reunir condicions
per a imposar-se en la veloritat per

aquesta temptativa.

Quan, donada la sortida, Puigdo
menee agefá el cap de l'escamot i
amb un caces d'entusiasme prengué
sis o vuit metres a la resta deis con
cursants, Manuel Andreu no perdé la
serenitat i el conoce entre Camí, Mi
ró 1 Pérez, a l'aguait de les iniciati
ves d'aquests i altres corredora. Puig
doménec acaba les energies i Font
seré, bon estilista, aprofitá, la dava
liada d'acarell i es planté, al davant
de Fabra í
en pasisar pel passeig
Puig, i el seguien de prop Miró, An
dreu, Pérez i Cerní.
Al carrer de Borriana, Miró es de
cidí a iniciar una forta ofensiva que
trobá la consegüent réplica en Font
seré, Andreu, Camí i Pérez. Amb tot,
pero, el fort tren emprat per Miró no
pegué ésser resistit per Mesalles,
Llanta, Bondia, Miramon i altres, que
foren separata a l'extrem de perdre
ben bé una vintena de metres. Men
trestant— cal consignar-ho amb tots
els mérits —, Navarro, que porta una
cursa molt regular, s'ha anat desfent
del contacte de molts concursants i
apropent-se Vesearnot, capdavanter.
Simultániament, Miró, víctima d'un
esforg excessiu, ha hagut de cedir el
seu lloc, primer, i
abandonar més
tard. Fora de cornbat un element de
tanta categoria com Miró, que en tot
moment constituí una amenana per
al vencedor, Manuel Andreu, que ha
via fet cas omís a donar la batalla a
fons pel seu compte duna manera
decidida í oberta. En aquest moment,
Andreu guanya la cursa i encara que
Navarro, a poc a poc i amb una regu
laritat admirable aná acostant-se a
Andreu, remuntant corredora i dei
xant-los enrera, no pegué
atrapar
aquest, el qual trepitjá la cinta d'ar
ribada victoriós i en mig de grans

MANUEL ANDREU
(Foto Andu)
Nurini, senior; 13, Roca, La Colme
na, idem; 14, Granel, Natura, idem;
15, Jarvé, Colmena, ídem; 16, Gai
bart, Natura, idem; 17, Lleonart,
Nurmi, idem; 18, Sot, Laietánia,
idem; 19, Mesalles, Barcelona, idem;
20, Campos, leerla, idem, etc., fina a

Jornada de récords socials
a l'Estadi
La segona edició de la "Jornada de
Récords Socials", celebrada ahir a

—

—

CLASSIFICACIO
1. Manuel Andreu, F. C. Barcelo
na, senior, 16 minuts i 19 segons.
2. Vicene Navarro, Nurmi, ídem.

En les curses de mig fons es regis
traren les marques més baixes, jun
tament amb les de veloditat. Almo
rich, del C. A. M. Martinenc guanya
els 1.500 en 4 minuts, 43 segons i un
cinque; Romagosa, del Club Güell,
els 800 metros en 2 minuts, 13 segons
i 2 cinquens, i Tutusaus, del Club
Güell, els 5.00 metres en 18 minuts,
2 segons 1 4 cinquens.
Finalment, Ayllon, de la F. A. E.
G. E., féu els 200 metros en 25 se
gons i 3 décimos.
Repetim que cal tenir en compte
l'epoca en qué ens trobem i que es
tractava d.'una jornada de récords
socials. Per aquestes causes no es po
dia exigir res Inés deis atletes.

OTO
,7 VI CD
perqué la motocicleta no és, o més
ben dit, no hauria d'ésser un article
de luxe. eSabeu qué en fa un arti
cle de luxe d'aquest modestassim ve

Drets de duana i taxes
Fora interessant saber quin és el
propósit deis senyors que creen no
ves tases. Jo suposo que deu esser
el laudable desig d'anivellar els pres
supostas. En alguna casos és molt
possible que una nova tasca aug
menti els ingressos a les caixes de
l'Estat, peró hi ha altres casos en
qué les taxes en lloc d'augmentar
aquests ingressos els disminueixen.
La taxa de luxe del tres per cent
del valor que sembla será aplicada
ben aviat a les motocicletas és un
exernple tiple d'aquest últim caz. El
motorisme s'está morint a Espanya,
mentre a Franca, a Anglaterra i
Alemariya, viu una vida cada dia
més próspera. Moltes vegades hem
llegit, i por ésser escrita lloances de
la motocicleta, vehicle utilitari, eina
de treball de l'obrer, etc., peró aques
tes raons socials i sentimentals, no
produeixen cap ernoció ala senyors
del fisc. Ella qué volen? Augmentar
els ingresaos a les caixes de l'Estat.
Dones s'erren del tot! Aquesta taxa
del tres per cent sobre les motoci
cletes de luxe, que és una atrocitat,
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ABRICS
a

HOMES i NENS
ELS MILLORS MODELS
ELS MILLORS GUSTOS
ELS MILLORS PREUS

Secció especial
a

pero de

1

la mida

Portaferrissa, 13
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hiele? Els drets de duana.
Us posaré un exemple: Una moto
cicleta, anglesa que pesi per exem
ple una cent quaranta quilógrams,
que és el pes aproximat duna de
tres cavalls, pagará de duana alma
pessetes setanta céntima per quilo,
segons les tarifes, que un cap con
vertít en or resulten éser sis pesse
tes de la nostra moneda. El paga
ment a fer
a la duana importa,
dones, vuit-centes quara,nta pessetes.
Per una motocicleta que sortint de
la fábrica la pagueu a mil cent pes
setes, n'heu
d'abonar vuit-centes
quaranta de duana, el que equival
Si des
a mil nou-centes quaranta.
prés hi afegiu desposes de transporta,
embalatge, carrega 1 descarrega,
us n'aneu a unes dues mli dues-cen
tes pesetes. Ara, a més, afeglu-hí el
tres per cent de taxa de luxe.
Aci teniu el secret del per que un
vehicle que hauria d'ésser el inés po
puar de tots els vehicles, a penes
circula per les carreteres d'Espanya.
Es diu que les motocicletes en cir
culació amb matrícula espanyola no
arriben a sis mil; persones ben as
sabentades i de llarga experiéncia
en el motorisme sostenen que a Es
panya més de cinc-centes mil per
sones utilitzarien la motocicleta com
a
mitjá de transport si les duanes
fossin rebaixades a una quantitat
proporcionada al seu valor d'orige.n.
Aquestes cinc-centes mil motocicle
tes pagarien de carnet de circulació
cada any una quantitat molt supe
rior a la que en l'actualitat ingressa
l'Estat en concepte
a les caixes de
de drets d'importado. Per tant l'E,s
tat en sortiria beneficiat, aixi com
també ola importadors 1 els que uti
litzessin aquest vehicle.
Peró el cas és que sembla que els
interesaos de l'Estat siguin una cosa
i ola interessos deis seus diversos de
partaments en siguín una aura. Per
impost amb el
un costat es crea un
fi d'obtindre uns ingressos, peró
aquest ímpost redueix un consum de
tal manera, que és poc :nés por un
costat del que es guanya per l'altre.
Uns diran amb veu alta que han ob
tingut un éxit, i els altres es lamen
ten duna disminució. Per?) arnb tot
aixó els que surten perdent $ón l'Es
tat i el contribuent. Dones, ?cona
pot defensar-se aquest estat de co
ses que perjudica les dues ',andes
interessades? Aci el que manca és
coordinació i pot ésser també una
mica de sentit comú.
Abd van les coses, no solament en
el motorisme, sinó en _noltes altres
activitats naclonals.

A.NTONI ARMANOM

La Ilet condensada LA LECHERA prevé sempto
de vaques sanes, pasta:adra en ela rica prats
de les saludables muntanyee sentanderinea,
i s'elabora d'acord • método* rigorosament
científica i moderna, que garanteixen le con

1-.

servecié de

amtstós, el

reserva

No seríem sincers si diguéssim,
avui, que ja esperavem un resul
tat semblant al que ens propor
cionaren Cornellá 1 Barcelona en
D'altra
el seu encontre d'ahír.
banda, peró, no podem dir tam

NO CORRI CAP RISC. EXIGEIXI SEMPRE
MARCA ACREDITADA

a

LA

O

LA LECHERA

per mitjá de Joanes, al cap de
poc de començat l'encontre. Cap
d'aquest primer
a les acaballes
temps, una excellent jugada de

Vahugan dona ocasió el Barcelo
na per a marcar novament, es
sent fallada la pilota a pocs me
tres de la l'atila de marca.
A la segona part les coses ana

poc que ens hagi causat cap sor
presa l'esmentat resultat.
I ens explicarem. Tot 1 reco

naixent la válua, nqtabilissima,
deis minyons de Cornellá, está

xic diferents que a la pri
El Barcelona, amb un he
me menys, no podía, en moltes
ocasions, tapar el forat que aixb
representava. 1 es velé dominat
pels de Cornellá, que a cada ju
gada es creixlen més, 1 augmen
tava el seu entusiasme.
D'altra
banda, la formació arbitraria del
Barcelona el feia enredar-se ell
mateix, en fallar jugades clares
que
d'una manera lamentable,
donaven lloc a perillosos contra
atacs dels blanc-negres, que cada
vegada s'atansaven més a la me
ta. Finalment, Ruiz, del Camella,
aconsegui vencer la defensa del
Barcelona 1 piala la bala en ter
reny d'essal. La transformació, a

ren un
mera.

convençuts, vistes les seves
darreres actuacions, que els blau
granes sortirien venCedors
per un bon marge --del terreny
vem

—

EXRITliDat,5

freda
equips, Unía per U
nía, jugador per jugador, troba

de Cornellá.
ment els dos

bis contaminadora.

:-:

Aboiana, per 8

evident superioritat en
rem
el Barcelona, que no creiem pos
sible anul•ar, pesi al factor camp,
una

tot i no ésser pas negligible. Pe
ró..., sempre hi ha un perb. En
arrenglerar-se els equipa, ens do
nem
compte que aquests no es
presenten tal com hom els havia
anunciat. En el Cornellá, per
exemple, notem la falta de Nico

seo

personal,
pols,

En un encontre
del F. C. Barcelona vencé

el de la U S.

del

i

La higiene més absoluta regna en l'embistas
dina del que! ,.labora LA LECHERA. Tot ée
fábrica, migalas*,
net i inunaculat:
ni mosquea, ni micro.
estría. Allí no hi ha

E. Joventut, inexistent
El
Universitari vencé sense díficultats a
per 37 a O

les 'evos vitemines
valor nutritiu.

totes

incomparable

1' A.

O

a

la més pura, rica

en

crema

i nutritiva

;Tara
tasca de Pulgdevall 1 Molina, del
Cornellá, dos jugadors model. A
remarcar, també, la tasca de la
davantera blau-grana, que amb
set homes només, 1 encara tres
d'ells en péssimes condicions fi

0#11

9.119

BOL

sigues, aguantaren magnificament
l'empenta deis seus rivals
L'arrenglerament dels equips
es

féu com segueix:
R .C. Cornella: Minguet, Cor

tada, Amils, Serret, Ruiz, Mayor,
Ros, Puigdevall, Aguilar, Molina,
Gual, Ventura, Badia, Ponç 1 Ca
bezas.
F. C. Barcelona:

Vilaespasa,
Sarda, Blasco, Vahugan, Joanes,
Blanquet, Agudo, Aguilar, Ramon,
Torres (retirat al cap de quinze
minuts), Gallard, Ruiz II, Cas
tells, Ruiz I i Pla.
SS.

Un encontre que sobre el paper
es presentava interessant era el
que havien de disputar, a la Bor
deta, el Joventut i la U. S. Sant

egl el
...

nou

un cotxe

de carretera,

Romagosa i C., S. C.

—

~del Opel.

de ciutat,
un

un

cotxe de

Vallncia, 295

cotxe

qualitat.
—

BARCELONA

llet, element d'indubtable válua
i de gran eficacia en el seu joc.

l'igual que la de la marca obtin
guda pel Barcelona, fou fallada.

I en el Barcelona observem tam
bé una serie d'anomalies produl
des per no haver-se presentat en
el terreny de joc el tres-quarts
Tarramera 1 el davanter Miret,
tots dos jugadors clestacadissims
1 de primerissima categoria, 1 els

Des d'aquest moment el Barce
lona es velé més dominat, enca
ra, que fIns aleshores, podent do
nar gracies a la dolenta co•loca
ció 1 poca eficacia dels tres quarts
del Cornellá, el qtle la seva meta
no
los traspassada cap vegada
rnés.

es

veieren obligats

a

el quinze amb eta re
serves que tenia a má. I per si
amb tot aixb no n'hi hagués prou,
al cap de quinze minuts de joc,

completar

per

qualitat,

encontre de poca

un

blau-grana

MOTOCICLISME

0,41ceuc,..

de Catalunya

llongada.

108 claseificats.
CLASSIFICACIO PER EQUIPS
Primer: U. A. Nurmi, 2-4-59-14=
34 punta.
Segon: F. C. Barcelona, 1-7-15-24-26
=73 punts.
Tercer: La Colmena, 97 punta;
quart, A. A. Vida, 142, i cinqué, B. C.
Ponent, 150.

aplaudiments.
Tots els honors conquerits per Ma
nuel Andreu són ben merescuts. Amb
la seva intelligéncia sabe preparar-se
el terreny que havia de portar-lo a la
victória 1 amb les seves facultats sabe
resistir totes les escomeses deis ad
sen
versaria a l'extrem de provocar
se proposar-s'ho ehl amb tota segure
la desfeta de Miró.
tat
Peró encara que ja ho hem dit an
teriorment, volem fer remarcar l'ac
tuació de Navarro, que, separat del
contacte deis elements més destacats
en els primers moments, sabe recupe
rar tot el terreny perdut fina a classi
fic,er-se en un honorable segon lloc,
superant Fontseré Camí,— dos mag
nífica estilistes—i altres corredora.
Absent l'equip de l'Hércules el Nur
i Barcelona es disputaren (?) la
victória per equipa, que es resolgué
sense dificultats i per un bon marge
de punta a favor del primer d'aquests
dos.
Atlética Vida ja ens havia donat
en altres avinenteses paleses provea
del seu entusiasme i "Capacitat.
CALVET

10

Catalana d'Atletisme, reuní una ins
cripció molt nodrida, sobretot de
clubs i atletas modestos, aportant
també el seu concurs atletes i clubs
tan destacats com Arévalo, Farinas,
Fernández, Renyé i Barcelona i B. U.
C. entre eta segons.
Si no fas perqué l'epoca actual no
sé la més propicia per a la realització
de marques reeixides, dirtem que
aquestes defraudaren en general.
En l'esprint pur es corregueren dues
series de 100 metres, que foren gua
nyades per Baiget, del Club Güell, i
Blai, del Club Atlétic Martinenc, res
pectivament en 12 segons i 2 cm
quena. Encara que el frez' és l'enemic
més gran deis atletes, els vencedors
d'aquestes series no ens demostraren
paz reunir les condiciona consubstan
cials en eta corredora de velocitat
pura.
En el llaneament del dise i pes
triomfá Farinas, del Barcelona, amb
les marques de 33'71 metres i 7036
metres, la primera de les quals amb
ola 4772 rnetres aeonseguits per Fer
nández en la javelina foren dues de
les marques más reeixides.

.

g b

-u.

gran emoció, F. C Barcelona i R C. Cor
neilá igualen a tres punts :-: La U. S. Sant
botana, en quinz- rnInuts de j c, venç per

l'Estadi, organitzada per Acció At
lética, sota el control de la Federació

—
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rambla de Catalu .ya

la

aproximadament, es velé obligat
a retirar-se lesionat
1 per no
reaparéixer ja en tot l'encontre
Torres, quedant l'equip del Bar
celona amb catorze homes tan
sois sobre el terreny.
Tot plegat, dones, ens féu va
—

riar el pronbstic que mentalment
haviem fet del resultat del matx,
ens
inclinarem més aviat a
creure

nellá,

en

una

victóría. del Cor

que per una dife
rencia mínima.
Tot amb tot, peró, la primera
part, afavorits pel sol 1 pel pen
dent del terreny, ola blau-grana
pogueren dominar llurs adversa
encara

ris, 1 assoliren

una

bona

marca

El Barcelona, en les melées,
observem que treu moltes pilotes
més que els seus contrincants,
perb aquests, Inés cobejants, evi
ten quasi sempre que la Unía d'a
tac blau-grana pugui desplegar
se amb eficacia.
Anotem uns xuts oportunIssims
de Vahugan, que són tota una 111çó de rugby defensiu. Aix1 ma
teix uns canvis de joc de Juanes,
que no són aprofitats com merel
xien. I, finalment, una intercep
ció molt espectacular de Blan
quet, el qual fina aquell moment
havia estat força gris. I poc des
prés, Garrlgosa, que dirigí l'en
contre, dona fi a la partida sense
que hi haguessin hagut ni ven
luts ni vencedors.
No ens agrada gaire citar noms,
pero pot fer-se una excepció a la

boiana. La forma excellent de
mostrada darrerament pel Joven
tut, especialment en el seu encon
tre amb el Barcelona, s'havia de
posar a prova ahir, davant dels
santboians. El Joventut, perb, tot
1 el gran nombre de jugadors
amb que compta, es presenta in
complet, fent fácil una victbria
santboiana, que hom reputava
difícil. L'arbitre, senyor Masdeu,
es velé obligat a parar l'encon
tre al cap de quinze minuta, per
no tenir el Joventut el nombre
mínim de jugadors reglamenta
ri, degut a haver-se'n retírat un
de lesionat.

MUNLLOC,
Barcelona,

el notable exterior del

lesionat a les darreries del Cam
pionat de Catalunya 1 la reapa
rició del qual és cosa de vuit o

quinze

dios

(Foto Arx1u)

Tot plegat, molt lamentable.
• • •

El tercer encontre de la jorna
da, entre l'Universitari i l'Hos
pitalet, no tingué historia, ja que
el resultat fou del tot normal.
Els estudiants venceren ampla
ment, tal com corresponia a Ilur
classe, bon tres superior a la dels
seus

voluntariosos

contrincants

d'ahir.
La classificació després d'aques
ta jornada és la següent:
U. E. Santboiana
F. C. Barcelona
R. C. Cornellá
B. Universit. C.
A. E. Joventut
R. C. Hospitalet
A. C. Horitzó

6 5 0 1 103 15 16
5 4 1 0 112 15 14
5 3 1 1 58 17 12
5 3 0 2 66 83 11
5 1 0 4
6 42 7
5 0 1 4
9 27 6
5 0 1 4
O 55 5
L'únic equip que ja ha disputat
tots els partits de la primera vol
ta és la U. E. Santboiana, que per
aquesta causa es troba situada,
momentániament, al cap de la
classificació. El diumenge vinent,
darrera jornada de la primera
volta, s'aclariran les posicions
podrem donar, aleshores, la veri
table classificació, en pla d'igual
tat de partits jugats.

..suciru?..4

el

fou

que

Per si no n'hi havia prou amb
els encontres de Campionat, ahir
a Sant Boi tingué lloc un matx
amístós entre els quinzes reser
va del Sant Bol 1 el del Barce
lona. Aquest darrer equip, confir
mant exceMents actuacions pas
sades. vence els propietaris del
terreny per 8 a 0, després d'una
lluita força interessant.

famós internacional

ha estat designat entrenador de

l'Atlétic madrileny.

Aquesta
SSS

prendrá

setmana

sessió del seu nou cárree,
qual II desitgem bona sort.
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els encontres

següents:
R. C. Cornellá
B. Universita
ri C.
A. E. Joventut, R. C. l'Hospita
let.
A. E. Horltzó-F. C. Barcelona.
El partlt més interessant és,
sens dubte, el que han de dispu
tar a Cornellá els propietaris del
terreny 1 els Universitaris. Si
aquests darrers es presenten en
la forma esdevinguda
darrera
ment, és d'esperar una lluita
aferríssada pels dos punts. Ja
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E "Pou du Ciel", de l'aviador anglés Appleby, equipat amb un
motor Ford, es disposa a prendre terra a Franea després de tra
veesar el Canal de la ~ego.

veurem

qué

passa.
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Una catalana
Ateneu Polytécnicum
Francesc Perdigó
Joan Sangenís Pedret
Guadalupe Roca Vilella
Sobrant d'un telegrama
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Continua oberta la subscripció. Po
den ferase donatius a l'Ateneu Obrer
dEsquerra (Provenca, 156). al local
del Partit R,epublice. d'Esquerra (Pes
seig de Gracia, 42) 1 a la redacció de
la rambla" a més de les delegacion0
nornenacies a diversas indrets de Ca

talunya.
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Martínez d'Alfara torna

campió.

ésser

a

•

La gran
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sistencia de Solá no és suficient per a fer d'ell un bon púgil.
El lamentable accident de qué ha estat víctima Arias.
?On arribará el base
Lozano és ja una bella realitat.
Hilan i Martínez en busca del tito! europeu.
Pinedo?
El combat Uzcudun-Joe Louis tindrá lloc el próxim di
vendres, día t13.
?Será veritat que els negres són su

loen

—

—

—

persticiosos?
La sessió inaugural del Gran
Price va atraure a l'excel•ent lo
cal força públic. El programa, com
déiem en la nostra crónica ante
rior, era un bon programa
El
de més importancia
va a canee del catala Sola i del

a

Dissabte, al camp del Polo, jugaren els equips representalTus de Barcelona i Madrid. M'ir,
Terrassa, jugaren les seleccions de Catalunya i Castella. Ambdós partits han estat guanyats pels
catalans per 3

a

2.

A la foto, l'equip de Catalunya que triomfá

a

Hoquei interregional

Ala disset minuts del final de

Ahir, a Terrassa, l'equíp de Ca
talunya vencé el de Castelta
per 3 gols a 2
Ahír, al mati, al camp del Terrassa
Futbol Club. fou jugat l'únic encon
tre del Torneig Interregional entre
les seleccions de Castella i Catalu
nya. ja que no es desplaçaren els
equips de Galicia, Nord i Llevant.
Sota les ordres deis senyors Abad.

de Castella i Bustamante, de Cata
lunya, els equips foren els segtients:
Selecció Catalana: Ariza, Cabot.
Detrell I. Gracia, Musons, Francino,
Lacort. Roig, Pomés i Palomo.
Selecció Catalana: Ruiz Climent,

Hermosilla, Alday. P. Jardín, López,
Aguado. Romeo, Satrústegui, E. Jar
dón i A.suero.
Els primers moments foren de do
rnini deis catalana que efectuaren di
versos ataca, sense resultat.
Contraataquen els castellans i fa
llen Cabrera i Gracia dues pilotes, i
es produeix una melée davant la por
ta defensa per Ariza. Para aquest
una pilota llançada per Romeo, peró
no
pot impedir que Satrústegui re
mati definitivament el primer gol de
l'encontre a favor deis forasters.

Intencléricia

i Barce

lona queden empatats al primer lloc de la
classificació
RESULTATS
20
Espanyol, 43
Patrie, 37
Juniors, 28
Iluro, 13
Intendencia, 27
Manresana, 11 Barcelona, 23

Laietá,

dir, que ahir fou Intendencia qui

-

-

dos punta i

en

sorti afavorit sen

-

-

a,

En el terreny ilurenc ahir
va

passar

res.

Tots els que hi

no
as

sistiren, principalment l'equip vi
sitant, pogueren convencer-se que
el públic mataroní, malgrat les
lletres acusadores a la Premsa i
l'arnbient desfavorable creat al
seu entorn, sap perdre, és a dir,
sal.; el seu deure esportiu. Preci
sament ahir

el nostre company

periodista Roland, des de les co
Iumnes de "La Publicitat", enfo
cava encertadament aquest punt
en
aquests termes: "...per una
banda, arbitratges de feblesa pu
nible i en
vocaclons
han estat
conflictes

certs moments les pro
deis jugadors visitants
al seu torn l'origen deis
que en aquest famós
terreny s'han produit. Aixei vol
dir que si analitzem el tant per
cent de culpa que calcina donar
a qui ha originat sempre aques
tes alteracions que tan de mal
fan al nostre esport no el po
driem pas carregar amb tota in
tegritat alg 'mataronins"... Es a

En els darrers moments domina la
Selecció Catalana, i hom arriba al
descans amb empat a un punt.
Aal cap de poc de començada la
segona part.
Roig passa a Lacort,
aquest efectua una esprintada, i aixó
valgué el segon punt per als cata
lans.
En el darrer minut de l'encontre el
defensa Cabot incorregué en penalti
córner, que aprofita Climent per a
aconseguir el segon gol per ala ma
clrilenys, 1 la pilota no arriba a ésser
centrada. Acaba el partit amb la vic
teria de requip .catalá per tres gols
contra dos.
Sobresortiren. pela catalans, el ter
cet defensiu, Lacourt, Pomés i Palo
mo. Pels madrilenys, Climent. Agua
do, Alday i la tripleta central de la
davantera.

va

de

A la tetcera jornada,

la

primera part aconseguí l'empat la
Selecció Catalana, en una bona avan
cada de Gracia, que passa a Roig;
aquest driblá el defensa Climent, i
remata fulminantment el gol.

ésser força competent i arren
glera els equips com segueix:
Iluro:
Montasen, Baró, Cor
don (8) i Xibiller (2).
Intendencia: Pujol„ Martínez,
Estop (5), Catarineu (12), Vilal
dac (10).

ásq_u_et

11

(Foto Berd-Buyosa)

Terrassa.

de Pellisa fou fou exce•lent i el
públic mataroní es porta com es
degut. Qué passá? Res absoluta
ment. Tots en un sol comes i ca
dascú fent el paper que li cor
respon, situarem el basquet en
el lloc honorable que Catalunya
li té assenyalat.
Els jugadors militars en el pri
mer partit d'enguany, seguit de
l'empat registrat amb el Patrie,
tinguerem ja ocasió de mostrar
nos la forma espléndida de pre
paració que porten i la qualitat
del seu conjunt. Un altre prova
la tenir ahir en vencer ala ilu
rencs després d'un mig temps fa
vorable per un punt sol i arri
bant al final doblant el marca
dor.
La tripleta d'atac, Cordon, Ló
pez i Xibiller no encerta ahir el
tret a la cistella, remarcant-se,
contráriament, Catarineu i Vi
laldac, dels visitant,s, com a ha
bus marcadors. Estop continua
essent l'eix que anima el seu cinc.
Les defenses compliren. L'arbi
tratge del collegiat senyor Pellisa

do

Al camp del carrer de Vilado
mat presenciarem el xoc entre
els sots-campions i l'Espanyol,
vencedor del Pátrie fa quinze
dies. En iniciar-se el matx, fins
pensaren en una reacció del Laie
tá que els permetés treure el re
gust deixat en aquestes dues jor
nades del campionat actual; peró
no fou així; el Laieta perdé per
una diferencia que no cap a dub
tes i que l'Espanyol s'apunta me
rescudament. El Laieta arriba
l'any passat a segon lloc de la
ciassificació amb certes irregu
laritats en les seves actuacions
mancat deis elements que avui
se li estan fent imprescindibles.
Dia per dia 1 accentuadament en
el que portem de campionat, el
"cinc" laietanenc decau i el dis
forme arrenglerament del seu
conjunt es posa de manifest en
cada diumenge.
El lloc de mig
cedit a Prieto no és massa encer
tat. rúnie que se salva ahir de
la desfeta deis sots-campions fou
Martínez, que porta a terme una
excellent partida. Félix al seu cos
tat compli a bastament la seva
comesa.
Muscat en una forma
cada any més baixa aconseguí
una tasca acceptable, mal secun
dada pel seu company Antúnez.
el qual amb les seves jugades ex
céntriques lleva forpa eficacia al
seu equip. Prieto actuá amb bo
na voluntat, peró desplaçat en el
lloc de mig.
De l'Espanyol tinguérem ocasió
de constatar la magnifica prepa
ració del seu "flve" i refermar la
nostra bona impressió del seu de
bat amb el Patrie. López, el mig,
recent incorporat al titular, és un
xicot de qualitats sobrades per a
formar la tripleta d'atac espa
nyolista junt amb Coll i Vallard,
particularment el primer deis dos
davanters, que tingué uns qua
ranta minuts pletórics d'encert,
i especialment segur en la seva
tasca d'encistellar.
La defensa
Gago i Brotons va ésser del tot
eficient i reeixida. Ferrer en els
pocs minuts que sortí a reempla
çar a Vallard i Sierra a Gago
ho aconseguiren convencer.

Acabat aquest petit comentari
veiem obligats a ressenyar la
immillorable tasca de Gironés II,
l'arbitre del partit. En dir que
feia mesos, tal vegada anys, que
ens

sove

haviem vist un arbitratge tan
ho tenim dit tot. El calle
Wat senyor Gironés II dugué a
terme una comesa ajustadissima,
digna d'esmentar 1 deixar escri
tes les paraules anteriors. Agra
da a tothom i en sortir del ter
reny de joc poguérem arreplegar
de boca
deis "istes" respectius
que havien presenciat un arbi
tratge perfecte. No l m de dir
res més. Només podem afegir que
Gironés II no és nou al Co•legi
d'Arbitres i que fins ara no ens
no

just,

Sastrería
Modelo
Rambla Canaletes,
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L'escuma

valencia. Martínez d'Alfara, com
bat en el qual es tractava d'adju
dicar el Mol de campió peninsular
deis mig-forts, que estava vacant
d'ença que Martínez n'havia estat
desposseit. Encara que Sola s'ha
via preparat a consciencia, com va
demostrar-ho en els tretze rounds
que dura la lluita, en general nin
gú creía que el titol es quedes a
Catalunya. Avui per avui, Martí
nez d'Alfara, amb tots els seus de
fectes. que no són pocs, és supe
rior als altres mig-forts del país,
LOZANO
i, per consegüent, en bona lógica
el títol havia de tornar a les seves
mans. Hl hagué uns moments, en la primera represa, que semblava
que el combat tindria un final rapidíssim. Sola, tocat per dues ve
gades per la dreta de Martínez, sofrí dos k. d., i no va prendre's un
repós prudencial, renos que no hauria sorprés a ningú, ja que és
sabut que els k. d. tenen la mateixa importancia en una puntuació
tant si són d'un sol segon com si són de nou. Sola totes dues vega
des s'aixecá tan de pressa com u fou possible, circumstáncia que féu
creure a tothom que el catalá no sabia qué li passava i accionava
automáticament. Un altre púgil que no hagués estat Martínez, pot
ser hauria sabut aprofitar aquestes dues avinenteses per a liquidar
l'adversari, pero el valencia, que segueix tenint els mateixos defectes
de sempre, que encara no ha aprés de pegar de la forma com col
peixen els noquejadors, 1 que té una errónia apreciació de les dis
tancies. es va Hangar a un atac impetuós, pero molt imprecís, que
va permetre a Sola de capejar el mal moment i arriba al final de la
represa. A partir d'aquí el combat adquirí una monotonia gran. Mar
tínez va Xer tot el que va poder per a posar k. o. a un adversari que
a cada Moment tenia a la seva merce, peró tots aquests defectes que
acabem d'enumerar li privaren d'obtenir un triomf decisiu. Val a dir
que la resistencia que palesá Sola, una resistencia admirable que
deixa sorpresos a entesos i profans, fou el gran escull amb qué topa
Martínez. Sola, castigadíssim, completament groggy en diverses oca
sions, aguantava dret tot el que ji enviava el d'Alfara. No recordem
haver vist mal una demostració de resistencia tan gran com la que
ens oferl dimarts Sola. Guanyá Martínez, a la tretzena represa, per
qué el menager de Sola llança la tovallola en un moment en qué
velé el seu poulain molt apurat. La decisió de Ferrand no ens sor
prengué, peró l'haurfem trobada molt més lógica quatre o cinc re
preses abe*ia. Si el que perseguia Ferrand era evitar una correcció
excessivak,Sola, hauria fet molt bé abandonant a la represa vuitena
o novena.Ljaeró després d'haver-lo deixat arribat tan enna, no havia
de venir di paren de rounds més. Martínez guanyava de molt llarg,
peró don aya, la,,impressió d'estar molt cansat. Qui sap si un cop de
sort de Soll hauria girat la marxa del combat!

dona vida
al cutis;

protegeix,
suavitza i

perfuma.
PASTILLA, 1,30

PERFUMERIA GAL-MADRID -BUENOS AIRES
Al Nou Món, Santandreu fou oposat al base Pinedo. Al voltant
i dotze
els seus
panegiristes exageraven. Dimecres, peró, ens convencérem del con
trari. Pinedo és, veritablement, un cas poc cornil. La resistencia de
Santandreu és ben coneguda. Santandreu S'havia imposat fins a la
data a tots els bornes del seu pes, peró davant de Pinedo va sucum
bir rápidament, d'una manera inapellable. Quin esdevenidor 11 es
pera a Pinedo? Difícil pronóstic, peró no sembla pas gaire probable
que Matamoros, l'adversari que li ha estat designat per al seu nou
combat de dema passat, sigui l'encarregat de deturar-li l'embran
zida.
A la mateixa reunió Safont va apuntar-se un bell triomf damunt
Tuset. Xicot difícil, per la seva combativitat i pel seu estil, Tuset
semblava que havia d'ésser una barrera per a la marxa ascendent
de Safont. I no fou així. Safont, en una nit d'encerts, molt ben pre
parat i en possessió d'una moral excel•ent, s'imposá al seu adversari
i Ii guanya la partida de forma indiscutible.

d'aquest duríssim xicot de Bascónia s'havien escrit dotzenes
nes de quartilles, plenes de lloances. Arribarem a creure que

Es aquest vespre que a Berlín ha de tenir lloc el combat entre
Hilani Martínez i el campió d'Europa dels welters, l'alemany Eder,
combat en el qual estará en joc el títol europeu. No caldria que di
guéssim que Hilan i Martínez és un deis nostres púgils més bregats,
especialment en combats internacionals. Les seves actuacions ala
rings d'América li han donat una moral que sols combatent fora
de casa és possible obtenir. Per tant, el factor "camp advers" no
sembla que hagi d'influir en l'actuació del nostre campió deis wel
ters. En canvi, aquest mateix factor, pero a la inversa, pot motivar
una actuació del campió d'Europa que fora del seu país potser no
aconseguiria igualar. Eder, com la majoria dels campions, és possible
que es mogui molt millor davant el seu públic que en un país fo
raster. Per altra banda, Eder sembla ésser un gran púgil. Les seves
darreres actuacions són ben eloqüents. Per tant, Hílala Martínez es
trobará davant un cas molt difícil, i dubtem que, tot i la seva reco
neguda experiencia 1 tot i la preparació acurada a qué s'ha sotmés en
vistes a aquest combat, aconsegueixi tornar de Berlín convertit en
el nou campió d'Europa.
*

*

*

*

Arias-Edwards dona lloc a una topada violenta. Es trobaren dos
homes de punch, 1, com és natural, el combat tingué emoció. S'acaba,
pero, duna manera inesperada, i de forma molt lamentable, a la
quarta represa. Arias es velé precisat a abandonar perque s'havia
trencat el braç. En cróniques anteriors havlem exposat el concepte
que ens mereixia Arias com a boxador. No teníem pas una fe exage
rada en les seves possibilitats fins el camp internacional, pero era de
molt ben veure la revifalla que havia fet el que un dia fou una gran
esperança de la nostra boxa i que més tard es malogra per motius
d'ordre no esportiu. En aquests darrers temps. Arias tornava a des
tacar-se, i dintre les figures que més sobresurten d'aquesta monoto
nia, que és la nostra boxa actual, Arias era un capdavanter. Es una
bona llástima que hagi tingut aquest accident. Perque quan estigui
guarit del tot Ii costará molt de refer el camí que fins ara havia
avançat.
Milou Pladner se'ns presenta mancat d'aquella joventut i d'a
quella agilitat que tant ens meravellaren aquella vegada a la Monu
mental, quan tan bella exhibició forní davant Manuel González.
No debades han passat els anys, i Pladner d'ença d'aleshores ha
fet molts combats, ha passat per moments molt difícils, i fins estigué
a punt que la Federació Francesa li retirés la nicencia de boxador,
degut a qué Pladner tenia desprendiment de retina 1 corría el perill
de perdre la vista. Pladner, com diem, ha perdut aquella agilitat,
peró ha adquirit una experiencia que difícilment posseeix cap altre
home d'Europa en el seu pas. Avui Pladner no entra en acció tan de
pressa com abans, pero quan ha sabut adaptar-se al tren de combat
que li marca l'adversari, Posa en joc tots els seus recursos
legals
o i•legals
que no són pocs, i es defensa tan bé com el millor. Uni
cament aix1 11 fou possible obtenir una decisió de matx nul davant
Lozano, declsió que creiem sincerament que perjudica el nostre pú
gil. Lozano sorti dimarts magnífic de preparació i féu deu rounds
admirables. Lozano ja no és una esperança: és una bella realitat.
En eh l tenim un púgil que pot obtenir un lloc destacadíssim en el
camp internacional. Agil, rápid, precís,v alent, escometedor, Lozano
ens
recordá dimarts el Flix dels bons temps, aquell Flix que tant
li feia boxar a mitja distancia com de prop, com a distancia; aquell
camp internacional. Agil, rápid, precís, valent, escometedor, Lozano
Flix que no amagava la cara 1 que arriba a campió d'Europa, aquell
Flíx tan diferent del d'aquests darrers temps. No ens causaría cap
mica de sorpresa que Lozano arribés on arriba Flix, i flns que s'hi
mantingués molt més temps.

*

I divendres, dia 13, Uzcudun 1 Joe Louis es veuran cara a cara.
Qué succeirá? Uzcudun no és supersticiós i nosaltres tampoc. Pero
el base corre el risc que Joe Louis, tot 1 el color negre de la seva
pell tampoc no ho sigui, i en aquest cas és molt arriscat afirmar que
Paulino sortirá ben parat d'aquesta topada.
Uzcudun ha demostrat, a través dels seus innombrables com
bata, una resistencia única. Actualment els seus amics d'América ex
pliquen que va una mica feixuguet, peró que pega molt sec. I ehl afir
ma que es troba tan
jove com vint anys enrera, i que está segur
d'acabar el combat sense haver estat comptat. Peró totes les coses
tenen un lima i un dia o altre aquesta resistencia tan sonada de
Paulino s'ha d'acabar. Qui ens assegura que aquest día no sigui pre
eisament aquest divendres i un día tretze? Joe Louis, segons expli
quen, és una veritable meravella, és decidit, és valent, sap molt
de boxar i té un cop mortal. Nosaltres l'hem vist, grades al meras,
abatre Max Baer d'una manera ben decisiva. Pero els habituals lec
tors d'aquesta secció recorden segurament que, tot i la brillant ac
tuació de Joe Louis, que a través de la cambra poguérem apreciar,
ens creguérem en el cas de fer unes reserves a la resistencia que li
oposa l'ex-campió mundial en aquella ocasió. Recordem que déiem
que Baer donava la impressió que no tenia cap interés ni en defen
sar-se.

I ara se'ns acut preguntar: ?I si Joe Louis no fos tan be com
diuen? De totes maneres esperem que els partidaria de Paulino no es
faran cap Mudó i que esperaran amb l'ai al cor les noticies del
combat.

QUENSBERRY

—

—,

ha estat possible de veure'l xiu
lar en partits d'aquesta enverga
dura. Ignorem les causes, i con
fiern d'avui en endavant veure'l
més sovint en encontres de pri
mera categoria.
Heus ací els equips:
LAIETA: Martínez. Félix, Mus
cat (12), Antúnez (13) i Prie
to (4).
ESPANYOL: Brotons (6), Gago
(10), López (5), Coll (14), Ferrer
(7), Sierra 1 Vallart (1).
El Patrie amb un Ileuger esforç
es pogué
fer amb els dos punts
a disputar am; el Juniors. Al mig
temps el marcador era favorable

hospitalencs
Equips:

als

per

15

a

17.

PATRIE: Solduga, Borrell (4),
Arnaud (17), Henry (7), Mitchell
(8) i Maunier (1).
JUNIORS: P. Vidal (5), Berbis
(9), Sanahuja (7), Banach (5) 1
J. Vidal (2).
I el Barcelona a Manresa per
un
resultat forpa igualat s'en
dugué la victoria, que el situa al
segon lloc de la.puntuació.
SEGONS EQUIPS
Laleta, 23; Espanyol, 33.

17; Juniors, 26.
huno, 18; Intendencia, 22.
Manresana, 33; Barcelona, 25.
A la segona categoria registrem
una jornada disputadíssima com
ens ho demostren
els resultats
aconseguits.
Aeronáutica, Calella i Ateneu
vencedors aer un punt de dife
rencia i el matx més interessant
del programa d'ahir, finalitzat
amb un empat.
RESULTATS
SEGONA CATEGORIA
Primer grup:
U. C. Joves, 23
Juventus, 23.
Aeronáutica, 30
Atlétic, 29.
Olímpic, 20
Calella, 21.
Segon grup:
U. E. Cornella„ 11
Ateneu, 12.
C. Católic. 37
F. C. Marti
nene, 12.
-

Ireixener

d'alta

qualitat

-

-

•

-

-

CLASSIFICACIO

Intendénela
Barcelona
lluro

Espanyol
Patrie

Juniors
Laietá
Manresana

3 2
3 2
3 2
3 2
3 1
3 1
3 1

1 0 85
1 0 72
0 1 33
0 1 79
1 1 71
1 1 83
0 3 60

58
59
41
52
86
72
88

5
5
4
4
3
3
0

3 0 0 3 48 86 0

CAVES A
--T SADURNI
D'ANOIA

