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Després
d'Uzcudun-Heeney
Uzcudun, contínua invencíble.-Jack Delaney i John Risko sn el
torneig. —£ls plans de Fugazzi.-Es farà Dempsey-Wills?—Elgran encontre del lYankee StadiumK—El pro i el contra
de la reaparició de Dempsey.—Un aclariment

Número solt: 15 ets.

Barcelona, 4 d'abril de 1927
tre corresponsal senyor Lladó i fou el
suficient extensa i clara perquè ens sigui possible rectificar dues referències
essencials que han aparegut equivocades
en els diaris d'aquesta ciutat.
En primer lloc no és exacte que el
geng salvés a Heeney en el primer roundj
sinó que el neo-zelandès va reprendre la
lluita quan l'àrbitre; <va -haver comptat
tres segons.
.
En segon lloc, taúipoc és exacte que
Paulino fos ferit a í'ull durant l'encontre; sinó que el que ho resultà fou el seu
contrari, qui sagnà, a més a més amb
abundància en els roundsfinals.

El Barcelona, va demostrar la
seva absoluta superioritat sobre
èl València, guanyant per 3 a O
tot i jugant la major part del
temps amb deu jugadors
En Pedrol resultà lesionat de consideració.—Els valencians

tantes més. Tex Bickard ha volgut-asseLa victòria que va obtenir divendres
prodigaren inútilment el joc dur
gurar l'èxit d'aquest encontre i ha pagat,
Paulino, a Nova York, és la número vinti-vuit de la sèrie* i la sisena de les que 3.500 dòlars ,a un empresari de Gleveland.,
1
tar satisfets d'haver creat, un dels "blnfs" més
d'aquestes ha obtingut per punts. De per tal que suspengués eh match MaloPRÒLEG jDBLIGAT
reeixits que registra la història del futbol petots.els boxadors, els noms dels quals so- ney-Bisko, que havia, de tenir lloc-à àqué-;:
Feia molt de temps que no s havia celeninsular.
,' .
nen més en aquest torneig, Paulino éa Ha ciutat.- Per altre' cantó Tex Bickard
brat a Barcelona un partit que despertés una
Que aquest "bluf" se l'empassin a Valen,
el boxador que fa més temps que no ha. •ha pagat altres 3.500 dòlars a un empreexpectació tan formidable com el. celebrat ahir
eia, és una cosa que trobem ben explicable,sari de Chicago per tal que fos deixat
estat batut i més a més aquell qui amb
al camp de Les Corts. Entre els entusiastes
però el que no comprenem és com el públic .
relació al nombre de combats disputats' córrer Vencontre Sharkey-Mae Carthy
de* club blau grana hi havia una gran inquiede Barcelona va fer el mateix, rodejant aquest
ha obtingut un percentatge més elevat de que s'havia de celebrar aquest- mes a
tud pel resultat d'aquest mateh. Tot això es partit d'una expectació d'unes proporciona com- .
aquella ciutat. Bickard vol allunyar'tota
victòries.
convertí, com era d'esperar, en un ple impoDesprés de vèncer a Heeney, Uzéudun,. possibilitat de desfeta als actors de la
Amb el número d'aquesta setmana es nent al camp de Les Corts ; un d'aquests plens pletament desmesurades.
batalla del 19 de maig, abans de l'esmen- ecmpleixen els dos anys de l'aparició de
segons ens ha comunicat el nostre corEL PAKTIT .
que han donat al terreny del F. C. Barcelona
tada data.
responsal de Nova York, és probable que
L'ESPORT CATALÀ; de les dificultats
A més de Delaney entrarà, segons sem- que ha calgut vèncer per a aguantar du- la fama de què, gràcies a Déu, disfruta. Com
boxi amb el canadenc Berti Chapdelami,
y fet aquest comentari, que consideràvem
is natural, es quedaren moltes de persones
més conegut per Jack Delaney, campió bla, en el torneig de Bickard, el "nes fort raat tot aquest temps, els nostres lecessencial, passem a dir quatre eoses del parsense poder entrar, mentre a les populars hom
John Bisko, qui acaba d'obtenir una vic- tors ja n'estan prou assabentats. Avui
del,món del pes mig fort.
tit. Aquest tingué moments de inoltissim intetòria damunt de Eddie Huffman. Bisko podem dir, però, que gràcies a llur cons- s'hi encabia com les arengades al barril.
Delaney, com hom recordarà, ja va
rès i d'emoció veritable. Tota la lluita es rePei*
acabar
d'arrodonir
el
quadro,
de
Valènésser eliminat de la competició batut per va ésser batut ja fa temps per Gené tant ajut, la publicació sembla haver encia
arribaren
uns
milers
•
d'entusiastes,
tots
Tunney, per punts, en quinze rounds. trat en un franc camí de prosperitat i
punts per Jim Maloney, però Tex BieTambé el va batre el suec Harry Persson dins els mitjans amb què comptem, fem plens d'optimisme. Així és que a l'hora de cokard, que fa el que vol, ha decidit donaren el primer combat que va disputar al tots els possibles per a contribuir a mi- mençar, el camp de Les Corts, agitat de banda
a banda per una alenada de nerviosisme, teNord d'Amèrica, però ara sembla que està llorar-la.
nia tot l'aspecte de les jornades definitives, rn
en condicions de fer un paper airós en el.
N'és una prova els extraordinaris que les que' el Barcelona s'hi juga el tot per tot.
campionat. Èl que hom no sap per ara hem vingut editant aquests darrers
Aquesta inusitada expectació no era " mes
qui serà l'adversari que hom li donarà. temps i que pensem continuar llançant
Encara podria ésser que Bisko fos oposat cada vegada que les circumstàncies ho que la conseqüència natural de tot el rebombori que durant la setmana s'havia , armat a
a Paulino, car encara que el match Uz- exigeixin.'
l'entox-n d'aquest partit. I si ens permetem
cudun-Delaney fos ja, cosa decidida, el
Avui topem encara amb dificultats
darrer, que es va fracturar el braç es- d'ordre material per a la ràpida confec- aquests excessos de literatura preliminar, és
querre quan va boxar el dia 18 de febrer, ció dels números, dificultats que anem per a poder dir aquí una opinió nostra, la qual
molt ens temem que no abundava gaire, alens sembla que en té per temps abans solventant de mica en mica, i les quals bé
menys fins ahir, entre els aficionats barcelono torni a estar en condicions de pujar esperem vèncer d'una manera definitiva,
I aquesta opinió és que, francament,
altre cop al ring.
nicit aviat. Això es traslluirà, en un aug- nins.
Tex Bickard no desconfià, pel seu can- ment de pàgines o èngrandiment de for- no n'hi havia per tant. Està clar que el partit tenia una importància intrínseca considetó, que Jack Dempsey entri en el "seu" mat," la qual cosa s'està ara estudiant.
doncs el vencedor del mateix es classitorneig., No fa pas massa dies que Tex
• POCE; precedents deuen trobar-se d'un rable,
va dir que el gran Jack li acabava de co- cas com el de L'ESPORT CATALÀ, que ficaba "ipso facto" per als quarts de final.
municar que estava disposat a combatre no pertany a cap empresa particular i és Però aquesta circumstància, veritablement sensacional en cas d'haver-M hagut una nivellaeió
i que havia reprès l'entrenament ja feia exclusivament dels seus subscriptors i
de forces efectiva, quedava molt atenuada pel
dies. Però hom se segueix mostrant es- lectors assidus.
fet que, ara per ara, entre el València i el Barcèptic, als Estats Units, respecte d'allò
N'ornés d'aquests depèn que la publi- celona hi ha encara una distància molt conque pugui fer el vencedor de Firpo en
cació continuï en el seu actual camí de
els seus combats a venir. Un periodista prosperitat, car els que el confeccionem siderable, i des del moment què el partit
ianqui apuntava l'altre dia una sèrie de som simplement mandataris dels que han es jugava al camp de Les Corts, repetim-ho:
creiem que no n'hi havia per tant
raons en pro i en contra de la reaparició fet una qüestió de dignitat i d'amor pro" Sí; però el Barcelona bé va perdre a Vade Dempsey.
JOSEP CASTILLO
pi el que existeixi una publicació catalència i", pensarà segurament el lector. Es veEn pro deia: lana d'esports.
que
en
el
lloc de mig-centre de l'equip
ritat, com també ho és que les circumstàncies
Dempsey té un nom i ha de capitalitdel Barcelona porta unes brillants
en
que
hagué
d'arrenglerar-se,
el
Barcelona
no
Les negociacions per a la fusió dels
zar-lo,
i
actuacions
pas les més apropiades per encomanar
Si vol arribar fins a Tunnéy, cal que clubs Gràcia i Europa, han quedat tren- eren
uns
optimismes
excessius.
Tot
això
és
cert,
boxi abans contra Uzcudun, amb el ven- cades definitivament.
duí, però, a una topada amb els seus caires .de
Sembla que no s'han pogut conciliar les però nosaltres, que coneixem el València, te_
cedor de. Sharkey-Maloney.
niem la ferma convicció que encara que aquest
violència, entre, els mitjos i davanters locals
Si triomfa totes dues vegades, el seu exigències d'una i altra banda.
Les ds l'Europa eren: que es conser- tingués una actuació genial—molt problemà- i el tercet deíensiu valencià, el qual aguantà
eiicontra-j amb • Tunney serà quelcom de
vés el nom i el jersei de l'Europa, i un tica—davant d'un Barcelona en una tardà gri- amb una tenacitat i energia molt consideraformidable.
la victòria es decantaria, malgrat tot, pels
bles la gairebé constant pressió barcelonista.
En els seus encontres amb Paulino i arranjament econòmic que de tan iguali- sa,
nostres. Ben entès que parlem sempre tenint
De fet, al camp solament existí un equip, i'
Sharkey o Maloney, pot guanyar un quart tari, no era gens equitatiu.
El Gràcia va trobar que, essent el club en compte que el partit se celebrava a Les aquest no fou pas el València, val a dir-ho.
de milió de dòlars.
Com a conjunt, l'onze blanc produí una im_
Però encarà que arribi a l'encontre representatiu de la barriada, no podia Corts.
pressió pobríssima. En cap moment ens fou
I
és
que
no
cal
enganyar-nos.
El
València
abandonar
el
seu
nom.
amb Paulino, serà un fet memorable car
li una nova "chance", vista la seva gran Paulino és un altre Firpo.
Per aquells barris van aparèixer uns d'ara, com el d'abans, és un equip mediocre, possible de veure-li una acció uniforme i coordinada, en la qual totes les tecles de l'onze
molt per sota de la. categoria del campió capopularitat i el seu punch. Els homes de
Tunney, després d'un any d'ociositat cartells que deien: GRACIENCS!: el
responguessin regularment. Esclats isolats sí,
talà i de la de molts u'aMres equips peninsupuneh sembla que s'han declarat en va- ja no serà el mateix que vàrem veure a
vostre ©quip ha d'ésser el Gràcia F. -.,
ga en aquest campionat, car ni Paulino Filadèlfia,
que és l'únic que s'honora portant el nom lars. El València, que posat a Mestalla pot n'ihl hagueren, però àdhuc aquests anaren gairebé sempre a càrrec dels mateixos personatdonar un disgust a qualsevol—tots sabem la
ni Delaney, que eren els millors dotats
En contra, el crític ementat anota el de la harriada.
ges—Garrobé, Pedret, Roca... Com a equip, el
importància
que
té
en
futbol
el
fet
de
jugar
sota aquest aspecte, ja s'ha vist el que
Com
a
reacció,
en
van
aparèixer
uns
alsegüent:
València fracassà rodonament. En els comptats
en
camp
normals—un
cop
fora
de
casa
veu
rehan fet.
tres
que
aconsellaven
als
socis
de
l'EuCertament, Dempsey té un nom, però
moments de domini que exercí a la segona part,
duïda la seva potencialitat a les seves possi_
Les negociacions portades a cap «per a és terrible haver de veure's sota l'esclaropa de no abandonar llur olub.
un maten Paulino-Dempsey, es veu que vatge d'una popularitat enorme. DempJa vàrem proposar una solució o dues; bilitats normals. I repetim-ho : les seves possi- es llançaren a un-atac desencolat i sense solta
que no oferia cau mena de perill. Molt anés sorbilitats normals no són res de l'altre món,
han fracassat. En Bertys prou va teleara els en proposem una altra: ques'asey ja no existeix. Pel setembre passat
grafiar a "L'Auto" que l'encontre era ja no era el Dempsey conquistador del àepti el nom del Gràcia i el jersei d.V com ho demostra el fet que no recordem tosos, infinitament Més, estigueren en llur tasca defensiva, la qual fou realment notable.
cap paper brillant dels valencians en camp
cosa feta i que Paulino i Tex Bickard cinturó, sense comptar que un any d'ocio- i'iiuropa.
El Barcelona, doncs, fou superior en tots;
adversari.
El
que
passa
és
que,
gràcies
sobres'havien plantat el primer a 400.000 dò*
*
*
sitat i dues malalties no l'han ajudat a
lars, i el segon, a 300 mil, però pel que es millorar el seu físic.
L'augment del preu de les entrades tot a la Premsa de la capital del Türia, hom aspectes. • Ben mereixedor es feu de la victòw
ria obtinguda, però a dir veritat, aquesta ís.a.ha aconseguit de presentar el Valencià com
veu, el més calent és a l'aigüera.
La prosperitat ho canvia, tot i ara, del partit Barcelona-València d'ahir,
via d'ésser més crescuda del que fou. El tres:
una cosa molt important, quan no es tracta
El que serà curiós és que el promotor Dempsey és un "diletanti". Bes no pot com ja és sabut, va promoure molt reboma cap no reflexa pas fidelment el. desenrotllade res més que d'un conjunt senzillament disFugazzi, el rival de Tex Bickard, orga- fer-lo tornar a ésser el que era.
bori entre nosaltres, i fins l'Espanyol,
ment de la lluita. Probablement, l'score haucret, com n'hi ha .més de dos i més de tres a
nitzés pel seu compte una altra compeamb
aquell
pretext,
va
retirar
el
seu
deDempsey mai ha posseït gran habilitat
ria estat més considerable en cas :ïe no haver
Catalunya. Els periodistes valencians poden estició de pesos forts. Llegim en un diari
legat
de
la
Federació.
com a boxador. Va ésser la seva potèncubà que Fugazzi està realitzant negoDoncs bé, el València va demanar ací
cia ei. que li va valer el seu triomf damunt
ciacions que ja té molt avançades per
Firpo. Però aquesta potència ja no exis- entrades per als seus socis, i les hi va retal de posar en planta un encontre Demptia a Filadèlfia. Per tant, Dempsey no vendre amb el 20 per cent, convertint
sey-Wills. Aquest combat no hi ha dubte
així el club en Una empresa de revenda.
pot tenir gaires esperances de eomnarar
que desvetllarà un gran interès, però no la seva força bruta amb la força d'Uz* **
creiem, pas que congriés una gran multicudun.
Scarone, aquell jugador del qual encatud. Wills va deixar molt mala impressió
Sharkey boxarà millor que Dempsey i ra es deuen recordar els nostres lectors,
quan va combatre darrerament contra
Maloney segurament l'esborrarà del ha escrit a un amic seu des dels Estats
Siiarkey. Quant a Dempsey, que continua mapa.
üntts, on es troba actualment en tournée
essent molt popular als Estats Units, no
No val la pena que Dempsey torni al amb el Nacional, dient que no^ pensa torés home que en quant a pretensions mo- ring solament perquè el derroti Uzcunai a l'Uruguai, sinó que pensant en Canetàries faciliti la tasca dels organitzadun.
talunya d'on té molt bon records, s'emdors. Un empresari que es llencés en
Jack té tots els diners que pot desitjar. barcarà novament cap ací.
aquest negoci, no creiem pas que pogués La seva muller és rica, a mé,s a més.
* * *
guanyar molts diners. Per contra, penJack té una bona figura i la seva cara
sem que en podria, perdre molts.
La setmana passada va haver-hi Junta
està intacta. Boxar és contrari a la salut
Fet i fet, qui té la paella pel mànec
al Barcelona, en la qual es va parlar de
i desfigura els bells semblants.
és Tex Bickard. El gran promotor deu
l'estat físic de l'Alcàntara. Es va acor* * *
•estar preparant ara amb tota activitat el
dar la jubilació de l'esmentat jugador,
match MJaloney-Sharkey, que se celebraLa informació del match Uzcudun- previ informe mèdic.
rà el dia 19 de maig, al Yankee Stadium, Heeney què publicàrem en el nostre núDiuen les males llengües que l'endemà
on no es tracta de 12 mil persones com
mero extraordinari de dissabte, fou re- mateix l'interessat feia saber al Barceal Madison Square Garden, sinó de bas- buda directament de Nova York, pel nos- lona que ja estava bé de salut.
* * *
El federatiu Hcsnet fou detingut, a la
sortida del partit d'ahir, per haver exteS' A F A Í T A
rioritzat massa vivament els seus sentil feS
ments envers l'agressor de Pedrol.
]3n Ricard Cabot va voler arranjar la
PASSA P6R Ui
cota. Abans d'obrir la boca, davant un
"tQué quiere usted?" no gens conciliador, va respondre humilment i amb aquella diplomàcia que és el seu fort:
i,Yo? Nada, nada...
Altres personalitats, de no tant relleu
esportiu com el Legislador , varen haver de fer les gestions pertinents al cas.'
* **
Els àrbitres de Barcelona lliures do servei, que volien veure el partit BarcelonaVaJència, es varen trobar què una ordre
superior els prohibia l'entrada. Després
de gestions, yaii poder entrar, però no a
les tribunes, ja que, essent seixanta els
àrbitres, i no tenint localitat numerada, es
podria produir, deien, un conflicte d'ordre públic.
* El senyor Menohaca, però, va insinuar
la impossibilitat per la seva part, d'arbitrar si no era donada una satisfacció als
DEL PARTIT BAilCELQNA-VALSjSrCÏA
seus companys. Com que al camp es troUn magnífic cos a cos entre Sainitier i Roca; aquest darrer-, per bé que molt
Segueix a la pàgina 2
-E primer de vostès...?
A LA BARBERIA DE LES COiiTS
•:•
dur, es destacà vigorosament
.
, „-,- _—..—>—
•

.

*

*

*

"

•

• •

"

' •

/

:

":

i

"Í Í Í S T l'í C

!

&

I» li

2 — L'ESl'ORT

4 D'ABRIL Dl·l 1927

CA TALA

;•/•- CtlFé/REGAl

'

íú per 100 descompte \

6
Anglo Espafiolaúe Eieclrícídad S.A. f
PeloS, IX

«corregut el desgraciat incident de que fou
víctima Pedrol. Però, malgrat d'això, i malgrat de jugar el Barcelona seixanta minuts
solament amh' quatre davanters, la seva superioritat 'fera rnajor a la que presuposa. i.na diferència 'de tres jçola.
ífenseí arribar* a francament brui, el partit
fou jugat ,-en un ambient de certa violència.
Violència en el camp i violència en el públic,
-el qual es produí en tot moment anib un ner_
yiosisme que no trobem pas paraules per exrusar. La primera part fou de complet domini
del Barcelona, de tal manera que durant tot
aquest tenlps, Plattko tocà solament una o
dues pilotes. Als set minuts de 30c, el Barcelona ja s'havia apuntat do gsols: el primer,
en un brillant esforç, personal d'Arnau, el
qual després de driblar tots els adversaris que
)1 barraven el pas arribà fins a pocs metres
«ïe la porta i un cop allí, quant hom esperava
actuació formidable. Muntaner lliurà així masina passada, xutà impensadament i Pedret no
teix un primer temps del tot excel·lent. També
J3ogué deturar la bala. que entrà per l'angle
Castillo es distingí notablement, sobretot a la
idrM..
primera part. Pedrol, fins que resulta ferit, estigué encertadíssim. Sastre, per la seva banda,
ni segon yol vingué a conseqüència d'un
rree klk que tirà fortament Piera, des de bastant superior a les seves darreres actuacions.
molt lluny; Pedret, tapat, blocà la baia amb
Cal remarcar, sobretot, que el Barcelona
dificultat i Sastre, amatent, l'acabà d'empèjugà amb un entusiasme que feia molt de
nyer a la xarxa. Poc després, el València fou
eastiuat aml> penalty, al nostre entendre, completament injust, per unes innocents mans de
Uoca. Sagi fou l'encarregat de tirar-lo i la
íiüimiiii Ü I M N A S
i>a!a va rebotre al pal, sense conseqüències.
Als trenta minuts de joc, Pedrol fou víc_
tinia •ú<íï ( esçraciat accident del qual parlem
Ex Professor de les £scoïes de Paris
a part.
" C U L T U R A
F H&I C A
Al segon temps, continuà el de mini barce31©, »ü3!5iacíé •
S ï , Sirena
lonista ; oli atacs eren portats gairebé sempre per l'ala dreta, OÏI Piera es distingí extra ordinlriament. En una cTaquestes ocasions,
temps no havíem vist. En aquest aspecte, tots
l'extrem dreta barcelonista s'internà fins vora
ratllaren al mateix nivell.

BAHCELONA £

BOXA
La vetllada de l'Iris

Loció - Ron Quina - Colònia
Fijapelo - Pasta dentffrica

Sàlvany venç Sabater &mh
jusíesa.— lln heli combat
de Mompó~€,scrib&.no

131 dissabte passat va celc^rar-xe a l'Iiis
Park l'anunciada vetllada a la "americana",
L'UNIC PERFUM PER HOMES
aple^ant-se arn)> aquest motiu un públic bastant
iic mbrós. Aquest no sortí tan satisfet com ,üEls seus MÀGICS components
tiea vegades, lairlentant-se en general dels .nitrats combats que una part dels boxadors ^ortsren a terme. Especialment LSryez i Ortiz, 1(110
SEDUEIXEN. SUGESTIONEN
feren un combat dol*»tíessim a tot ésser-ho. h5
no coneguéssim l'historial rebresçat que aquest»
boxadors pre^<>nten, pensarfem que algun acord
previ era concertat entre ells. Tal impressió
totalmente el p.artido, por el número de goals
cau^a. el dit combat. Però í*stem convençuts
que fijaremos en nuestras pizarras.
que ïifr existí re^s d'aixòr car López és un boxaDos detortaciones indicaran' como resultado
dor qwp ha demostrat en anteriors actuacions
el maleix esperit "combatiu". La nostra opitotal del partido, que hetaos empatado.
nió és de que, qaan un boxador es mostra on
1
Tres detonaçiQnes o màs , hasta que se nos rep< tit<? combats pwruc í rwielfis com ell, no> ha
cle proporciona r-se-li cap niés oportunitat de
acabe la pólvora, lanssaràn al espacio el gïito
combatre. Es de cr*»ure que si aquesta decísif>
hi havia un sol valencià que nw t'ha- de nuestra victorià definitiva sabre eí Barcefins ara havia esta( negliïíida se li aplicarà,
r/uén Jet la Il·lusió que el seu equip Tl·livia
lona".
• •
' "• ' .
atenent-de als desigs unanims, expressats en
forma ben expressiva per el públic.
úe batte el Barcelona, ha victòria a Mestftlla
Quant a Ortiz, el w>u; comtatt de dissabte (f
els liana engrescat d'una manera tan /«»íòs_
d'aquells
que deixen mal Rust i posen a relluir
ticu. que etmtràriament al que va pamar «tet
les facultats caduques d'un foox"ador d'aïtra
quan cl Barcelona va Jiaver üe traslladar-ne a
Ppoca.
Els dos combats millors de la nit foren
Ic ciutat <3cT Túria, que no va poder omplir-se
Mompfl-Bscnbano i Salvanr-Sabater. 151 primer
el "(S'í,s/er" ni et va poder organitzar un tren.
va és'er molt aplaudit ]icr llur vistositat í
especial, eïx vuUnoiísns es varen &ïr que un&
emoció. Mo'inpó gran, féu un loe molt vistós
i variat que arribà a desconcertar al seu advictòria del ,cieu equip a Le? Corts oe valia la
\ersari. Sobretot al cos a cos que el domin3T
pena d'nanr-l·i a preietteiar; i no ra queètttr
DEU RALETS BEN GASTATS
valent-se del seu m'dn coneirement d'aquesta
fanàtic raUnrià sense ei rorresponest Bitllet
tíictica de combat Escribano es mostrà temibleen el combat a distància, en el que pogué ,)laterrestre o marítim per a Barcelona.
çar bons cops. Creiem que d'haver pogut 'mAo cal dir que Ja nit del dissabte no hi va
L'anstfíràeia valenciana va pruveir els seu.*
haver un sol valencià dels que varen quedar^
automèhils d'exiència, i el dissaUfe al matí les
xe que no somniés carcassas a desdir, i l'i maempreatjuv per carretera camí de Barcelona' la
cldi-sc mitja i els pobrex s'entufitraren: en et joria es varen llevar completament atabalats.
ELS EQUIPS I I/AlíBiTIíE
JJls- que havien anat cridant eix Josepets
"Vicente PhcJiol" i el "Bim i Tctulet", o 6c
cgajurc» el < erreu. Tothom .t'ho ha'-ia errem- tota In nit n bord lleis vaixells de la TransrneBARCELONA- Pl.itto, llanes, Muntan-r,
diterritnia, quan ja no tingueren. res per besiat d'una mantrn o altra per tal d'anar a L·es
Arnau. Castillo. Carulla, Piera, Sastre, Saniicanviar, en fer-se clar començaren a corejar
Ce,
Is:
e^
qhc.no
tenien
diner
disponible
de
ticr, Pedrol i Sagí.
povament la co^>la que havia nascut amb tant
moment, Vanaren a retirar de la Caixa d'EitalVALENCIÀ : Pedret. Eoca, <iarrobé. líeyes,
d'èïií, i llur dese/mbarc a Barcelona es féu
mx, Í (/ altres concertaren hipoteques &ahre
"Molina, Esteban. Rini, Cubells, Montes, Urru_
amb gran ostentació de banderes del València,
lliirx collites de cafemets i d'arròs, per tal 4e i enttaren a la Rambla en la seguretat
tia i fàne-liez.
lenir
nunierdri
amb
què
dp?plaçar_>,e
a
Bax
L'arbitratge, dol senyor Menchaca fou desque ouiJtneti a conquistar Barcelona.
cel ona.
prés de tot, bostanc planer. Tret del penalty
•íriat ha i ien d'adonar-sc que tot eren il·lu'
L'a<
utnhid
•ment
que
es
jéit
al?
valenciana
i l'expalsió de líoca i Sastre, la seva labor íou
ttlons.
; que i,iarxavcn tap a Caíalnm/a fou una manielel tot acceptaI>1'.
Quan a les quatre de la tarda va• començar
festació imponent Hi huna tota la Talè7ieïa
cl partit % amb deu minuts la porta de Pedret
cptt es qiiedaia, fent toleiar mocadors, i totera perforada dues .vegades, els valencians ja
Jio/n tstaia ailiorai dtl mt's gran entitsiasme.
Tothom era optimista, amo un criteri tan in- no sabien on eren, de tant que la, realitat els
fantil com si el València anís a lieure-sc lest ha\ia Rorpi>"ï} i es-menjaven els cacauets amb
elc-follet i tot.
amh un Ripollet o amo un Atlètic de qualse^
L ardiment dels jugadors del Barcelona els
Ve dé la pàgina anterior
liatia deixat esmaperduts i cl coratge amb què
el públic animava els Campions als'tenia- arraubava la .més alta autoritat de la província,
lits i tnoij'o.s. A més, estaven sorpresos de veu- posar aquest 300 hanria vengut. Mompó ho va
l'afer es va poder resoldre satisfactòriare qur cl València no donava fe' de vida ni
i,vitar ami) molt d'encert, amo ]a mobilitat que
ment.
imprimí a la lluita. Va guanyar per punts.
ptr remei
Saivany i Sabaier era un combat que hariíi
— Clò! Has vist el València'?—deia Vun.
desvetllat un fort interès. Tanmateix la reali—Jo
no.
Me-pareix
que
encara
deu
ser
a
la
tat
no defraudà aquestes esperancem. 101 eoinEn la pel·lícula que hom filmà diumenba- fou dur i seguit a un tren molt viu. Es a
fondf'. A rere si algú els avisa que vingan pa
ge ai isitmeual Sport, Tomàs Oola. obté
dir, tingué totf" les tases. qne deu tenir 1»
cast
combat a l'americana. Salvany, que pesi fort,
un brillant triomf per k. o.
i LLURS ACCESOR5S
va tocar al primer round molt precís a SanaEfectivament, el València ningú no el, veia
Ja ne es.podrà dir, doncs, que el popu1er al tueüíó 1 ei rengle a terra, alçant-se però
enlloc, i datant d'aquest fet tan real, tampoc
tot se«uit en l'instant que làrbitre comptava
lar boxador no hagi vençut mai p-sr fora
Preus
es LCICH Zes banderes valcncianistes que tothom
dos. L'imprtssió fou visible en el públic, car el
ds cciaibat...
cop fou molt ràpid; tant, que lli hagueren
Jiari'i ttngut cura de caragolar i desar.
LAVABOS
Reduiís
-Es,- però, una llàstima que triomfs com
n.olts espectadors que atribuïren la caiguda a
A
la
segona
part
els
valencians
estaven
ja,
i
conseqüència de la sortida d'un cluicb Sdbater,
aquests en Oola només els obtingui en
WÀTERS
però. es refe ràpidament i contraatacà amb enimés r(.signats, però no afinaven a refer-se
pel·lícula.
per mitjà de directes que ben aviat deide llur sorpresa. EU venia tan de nou qu,e fes- cert
BIDETS
xaren, vfcstigis' al rostre de Salvany. A aquest
* **
.
Ain aquell paper tan trist després d'haver vinli sagnà l'ull; però lluny de situar-se a una
DUTXES
defensiva prudent, tal com era costum en aquest
gut tan engrescats, que la majoria presenciaAl Mundial-Sport, ahir al matí, hi ha-,
es lliurà a un atac al cos de Sabaien el partit completament indiferents., amb la boxador,.
AIXETES
via na combat de boxa, al qual s'entrava
ter que li reeixí, en alt. grau. Sabater no, sabé
mirada extraviava, com aquell qui té el cap a in:pedir aquest treball- eficaç de Salvany i elsEtc
rigorosament per invitació. SI dit comjutges fallaren el match a favor dlaqnest. La
ires quarts de quinze. Ni un sol 'wui tUrecte a
bat era destinat només a servir per a la
decisió» per bé que exacta, ens sembli) atorgada
Plattho
en
00
minuts
de
joc,
era
cosa
per
a
impressió d'un film, del qual Cola és el
un xic lliurement, car 'avantatge de Salvany
era bastant, prima. Una. decisió "draw." hauria:
sorprendre
realment
a
qualsevol.
Feia
l'efecte
protagonista.
estat més ben vista.
qut l'equip valencià havia vingut carregat de
L'argument exigia que dos espectadors
Oller- va vèncer a Pujol, qui va mostrar-se
Verqa.p& n* i
banderetes i s'havia deitoat oblidat en canvi a
es barallessin i un parell d'agents de
poc encaixador i bastant desconeixedor de la
bexa. El vencedor,, a no ésser tan l'red i boxar
la
ciutat
del
Túria
Vart
de
jugar
afutbol,
una
l'autoritat s'enduguessin el provocador.
Pfeírssaltn·394
hauria pogut vèncer, per fora; de- combat,,
de ler gràcies del qual art és el de xutar a la lent,
Tot va anar com una seda fins què, en
car no li manquen, condicions: .
BARCELÓ
porta
per
veure
si
es
poden
entrar
gols.
Era
Corella
va vèncer, a Simó,, per, punts. Aquest
ésser al carrer, el del paper de provocauna desil·lwïié) tràgica, i ca/p valencià no tro- combat fou. d'una gra^n. hilaritat,, car la boxa.
dor, dirigint-se als policies amb aquella
bava com justificar\Ja. Ningú d'ells entenia
rialleta de l'Home que està en l'intrínguIfe, els va dir. que l'escena els havia sor- roí barriada. Les sirenes dels vaixells ja lia rom podia ésser que fent-ho tan malament hatit molt bé, i que ja podien deixar dé fer nen donat els tres tocs, quan fou reclamat si- guessin guanyat el Ganipionat regional.
I en fer-se- fosc, carregats amb els maletins
el paperet, que ell volia veure les altres lent i, i un temor espontani va improvisar una
6 amb els sarrons s'encaminaren cap al port
escenes. Però els policies, que ho eren de copia :
a prendre el Vicente Pucïiol o el Rius i Taudebò i no de comparsa, se l'enduien DiaTornarem cte Barselona
IPÍ per a la tornada, disposats a bescanviar la
gonal enllà entre protestes del detingut,
con el Valènsia eampeS,
resta de pessetes que encara els quedava.
mentre que a dins del local el director
pues és el nostre equipo
A T alència, a mitja tarda, tothom estava, en
d'escena, speaker i fotògrafs cercaven els
el que causa niés terror.
actitut expectant. Les mares, previsores, haactcfcs desapareguts.
/
EU valencians reberen la copia amb un* men advertit llurs vailets, els valencianets
Per fi, tot es va posar en clar, amb
d'entuhiasme tan eixordadors, que sem- petits.
• .
gran satisfacció del director d'escena, el crits
que muíeuiin algú, i mentre roleiareti
—Xiquets, no vos espanteu que tiraran molqual suposa que el film tinckà ara un blava
i banderetes amb un gran frenesí, els
tes carcas^às. El que plore, aqueixa nit no só.
caràcter més verídic que de la manera mocadors
vaixells riuen sslpar i al cap d'un quart totpa. A vore si les escolteu com uns homenets
com s'havia, planejat.
hom ja bescanviava les pessetes en quinzets i
.sense arrapar-vos a les faldilles.
en aguileteK.
Pere quan "El Pueblo" va disparar la, carMentrestant, a València Tiavia estat excelcasxà convinguda, de la desfeta de la primera
; El jugador Yurrita havia estat dels nomuntada l'organització per tal de seipart, ets valencians quedaren tots parats} i esmenats per a fonnar part d'una selecció leniment
vir als lalencians que no havien pogut desperaren inútilment la segona que havia de sig^.
catalana.; però l'home no es va presentar plaçar-se,
el desenrotllament del matx anib tots
nificar Vempat, i la tercera, que era el senyal
al camp el dia del partit. Preguntat per els ets i uts.
de la victòria.
• QUE MO e*. CSUE & ^w ET e»u et. TRAJO
les causes..de la seva incompareixença,
"El Pueblo" havia anunciat que dispararia
El valetuià, home que no perd l'esperança, no>
SCKOBCi LLIS. «ME NI l-'UOT-lV
diuen que va dir: "Yo, jugar en una: se- '•arcasàs
anunciadores del resultat.
• Ei. M E t I O I KOU £ » :NOU QUSOa,
es volia donar.
leeçión; catalana?"
"Al terminar el primer tiempo—deia "El
KÍOÍCOL t {ÏQFORMATt
— A.queixos del "Pueblo" són uns deixats.
Sl·'ja.-'GÓIsa· ha succeït així, donem tota Pueblo''—un solo estampido de carcasa indi-•BO aus M vïiSvstK EM LASORiA.
T(, ara te'ls deu haver mullat la pólvora i lesla raó al jugador Yurrita, qui ha donat carà que heraos perdido, si perdemos.
altres
earcassàs
fan
figa.
I
després
parlen
JA
eo.vA EU Kccpjev EXPLICAT
una Bona lliçó.als seleccionadors.
Dos e^tampidos significaran que hemos emd'organització i que volen que, tothom vagi l·.en·
I1O. S
pai.ado durante IOSÍ 45 minutoa primeros.
servit.
Tres estampidos proclaanaran la victorià en
La
nova
del
3
a
0
i
)
o
caure
al
"Puebla"
com,
Després que la Federació de Boxa està esre primer tiempo.
un<~? bí.mha. Era el Casciate og'ni spernnza de Simó desprevista de tècnica, junt a la. seva
treballant dia i nit per tal que en Ferfigura del tot grotesca, provocà ben sovint les
Para despvji s de la segunda parte :
definitiu
dels valencians.
rialles del públic.
rand sigui proclamat el vinent dia 10 Una detona ción indicarà, que hemos perdido
Els demés combats donaren el resultat seVa
comparbixer
el
mosso':
campió d'Enropa; per la I. B. U., en ;Nigüent : —Qui" : despare la eercassà?
nyeroia, que és el manager de l'esmentat,
Comelles guanyà
a Buhigues per punts. :
—Mira, xiquet, recull la pólvora,, i üemJLa
Alberni va1 batré a Ferrer per k. o. al ; 3
el tramet aPairísj per fer-lo bosar contra
round.
a
le-y
golfes,
que
la
guardarem'
per
mt
altre
ïrèves, el dimecres
vinent.
Kodríguez i Subietes feren mateb. nul, ,;el
any. I emporta-te-la aviat que em fa més por mateix
que López i Català.
- Ningú '£ÍQc"s'-expMca: l'abast diplomàtic
que goig i encara hi prendríem mal. Despèn' FABEKT
d'aqueBía maniobra de l'ex-cap de sedij
ena fi telèfon que no ens marechin a pregun^
•eiocos aezicans..•-, Es més, a la Federació
tes, i el que vullga saber el resultat, que vade Boxa 'hotm' la considera del tot descaclii a Halamanca. A.quí som morts tots, i avui
•fceïlaii.a," encara (iue\allà hom faci pagar.
no volem ni tan'sols- rebre telegrames.
els plats trencats àl Ferrand, com si
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la porta ; després de driblar al mig i defensa que el mitreaven, i un cop allí f°u una passail.i endarrera qae Sastre recollí i d'un xut
intencionadís^iin envü la baia a la xorxa per
l'angle oposat al que P^ilret es trobava.
A partir d'a que» t KOI, els valencians s'animaren, cnil.sab lo i iniciaran uns- quants atacs,
ois únics que portaren a cap en tota la tarda,
però sense conseqüències. Poc abans d'acalir,
per un incident sense cap iaiportàn^ia ocorreKut entiv Roca i Sastre, l'àrbitre eis expul-à a tets dos del camp Francament, cr >iem
<iuc fou un excés de riaor.
Cnp a les acaballes, ,-1 partit s'ensopí de
.mola manera i terminà en mis> de l'esgotament
£eneraï dels jugadors.
L'ACCIDENT DB PEPHOL
La tnrda d'ahir, veritaidenient brillant per
al Barcelona, es veié ' entristida per l'accident
sofert per Pedrol. Des del lloc on érem nosaltres, ens fou impossible d'apreciar TO detall
l'ocorregut, i el mateix va passar amb tots els
espectadors d'aquella banda de tribuna, de tal
:manera que ningú dels que érem allí vàrem
isuposar ni remotament que l'accident tingués
tan lamentables conseqüències. Part del públic del gol de dalt va interpretar la intervenció de <*arrobé com el causant més o menys
involuntari de la lamentable jugada: no obstant, aquest féu reiterades protestes de.que ell
no hi havia tingut art ni part; podem, sí,
afirmar que en vi garbuix que s'armà va destacar-se d'una manera ben visible Molina, al
qual alguns altres espectador* atribueixen el
faut de tant doloroses eonseqUèurie.-..
En aquest un afer tan delicat, que no estranyarà el lector que ens. limiten a exposar
simplement el fet; tampoc cal dir fins a quin
punt lamentem la desgràcia soferta per Pedrol, la qual, segons es veu, pot tenir greus
conseqüències. Per la primera cura que li fou
feta en el mateix camp, sembla desprendre's
que es tracta de la doble fractura de la cama.
Fem vots per a que aquest accident no tingui la gravetat que boiu li atribuïa en els
primers moments.
COM JüíJAKEN ITNW I ALTKER
Ja hem parlat de la impressió que ens produí
<A València, perquè haguem d'afegir-hi gaires coses. Pedret, Roca i Garrobé lliuraren una
gran partida i foren els grans puntals de
l'equip. Si aquests jugadors arriben a estar a
l'alçada dels seus companys, la derrota ^oferta
pel València hauria estat de les que formen
època.
> Del" mitjos, solament Molina brillà una
nsiea a la defensiva ; els altres, completament
apagats, sobretot Rpyes, que deixà jugar. Piera a plaer. Quant als davanters, no n'M na"ué
^ap que es distingís gens ni mica. Fis "asos"
Montes i Cubells, no traspassaren ei* límits
d< la in", gi-ioa discreció.
En e]s rengles de] Bar-'elopa ni hagueren
*lues figures : Arnau i Fb ra, ijue tingueren una

Al CAMP i ala CIUTAT
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no tingués imanager.

August Berenguer
Fa coses exíraordiaàries quelcom més.
Abans de comprar el vostre aiüomòbü
íaracaf, mireu eis nous Stdaas.
Línies precioses, sòlides carrosseries i
estupendament la'pissats.
Comparables amb els de 20.000 duros.
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.Èl Campionat peninsular de futbol

.Els partits
amísiosos

(Darrera jornada dels vuitens de final: 3 d abrilde 192.7)

GRACIA, 1 — MARTINENC, 1
• cmcfyp hrdlu mfçyp hrdïu mfçyp rdlusMut'-Fou un partit d escàs Interès, la nota pvia• cipal del qual consistí en la presentació de jugadors inconeguts encara en el» primera contendènts. Kl joc es mantingué bon xic dur da•rant tot el partit, encara que a la primera part
• es concretés gairebé a un simple joc de línies
mitges, i a alguns d'intents d'atac mal reeixits,
de l'una i l'altra banda, que no arribaren a do
nar el domini a ningú, tant per l'interís exclusivament defensiu, que semblaren tenir, com
per la manera de solidesa de les dues davanteres.
En acabar cl primer temps, ningú no havia
aconseguit apuntar cap gol. malgrat els atacs
<lei Martinenc s'accentuessin a les seves aca• bllos, atacs portats principalment per l'ala
dreta. No obstant, l'esforç esdevingué nul,
gràcies a Palau, que amb la seva bona actuació
• compensí algunes vacillaelons de la defenia
gracienca.
El segon temps acaba amb l'empat a un gol,
aconseguits el del Gràcia el primer, desprès
d'un domini força sostingut d'aquests, en qu»
~Xifreu 'demostrà tenir pasta d'avant-cèntre, per
medi d'una sèrie de passades efectuades amb
"una gran precisió. Marcà el gol d'aquests HJ"'Ta, d'un-cop certer. Aquest jugador secundà
•.ami) molta valentia a la seva línia.
Mentrestant, al Martinenc se'l vegé, perdre
força terreny i jugar bastant a la tum-tu n,
però aquesta situació esdevingué transitòria,
tota vegada que dura fins que Iranzo d'un xut
ias convertí una bala que li entregà l'extrem,
-en gol.
Eeabilitat el Martinenc, el joc esdevingué moguí, sense, però, que el resultat s'alterés.
S'arrengleraren així:
GRACIA : Palau, Agustí, Vila. Loyola, BoU,
• Serrano, Carpi6, Bragulat, Xifreu, Huerva i
Pascual.
MARTINBNC : Prats, Balet, Vinyes, Comorera. Coromines, Timó, Iiiber-, Novell, Gràcia,
Iranzo i Grau.

El Barcelona, vencedor J del València, es classifica per als
de final i haurà d eliminar»se amb el Betis, de Sevilla.
'Europa, ejí perdre a Ç&stelló, es troba empatat
amh el Cartagena i el Castelló
El Madrid i el Sevilla, VArenas i el Donostia, com també l'AÜèiic, de Bilbao*
i el R. Union, d'irún, queden empatats & punts
RESULTATS DELS PARTITS
Grup : C.atalunya-València-Múrcia
. Barcelona-València
3a0
Castelló-Europa
2a 1
Grup : BiscaiarGuipúscoa-Aragó
R. Societat-Arenes
4 a 1
Athlétic-R. Unión
5 a0
Grup : Centre-Andalusia-Extremad-ura
Madrid-Sevilla
3 a2
Betis-Athlétic
2 a 1
Grup:
Astúries-Galícia-Castella-Lleó-Cantàbria
R. Sportlng-Racing
4 a2
R. Unión-Deportivo
2 a3
Gimnàstica-Fortuna
4 a2
Celta-C. D. Espanol
8 a 0

PUNTUACIÓ
Grup

PJ. G. E. P. GF.GC.Pts.
Campions
Barcelona
4
3 0 1 10 3 0
JUPITER, 2 — SANT ANDREU, 2
València
4
2 0 2 10 6 4
Múrcia
4
1
0 3 4 15 2
Aquest partit va jugar-se al camp del Jú»iiïnts-campions
ter, i fou disputat amb gran mesura, com jio Europa
4
2
0' 2 8 4 4
•dóna a comprendre l'empat a dos gols amo
Cartagena
4
2 0 2 2 4 4
què va acabar.
Castelló
4
2 0 2 4 6 4
SI domini del partit fou alternat, per-bé qui»
més favorable al Júpiter, que durant el segon
Grup Centre-·Amialusia-Extremaítara
temps domina quasi sempre. El joc d'aquest
•equip fou viu i ben dut per la davantera, que
PJ. G. E. P. GF.GC.Pts.
^'entengué bastant més que l'altra. Amb tot, Campions
no varen estar gaire oportuns en les rematades,
Sevilla
4 3 0 1 21 6 6
i li'aqnesta manera es deixaren passar ducs
Madrid
4 3 0 1 20 9 (i
oportunitats immillorables per a marcar.
ExtreineSo (Bjoz.) 4 0 0 4 7 33 0
Les dues portes es veieren' sovint anolestados
tfots-òampions
per la cobdícia que en la lluita imprimiran ics
Betis (Sevilla)
4 3 1 0 15 2 7
dues línies d'atac. Així. doncs, els porters tinAthlétic (Madrid) 4 2 1 3 11 8 3
gueren oportunitat de lluir-se executant.parades
Pa.tria (P. Alzada) 4 0 0 4 5 21 - 0
<lé molta vistositat, que animaren el joc.
Aquest fou de molta rapidesa, i no va estar
Grup Gruipúscoa-Bisciaia-Aragó
mancat de certa duresa que l'àrbitre no va ésser gaire oportú en fallar. Tanmateix en troPJ. G. E. P. GF.GC.Pts.
bar-se dos equips de iorces anivellades, es M i - Campions
raran a fons per endur-se'n el triomf sense
Arenas (Bilbao)
4 3 0 1 12 G G
reparar en la forma més o menys il·legal de la
K, Sociedad (San
Jugada.
Sebastian)
4 3 0 1 15 7 fi
Tret d'això, el partit fou interessant, sucIberia (Saragossa) 4 0 0 4 2 16 0
•ceint-se les juaades entusiastes per part dels
üots-campions
dos onzes. L'equip de l'Unio de Kant Andreu va
li. Fnión (Irúnï
4 3 0 1 í» 6 6
'ésser el que referent a entusiasme donà l a nota
Athlétic (Bilbao) 4 3 0 1 7 1 * G
^ïiguda. Tot el primer temps que domnina una
Zaragoza
4 0 0 4 1 10 0
bella estona, i el esgon que, generalment, f>a
dominat, trobà tota la seva eficàcia en aque>t
Grup
Galícia-Astúries-Castella-León
i
•entusiasme que li snplí la manca de condicions
Cantàbria
oue en bona part dels sous jugadors s'obse- • a.
"E-z de remarcar la defensa desesperada del M I
PJ. G. E. P. GF.GC.Pts.
marc cap a les darreries del partit, quan el Oi.Campions
piter l'assetjà repetides ocasions que per miraSporting
(Gijón)
6 ó 1 O 25 7 11
cle no produïren cap gol.
Deportivo (Cnj-à.) 6 3 2 1 Í8 9 8
Itncing, Santander 6 1 2 3 16 1» 4
Aquests es marcaren : tres al primer temps
R Unión (Vlid.) C 0 1 5 9 33 1
3 un al segon i tots ells foren d'una remarcaliJo
-vistositat.
p
El primer a estrenar el marcador fou ' a
G 0 0 34 8 12
Celta (Vigo)
G
C'nió Esportiva que si n'apuntà dos de seguits,
Gimnàstica (Torrelai foren marents en la forma següent:
vega)
6
1
3 12 16
5
Pastor recollí una bala i la passà molt op":*0
4 14 21
4
Fortuna (Gijón) 6
t'i a Sala. qui d'un xut relativament fln^
6 21
3
Espanol (Vlid.)
6
1 •. 4
l'endinsà al marc.
Matamores marcà el segon en un bonic aA'fi.q
<le la línia atacant, per mitlà d'un xut molt
fort que va batre en forma fulminant el porti* •
Tots dos foren marcats al primer temps, i en
"La d'ahir havia d'ésser la darrera jor•un petit interval l'un de l'altre.
Els del Jflpiter els marcaren, Santa d'un x-ir nada dels vuitens de. final, però donats
creuat en acabar el mateix temps. L'altre l'aels repetits empats que presenta la pun'-roiiseguí ja ben entrat al segon el davalli '*•
tuació en tres grups, no poden pas concentre Palau que per cert s'havia deixat passar una oportunitat immillorable poes moments
siderar-se acabats aquests matchs de vui•íinans.
tens/, '•
,,
Arbitrà un particular, de nom Lloberas, q
Pel que fa referència al grup "Gata-'
portà a terme un arbitratge de tercera mà.
Eren
els equips :
.TUPITKrX: Snbater. Ortí. Martin, Peiró. Cilliçó. Caibera, Diego, Font, Palau, Santa i Goo
àl
U. E. DE PANT ANDREU: Gimeno, Clus?lles, Rafa, Bau, Graus, Tomàs, Pastor, Sala, Ma
tamoros, Prat i Arenes.
Al segon temps Pascual substituí a Tomí'S,
lesionat, a conseqüència d'una topada amb Callicó, que així mateix hagué de retirar-se, per
1-é que lornu a juaar.
DEU RALETS BEN GASTATS

Betis, de Sevilla, es classifica per als i
quarts de final i haurà d'eliminar-sfi amb
el Barcelona.
En el grup "Guipúscoa-Biseaia-Aragó", després del resultats es produeix el
doble empat entre Campions i Sots-Campions de Biscaia i Guipúscoa; realment
els resultats entre els representants de
les dues federaeions constitueix un veritable Campionat de Bascònia.
En el grup "Galíeia-Astúries-CastellaLleó i Cantàbria'', ja des de la setmana
abans que estava decidit: Sporting de
Gijón pels Campions i Celta de Vigo pels
Sots-eampions.

bala amb, el cap,. p<Mròi Atawga recull S&eïlmetrt
la pilata.
Continua el domini de l'Europa.
Ij'artàtrç toca els ofísàtles dle Cras t de. Bastit.
Altre eòrner contra Castrftó. I4>x«cuta AIcàzar. Hi ha varies jugades clavant la porta,
però sense resultat.
Topada entre Pellicer i Archüés. que-, després s'obsequie-n mútuament àrab puntades de

Él Casèetíó vencedor
de l'turopa per 2 al

El Castelló, contra A que molts creien, no
apar exhaurit, sinó que ataca amh més insis.tència, sovintejant les perilloses arrencades.
Pellicer fa una nana passada que Cros remata oportunament amb el cap, però als peus
d'Alanga.
Hi ha una altra rematada de Muntanyes,
també de cap.
Conde, en una entraria a Florensa, comet
un fould.
El Castelló aconsegueix dominar uns moments.
Alguns jugadors de l'Europa, per mantenir
el resultat, tiren deliberadament la bala a fora.
El públic s'indigna. Un espectador crida *'A la
cuadra!" L'àrbitre suspèn el joç fins que la
guàrdia civil treu del camp al cridaner.
El Castelló efectua alguns canvis a les seves
línies. Els més notables són passar Archilés a
mig-centre, Martínez a davanter-centre i Conde a mig-esquerra.

CASTELLÓ. 3. — Comença el partit a les
quatre de la tarda.
Els capitans canvien, oi del Castelló un
banderí i el de l'Europa un ram de flors.
Europa: Florensa, Serra, Alcoriza. Artisús,
Pelaó, Maurici, Pellicer, Bastit, Cros, Corbella i Alcàzai.
Castelló: Alonga. Saura. Vidai, Altés, Martínez, Archilés, l^apenya, Marcos. Conde. Muntanyes i Belles.
Arbitrà Balaguer, andalús. Són linnesmen,
Juanetía i Soriano : jutges de gol, Leonarte i
Sancbis Ordunya, tots val ncians.
Surt 1 Europa. La primera parada la fa
Florenca a un xut de Marcos.
Alanga detura un altre xut de Cros.
Marcos xuta. El, gol se'l fa el mateix Europa. Rebot la pilota a Serra, torna a xutar
Muntanyes i hi ha darrerament una intervenció de Serra o de Maurici que entra el baló
dins la porteria. Van cinc minuts de. joc.
Com a conseqüència d'aquest gol hi ha una
reacció dels gracienc.
Kn una parada cau Florensa i li fan un
fould.
Alanga fa una bona pasada a un xut de
Corbella. Tot seguit aclareix magníficament la
situació amb el puny.
IVEUROPA DOMINA

Pe

LA SEGONA' PART

JOC DURISSIM
Vidal comet unes mans prop de l'iria. Pellicer executa el free-kick. Gros, en voler rematar, comet un fould.
Bastit falla prop de la porta una passada'
de ï^eiiicer.
A aquestes altufes del partit ha comengat
ja a desenrotllar-se un joc salvatge, brutal. Hi
na cops ue totes maneres, d'uns i d'altres.
Una bona passada de Bastit la remata Cros
i prop dei gol.
j

Hi ha una topada entre Archilés i Artisús que cauen a terra.
Còrner contra el Castelló ocasionat per Vidal. El tira Pellicer sense conseqüències.
El domini de l'Europa és insistent.
Corbella. remata una mitja volta prop de
l'angle.
Fn free-Mck prop do l'ària de penaity castellonenca. Per exéès d'intenció el tira fora
l'Alcàzar
Maurid llança des de lluny un xut magnífic que para Alanga..
Pellicer centra perillosament i Cros toca la

EL GOL DECISIU
Free-Mek contra l'Europa. L'executa Saura.
Arreplega d baló Belles que centra. Martínez
xuta' arran de pal. Florensa s'agenolla, però
no para. Es el segon gol del Castelló. Produeix
gran entusiasme. Saura es desmai al mig dei
camp, però poc després es refà.
L'Europa reacciona embotellant absolutament l'enemic. Els jugadors del Castelló tiren
la bala fora del camp, cosa que els val grans
ocaciohs.
i

L'ARBITRE
El senyor Balaguer féu un arbitratge imparcial acreditant-se de nnolta serenitat i vista.
Certament, podria hom censurar-li <jue deixés jugar massa dur. Però cal tenir present
que el públic, amb els seus crits, exercia una
mena de coacció a favor _dels seus. Ara bé:
si no tocava càstigs al Castelló, tampoc havia
de tocar-los a l'Europa. I això féu.
Preguntat sobre l'opinió que li mereixia el
partit, va dir que l'Eui'opa jugà més i que
va guanyar, no qui ho mereixia, sinó qui va
tenir més sort.

Ztt

COMENTARIS
Tothom que sigui desapassionat ha d'adherir-ise a topinió de,l'àrbitre.

i^ttÉ^fcteüSffi

TERRASSA, í! — BADALONA. 2

Iunva-València-Múrcia", el _ Barcelona,
amb la seva decisiva victòria d'ahir,
queda ja per a quarts de final; en canvi, donat e1 triple empat en els sotscampions, perdura là incògnita respecte
quin serà el representant. Sobre l'Europa, doncs, pesa una incògnita; no ens
llancem, però, a gaires optimismes després de la seva nova exhibició d'ahir.
En el grup " Centre-Andalusia-Extremadura" es produeix el gairebé esperat
empat de punts entre el Madrid i e1 Sevilla; en canvi, amb la seva victòria, el

MU GOL DE L'EMPAT

Alanga cau ea una sortida. Corbella, aprofitant el batibull, xuta. La pilota rebota al pal.
Pellicer. remata finament aconseguint l'flnic gol
de l'Europa.
Poc després acaba la primera part.

Impressió de l-a jornada •

En el camp del Terrassa es jugà aqest pariit amistós que resultà forca interessant, < I•sent portat a gran tren per ambdós equips.
Amb el resultat de 2 a ( ; i favor del Terrassa s'acabà la primera part. A la segona part
Massagué resultà lesionat, i malgrat tot continuà jugant.
El Badalona apretà ferm, apuntant-se els dos
«ois. aconseguint d'aquesla manera empatar.
Cap a les darreries del partit, el Terrassa ha
«obtingut el seu darrer gol, que li ha valgut la
-victòria.
L'equip del Terrassa es presentà així:
Sabater, Massaguer, Hu'met, Cortés, Cadaíaleh, Simó, Barceló, Canals, Papell, Broto i
Bosch.
Arbitrà Castillo, col·legiat.

"

es *©

VICENTE;

PRAT

Comejo Je Cien to 64p

*•

BOSCH

Qtireehnj

L'Europa, sobretot a la primera part i a les
•darreries de la segona, va dominar absolutament i va .dur l'iniciativa del joc.
A què cal atribuir, doncs, la derrota?
Primerament a la poca decisió de la línia
davantera gracknca: poca decisió que provenia per una banda de la successiva confiança
dels jugadors en la tècnica del joc i per altra
banda de cert respecte que sentien davant
l'enèrgica actuació dels mitjos castellonesos i
sobretot del's defenses que des del primer moment no escatimaren les entrades aparatoses.
També cal cercar una causa de la derrota en
la errònia tàctica emprada per l'Europa en
aconseguir l'empat. Tancant-se voluntàriament
a la defensiva va donar lloc a que el Castelló
servís la seva excel·lent moral.
Així mateix cal constatar que l'Europa no
tingué sort en les rematades. En canvi el Caste
lló no pot quéixar-se dé la sort.
Tot això de banda. l'Europa va fer una
bona partida. Persones que l'han vist sovint,

CATALÀ.— 3

jornada
del Concurs
d'Hivern
L'ésser breus avui, no ens impedeix per això
«te dedicar les- nostres primeres paraules, eú
sii cera felicitació a l'equip Vila, per al triomf
que ha obtingut de classiflcar-se en el primer
Uoc d'aquest eomeufs en batre ahir a l'equip
Trigo. S'ho tfi ba-n merescut. En. fer el nostre
comentari global del concurs insistírem BOUK
aij-ò. Ara <Je moment rebin tots, ells, la no-stra eohoiaboaau.
La jornada XIV podem dir que ha estat
la més interessant de totes. Ha fa potser ia
lluita molt empenyada que hi hagué en tot™
leà proves, algunes de Les quala arribaren a
pjoduir el màximum d'emoció esportiva que
hem sentit. Diguin-ho si no els 100 metres
d'en Parés,, «p» fent 1' 5 " ha aconseguit batre el record, de la dita distància extraoficialment, i la bella cursa d'en Puig en els 200
metres.
- Del watc-r-polo, si que n.o en podem fer cap
alabança. La desencertada actuació de l'equip
Trigo» qjM- no h.a sàbat traduir en gols el fo:r
domini qae ha. exercit durant tot l'encontre,
ha estat la nota soteresortiat Això ha fet çae
es donés el cas paradoisal que el partit uies
difícil- que jugava l'eqjiip. Vila, que sempre en
•water-p/ilo havia fet exhibicions migradlssi«•es,. ha estat l'únie partit en què ha trionii> t.
Ks. pet- això, en. realitat, que l'equip Vila no
l'ha guanyat; els que- l'han perdut -han estat
els d'en Trigo, que amb un xic més d'encert
haurien arrebassat d.e sobres l'handicap donat
ile- tres gols. Capítol a part hem de fer amb
t a t <!fc la brillant,, sota tots conceptes, actuació d'en Pérez Galdós. Per molt que digno n,
no podrem reflectir excel·lena com és la~ seva
í&sea.
100 metres lliwrex. — Malgrat donar 1 5 ' .i
Pudigó, Parés aconseguí batre'l en fer 1' 20".
és a dir, fer en, realitat l'espl&ndit temps de
1' 5 " que el col·loca definitivament en el 11".'
de meillor "spriater" que hem tingut. Perd'-í'·
féu 1' 22" 6-10. Jiménez, que sortí a ü" feu
V 27" 4-10 i Galdós féu 1' 30", havent donat 3 " .
100 metres esquena. — En Segalà i en Vxla
malgrat haver cjonat 2" i 14", respectivament
a Trigo, el venceren al fer 1' 43" 3-10' i 1' 4.~> "
Trigo féu. 1' 47 • tí-10.
100 »ï. l·i-aça, — Sense gaires esforços pec
cap dols dos, guanyà Cruells fent 1' 36" i fruir 2 " de'handlcap, sobre d© Fontanet que íéa
1' 4 1 " .
100 m. oret: — Lluita fortíssima per al p r uner lloc entre Galdós i Pérez, que arribat, n
així fent 1' 3 1 " 8-10 i 1' 32.". Havien sortit
5" després de Segala, que féu 1' 34" 4-1').
Trigo sortit a 8", no pogué atrapar a ningi* i
féu V 35".
t 200 m. lliures. — Bonica cursa per la lluiïa
que, s'entaula i de la que en fou el gran trion
fsdor en Puig, malgrat no haver aconseguit 4
primer lloc. Brull fou l'altre heroi. Els temn-.
ho diuen ben clarament. Guiu, 3' 24" : Pu:^,
3' 2 6 " (31" li.) ; Castro. 3' 27" (21" h.j ; Borràs 3* 29" (28" h.) ; Brull. ,T 29" 3-5 (52" ü.' .
Basté. 3' 47" 30" h.) ; Castro, .'" 27" (21" h.i :
Bf.rras, 3' 29" (28" h . : Brull, 3' 29" 2-5 (Ü-"
h.) ; Basté, 3' 47" Í30" h.\.
Waterpolo. — Tot el joc fou portat a la por.
ta de l'equip Vila, i aquesta és al nostre ••>:»tendre la causa principal de la dificultat que
trobà l'equip Trigo de marcar. El domini ta;.t
accentuat impedia desenrotllar joc i en canvi
facilitava la defensa dels altres. Amb tot, i i
uo haguessin tocat al pal unes vegades, no hísués parat pilotes inveropímils en Galdós i altres ; l'equip Trigo hauria vensut segurament
per més d'un gol de diferència. L'handicap •!»
tres gols que donava, el féu estar amb un í-* au
nerviosísme tot el partit. L'únic aol que es
marcà fóu obra de Cruells. El resultat fou de
S a l a favor de Vila.
Els equips eren: TRIGO, Jiménez, Puig, IL·Igo, Basté Cruells, Trigo, Pérez.
VILA, Galdós, Majó, Castro. Fontanet, Vila,
Mora. Segalà. Arbitrà d'aquella manera en Vila mala.
Puntuació. — L'equip Vila aconsegueix 29
punts ber 18 el d'en Trigo.
La situació actual del concurs és la següent:
Els equips que han jugat ja tots els partits ^ n
Vila. que té 135 punts; Trigo, que en té 1 2 ' ;
Serra. J12 i Vives 110. Els equips de Farré
amb Sí i Sudwig amb 85 jugades, juguen diumenge vinent la darrera jornada d'aquest concurs.
deien que aquesta temporada no havia jugat
tan bé com va jugar a la primera part.
Florenca estigué bé. a seques. Els defenses,
que començaren quelcom insegurs, s'afermaren
segons avançava el match. A la línia mitjana,
discrets Artisús i Pelaó. Maurici admirabilíssirn. Hi va. haver ocasions en què ell sol cobria
mig carn. - La davantera,- llevat del defecte
d'indecisió, es va entendre forsa bé. Els millors foren Cros i Corbella. Aquest, a més, fou
el més decidit, encara que abusà un xic de
recursos il·legals.
IJi Castelló va fer un partit tècnicament
inferior als que altres vegades ha fet. Però,
en canvi, va demostrar tothora una energia
inexhaurible i una completa fe en la victòria.
Alanga no va tenir gaires ocasions de perill.
Encara que no va fer cap jugada dissortada,
va fer sortides intempestives. La parella defensiva Saura-Vïdal molt segura i molt valenta. Realment, fou la que guanyà el partit.
Els mitjos no massa encertats. Mancava Planchadell. un dels millors elements castellonencs.
A la línia davantera també mancava Centelles ; però la seva absència, si va ésser notada en quant a depuració del joc, no ho fou
en quant a eficàcia. Aprofitaren, en general,
les ocasions que tingueren.
EL PUBLIC
Molt ignorant i molt apassionat.
* * *
Un altre handicap per als catalans va, ésser
l'herba. Aquesta herba és com ia dels camps,
molt crescuda 1 molt espersa. Això entrebancava força els europeistes.

##P&*&»&^
tennístic, estigui també trasbalsat.
El bell esport de la raqueta, el joc
d'escacs de tots els esports, està passant a casa nostra per un període certament crític.
D'una banda, la puixança que està assolint l'esport en sí a easa nostra; d'altra bsnda, la manca d'encert a- l'enfocar les diverses qüestions que d'aquell
LA COPA'DAVIS
sorgeixen. Perquè és indubtable que no
Ja fa uns quants dies que és i'et el
és pas l'encert ço que presideix o dóna
sorteig de la lluita per a la lamosa copa,
relleu als actes dels uns i dels altres ds
REMEECIAMENT
i encara no n'havíem fet objecte d'una
la dreta i de l'esquerra, dels dirigents i
El nostre company encarregat de la dels dirigits...
crònica setmanal, malgrat l'interès insecció de Basket-baïí, diu en el darrer
dubtable que té.
Ara mateix tenim a dos dels nostres
número: el tennis, el considerem nosal- millors defènders, al marge de la norL'equip peninsular no pot pas queixartres com l'esport més complet o almenys malitat. Entorn d'aquest afer, s'han dit ,
se de la sort en el sorteig. Ben mirat,
ha de considerar-se tant complet com i escrit coses per a tots paladars. Fins
aquest darrer és un factor "amb el qual
noble.
s'hi lia de comptar tant com qualsevol
s'ha invocat la definició que del criteri
Remerciem a l'amic i celebrem que de va fer Balmes, per a pretendre demosaltre. I de vegades fins pot ésser el decimica en mica la gent vagi coneixent el trar fpie a l'avinentesa d'un altre afer
siu. Figureu-vos el cas d'una nació que
tennis tal com és.
selecciona amb cura i imparcialitat el seu
van ésser dites enormitats a cabassos, i
equip i l'entrena a consciència. Sembla
. Christye això s'ha dit per avui, volguent palesar
destinat a fer un bon paper i hom se sent
un criteri exemplaríssim, ha actuat sem-,
obligat a creure-ho així, però ve el sorteig
per influït per un criteri tancat, impenetrable... Déu no li tingui en retret!
:i el fa sortir, nosem per exemple, contra
Nosaltres ens oxpliquem aquesta mena
França. Adéu selecció i entrenamaiit.
.Aquell país tan ben preparat no treu
Des de fa molt de temps, ací i allà, la de fenomen que també produeix els seus
SORTIDA CÒMICA
. . .
altre profit de la Copa L'avis, que un
terra tota està trasbalçada. Greus con- estralls....
Hom diu que de la discussió sorgeix la
viatge dels seus equipiers a París i alIvanhoe diu en la revista "Tennis" qui vnlgioi s ia sotraquegen, produint arreu
gunes ensenyances per aquests que triga- Fivaller és considerat com un "augusto estralls de tota mena, i els graus fenò- llum. En tennis,-però, la discussió solaran Déu sap quan a donar el ïrut.
de soirée" que fa riure, de vegades. En mens sísmics, que algun temps sembla- ment produeix confusió, almenys a easa
La sort, aquesta vegada, s'ha portat aquesta consideració l'articulista de va que solament podien tenir lloc a mi- nostra. A la més mínima qüestió, hom hi
del tot bé. Espanya no rrobarà un enemic "Tennis" ens sembla que s'hi troba tan lers de milers de quilòmetres lluny de veu un problema de vida o mort, i en
•de respecte fins als quarts de final. Ha dè sol com certa bestioleta que a ell, preci- nosaltres, esdevenen més prop eada ve- 'defensar cadascú la seva posició, s'hi fa
gada. Suara, el darrer ocorregut, s'ha talment amb les dents... Tal volta sigui
debutar contra l'índia i si guanya, contra sament, l'ha fet sortir de pollaguera.
Iugoslàvia. D'aquests dos se'n'ha do sor- A part d'això, diu que no insulta qui manifèbtat a menys de cent quilòmetres perquè encara no ens hem habituat a
•problemes més greus!
tir sense cap angúnia, però aleshores ja vol sinó qui pot. I tiuè li sembla al supo- del nostre sol.
Cal raonar serenament. Així voldríem
comença la pujada forta: contra Angla- sat heroi de Walter Scott (que no és el
Es innegable ,1a influència de l'atterra, del qual encontre «s molt avntu- de la coneguda emulsió, com ell es deu mòsfeia al damunt del nostre esperit. No que per a l'esdevenidor, -hom tregués
rat fer-ne pronòstics..Recordem el mateh pensar) si hi afegíssim "qui en sap"? és menys certa la influència d'aitals profit,dels fets fins ara ocorreguts, i en
d'altres no es dongués
•de l'any passat a les pistes del Pompeia. Perquè si s'hi fixa bé, el qualificatiu convulsions en el developament de les presentar-se'n
:
Flaquer, lesionat, va perdre sense resis- d'"augusto" no pot considerar-se morti- nostres coses. No en debades som lla- lloc a sessions com les que recentment
s'han succeït, de tot ço que s'ha dit en
tència els seus dos partits i Sindreu va ficant aplicat al nostre company. L'" Au- tins i mediterranis...
No és pas, dones, gens extraordinari les quals nosaltres servàrem en lloc pre«estar a punt de batre Kingsley. Aquest gusto", en la pista, és el que enganya
;any, que les .nostres primeres raquetes sempre al seu company, el que es pren que l'esport tennístic, el nostre esport ferent el record deF criteri, del sa crite-

de la

estan, almenys per ara, en molt bona forma, creiem que amb un xic de sort, la vic
tòria pot ésser per a nosaltres, possibilitat que de venir Alonso, quasi es podria
dir certesa. Kingsley i (ïregory, en oposar-se 'als nostres campions, ens han de
fer presenciar lluites disputadíssimes.
Contra l'opinió de WíllyMeire, creiem
que el vencedor del match anterior disputarà la final de la zona europea als
francesos. No considerem Txecoslovàquia superior a Anglaterra i Espanya^i
per això creiem que s'ha aventurat el cèlebre crític en assenyalar com a finalista la jove República.
El vencedor definitiu: França, no cal
dir-ho. A la zona smericana, el Japó. A
la ehallenge-round hi arribaran els nostres veïns i aleshores, volem coincidir
amb D. F. Davis en veure'ls vencedors
absoluts. S'ha de tenir en compte, de totes maneres, que els francesos hi arribaran després de cinc encontres, amb els
viatges que això representa, mentre que
els ianquis els esperaran completament
descansats.

les coses amb un aire humorístic que contrasta amb la seriositat ridícula de l'altre. La seva ironia es fa sentir en els
costums, fins en la política (recordi's, no
fa gaiie, una sanció governativa en un
d'ells). Resulta simpàtic, en una paraula.
El que ha d'ésser veritablement enutjós, és que a un hom el puguin prendre
per "pallasso"...

ri, que reflecteix el document llegit i signat per el digníssim representant del
"Cadci".
Cal considerar que un cas va servir
per a reglamentar ço que no estava reglamentat, i que un altre cas ha servit
per a donar fe de vida a la tal reglamentació.
En un i altre cas s'han punit notabilíssims tennistes, a qui la punició aplicada ha fet veure la necessitat da la sanció imposada, com a mirall i exemple
dels que segueixen en ordre de mèrit,
que és el més important de la punició
imposada.
Cal, par acabar, anar de cara a la "normalitat", fent via sempre avant, bastint
i no enderrocant. En una paraula: fent
tennis, i fent-se per t ;ts aquells qui, en
un o altre aspecte, neden dins les aigües d-í l'agitada mar del bell esport de
la raqueta, el joc d'escacs de tots els esports.
D. Sànchez Garrós

Corresponent a Josep
Mir i Servat
Dilectíssim amic: He llegit la vostra
rèplica: prosa plena de f ogositat, la qual
lectura m'ha estat fortament agradosa,
per bé que la vostra argumentació no
m'hagi con\ a nçut ni poc ni mol+
Bon amic mai no he pio\at de defensar una po^ic o falia com tapi oo mai
no he tractat de fei \o& serwx ('e "mmgo". Precisament, ni al billar , 12,0'
Coincideixo amb \a en ipieciai que
les posicions queden ben d^fmi leí>, 1 que,
d'altra banda, 111 -sos 111 jo -,oin pi ou
importants per a \olei disti eure els aires amb les nostres discussions.
Compteu, tàmbé^ amb l'afecte sincer
del vostre dilecte amic,........
.......

D. Sànchez Garrós (Helius>

4-UBSP&RT CATALÀ

<t D'iKBRIL DE 19235?

=

Els catalans finalistes
del Campionat
El Gran Premi Motociclista Penya Rin i
Peninsular
Cursa de Cotxes Copa Primavera han estat
del Gimnàstic, de Tarragona,
ocasió de batre gran nombre de records En el camp
l'Universitari venç el València
fll'Autòdrom de Terramar

Comencem per dir que la reunió d'ahir
és, sense cap mena de dubte, la que més
satisfet ha deixat el públic, nombrosíssim,
que hi assistí, per tal com totes les curses foren, esportivament parlant, dignes
de nota i les velocitats assolides ahir, no
ja per determinats corredors, sinó prenent els resultats en grup, les més altes
que s'han marcat en la nostra pista.
En les dues rodes, la victòria dels madrilenys ha estat de les indiscutibles, així
com en les quatre rodes els catalans .han
guanyat, i de bon tros. No així en les motos, en què els corredors d'aquí han fet
un paperàs. Però això de la malastrugança va molt repartida i diuen que ha d'haver-n'hi per tothom. L'equip madrileny,
familiar de les nostres proves, duia màquines noves, i unes ganes de córrer que
esfereïen. Després d'unes quantes curses
que la "pega" s'havia acarnissat damunt
seu, després de tant d'interès a no perdre's cap prova catalana en pista, bé es
mereixien un dia o altre <l'emportar-se'n
la victòria.
Quant a públic, n'hi ha acudit més que
mai, tant que el' tren es componia de més
vagons que de costum. I com que no ha
tingut lleure d'avorrir-se gota, d'animades que han estat totes les curses, és de
creure, si en aquest món hi ha sentit comú, que tots els que- ahir eren a l'autòdrom hi tornaran qualsevol dia que se'ls
prometi (i se'ls doni) un programa abellidor i interessant.
Encara que el dia s'ha llevat poea-solta, la gent no s'ha desanimat (prova n'és
allò del tren que retrèiem) i bé en vagó,
bé en vehicles de mófor (què més a propòsit, per a una prova d'autòdrom?), no
hi-ha hagut aficionat esportiu que hagi
deixat d'acudir. Greu els n'hauria sabut.
L'organització, bona com és costum la
major part de les vegades. Planyem-nos
només que ahir no es prenguessin els
temps volta per volta, com s'ha fet altres
vegades i eom caldria que es fes sempre,
per tal de saber les voltes més ràpides i
també per poder jutjar amb justesa .el paper dels que han d'abandonar la cursa i
el fragment d'ella que els hem vist ens
ha fet una bona impressió. Ja sabem eom
és difícil això i que els eronometradors
han de treballar de valent per tal eom les
passades dels corredors en grup atapeït
dificulten la bona presa del temps de cada
un, volta per volta. Confiem que aviat es
resoldrà aauesta qüestió, de detall si voleu, però que té la seva importància.
Per la resta, no sabríem què objectar,
ni que haguéssim de fer d'advocats del
diable, que diuen els canonistes.
Com vàrem dir, el programa es eomnonia d'una cursa de motos, el Gran Premi
Penya Rin, i d'una altra de cotxes, la
Copa Primavera. Però havent corregut els
vehicles agrupats segons llur eubicaeió,
han resultat sis curses diferents i, comp-

Douglas
LA MÀQUINA MÉS RÀPIDA
DE TERRAMAR

corregut també els dos anteriors. S.'ha
fet una classificació general i una altra
per separat. En Planas ha quedat d'allò
més bé, tot i heure-se-les amb cotxes
més grans. Soler tot seguit ha posat el
seu Amílear davant de tots i no s'ha
deixat prendre el lloc en tota la prova.
Batlló (que duia un M. A.), ha sortit
retardat i s'ha dedicat a aconseguir els
altres amb passades impressionants. Malauradament per ell, a la volta 19, quan
ja era en segon lloc, ha hagut d'abandonar. Els altres que han seguit la cursa han quedat en aquest ordre:

que més amunt hem donat, ens estalviarà d'insistir en aquest punt.
El mateix Soler,, també amb Amílcar,
havia fet, quan el Premi Sitges, 118 km.
304 per hora.
Al match Catalunya-Castejla, Relos,
damunt A. J. S., 350 e. c , assolí 110 km.
200-p. h.
.
,
•
Pel que fa a les 500 c. cv, des que

1. P. Soler (Amílcar), 33' 42" ~6/10, a
124'502 kms. p. h.
2. J. M. Planas (Austin), 35, 57" 6/10.
3. S. Oliva (Amilcar), 36" 13" 2/10.
4. E. Alvarado (Salmson), 36' 4 1 " .

Douglas
LA MOTO QUE A LA FI
COMPRAREU
ROSSELLÓ, 238

Douglas

que una victòria seva havia d'ésser eFresultat:
just de la partida. TtorueHat i* Queralt' al d a vant i López a la rérassaga han demostrat la.:,
qualitat del joc català.
Tant en una porta eom en l'altra hi ha ha~gut veritable desgràcia, perquè en els primers;.»
cinc minuts el segon gol havia d'ésser pels e s tudiants, en una jugada magníficament portada per Tarruella, en la qual ha salvat".àdhuc-•
el porter i ha tirat a gol efe- i w é s amb lau
porta sola, però massa poc esbiaixat. Altres,
moments hi ha hagut de providència en la.
porta de Kiriki, com BÍXÍ mateix un davant;

Per a vestir elegant heu des

PANYERIA PÉREZ

FIXOL!NA CANIGÓ

SIMIS

6. J. Eius (Harley Davidson). Parat a les
35 voltes, havent-les fet en 38'_42".

PREMI PRIMAVERA
Els ciclecars de 500 c. c. havien de recórrer 5 voltes, o sia, 10 km. (advertim,
ara per tota, la ressenya, que la pista té
un desenrotllament de 2 km.); els de 750
e. c, havien de cobrir 20 km., i els de
ijlOO c.^c., 70. '
En la clase 500 hi havia inserits tres
, Simà-Violet i un Armor; tant els cotxes
de l'una com de l'altra marca s'assemblen com germans bessons. Hom ereia,
Chown més ràpid, però a mitja cursa
Fusté ja se li havia plantat davant, sense que l'Armor del, primer pogués aconseguir el Sima del segon.
Cal dir que els tres Sima havien estat
anats a cercar a Port-bou un dia d'aquests, conduïts per carretera i sense
temps, doncs, d'una preparació com cal.
I eal afegir que un cotxe de quatre rodes
amb un motoret de 500 e. c, gairebé ja
fa prou existint. Si demés d'existir és
capaç d'una mitjana propera als 80 per
hora, demanar més fóra no saber de què
va. Classificació:

ML DESEMPAT
I CARTAGENA

EUROPA-OASTELLO

SEMPRE NOVETATS
PER A SENYORA I SENYOR

Panyeria Pérez
Hospital, 15 i 17

feriment telegràfic dels nostres camps perquè
els esmentats equips escolleixen els de Catalunya per a efectuar el desempat, la qual cosa
seria vista amb molt de gust pels nostres aficionats, als qu>als agradaria indubtablement
poder veure com es decideix el veritable Campionat entre equips de Bascònia.

A MATARÓ
L'ILDEO GUANYA AL MANRESA PER 5 A 4

Mataró.—L'anunci d'un partit Iluro-Manresa
sempre ha despertat interès, tant a la ciutat
del Bages com en la llevantina Mataró, degut
a això el partit d'avui s'ha vist animadíssim.
Feren els equips una primera part superba,
especialment la davantera de l'Iluro, que ens
delectà amb un seguit de passades que foren
degudament aplaudides; - no es quedà enrera
l'equip manresà, puix que també jugaren amb
un conjunt immillorable, però amb tot i això
no podéren evitar l'ésser dominats.
Sis' gols es mancaren en aquest temps, quatre pels ilurencs i dos pels de Manresa.. Els
primers que inauguraren el marcador foren els
de l'Iluro, marcant én Canet el primer d'un
ipeniailty, el segon també és per als locals en
aprofitar l'Escuder un centre ras a l'extrem i
als pocs moments en Casanovas marcà el terd'un xut que ningú esperava; ara són els
1. V. Naure (Douglas), 44' 34" 2/10, a cer
mianresans els que marquen a l'aprofitar
134'619 kms. p. h.
Homs un penalty per fould d'en Lleonart, i
en Ponç és el que marca el segon per als forans
,2. Z. Mateos (Douglas), 45' 4"..,
d'un bon xut a l'angle. Abans d'acabar aquest
3. J. Vlcial (Norton), 46' 45".
1. J. Fusté (Sima Violet), T 36" 4/10 a
temps en Canet encara marca el quart.
4. L. Gonzàlez (Guzzi". Parat a ' les 49
El segon temps és ben bé al revés de l'an78,878 fcms p. h.
terior, corresponent el domini al Manresa i
voltes, havent-les fet en 46' 29".
2. P. Chown (Armór), T 4 5 " 4/10.
l'equip
juga molt descohesionat, sens aub5. B. Santos (Douglas). Parat a les 49 te degutlocal
3. E. Lluch (Sima Violet), 4' 40" 9/10.
a la poc encertada actuació dels seus
voltes,
havent-les
fet
en
45'
47".
4. R. Eulate (Sima Violet), a 4 voltes.
6. A. García "(A., J.. SJ. Parat a les 44
ISSI
A la classe 750, tres cotxes, tots Aushavent-les fet en 45' 56".
tin tipus Brooklands. El conduït per voltes,
7.
G.
Alonso
Martínez
(Scott).
Parat
a
les
Acosta ha. fet una volta; els altres dos 45 voltes, havent-les fet en 46' 36".
s'ho han fet tal com indiquen els se-

madrilenys de l'equip Douglas han corregut com mai no s'havia vist córrer
una moto a Terramar. Mateos ha d'haver passat dels 140 per horaF Llàstima
que no es tinguin els temps volta per
volta. Segurament Mateos s'hauria endut el primer lloc, si quan havia de proveir de benzina hagués frenat just davant el sfiu stand: però veient que en
passava, ha accelerat per tal d'acabar la
volta. I això no li ha succeït una vegada solament. Els temps d'aquesta cursa han estat:

ESTABLIMENTS

güents resultats:

QUATRE PARAULES

1. J. M. Planas (Austin) 10' 37" 6/10, a
112'923 kms. p. h.
2.' F . Sirvent (Austin), 11' 35" 4/10.

CAP

Perquè es pugui veure ben clar que
mai com ahir no s'havia corregut tant a
Amb els ciclecars de 1.100 c. c. han l'Autòdrom, donem algunes de les mit- FAMOSOS RESTAURANTS
janes assolides en proves anteriors. La per la seva carta apetitosa, els seus cocomparació entre les que segueixen i les berts suculents a S,50 i els seus abonaments de gras senyor

çar, reconegueren un cop acabat el partit queaipartada en una colisió de jugadors i són
mereixia tots els elogis l'arbitratge del madriamatents els universitaris a fer una passada a
leny Mediero.
WebB, completament sol, el qual marca a pler
el primer gol del matí.
EL PUBLIC
Després d'aquest gol tornen a atacar fort
els valencians i Soteres ha d'allunyar aanb el
No tan nombrós com era d'esperar, el púpeu tres cops seguits, fent-se aplaudir per la blic tarragoní s'ha comportat amb una corseguretat i bona esboirada que demostra.
recció exquisida. Hi han hagut aplaudiments1.
Mig temps, sense canvi de resultat.
per a tots durant el partit i han estat acoA la segona part hem assistit a millor joc.
miadats els dos equips amb una forta ovació,
L'Universitari ha" demostrat en aquesta part
en retirar-se als vestidors.

mitjos. Un altre gol marquen els ilurencs per
mitjà d'Escuder d'un precís xut a l'angle; repliquen els de Manresa i encara n'obtenen dos,
el primer en Cella al rematar un centre de
Galobert i l'últim no poguérem precisar qui va
ésser l'autor, per l'ombullada que fou la jugada ; sols veierem que en Guasp parava la
pilota i que més d'un davanter contrari l'entríiva no molt legalment per cert, i la pilota,
entrava dins la xarxa, donant el réferee gol
amb la consegüent cridòria del públic, finint
poc després el partit.

campions gironins, que ban superat als guixolencs en totes les línies.
L'actuació dels locals pot qualificar-se dediscretíssima maigrat ' de que l'absència deCastelló i Martí I hagi portat certa descohesió.
entre els jugadors.
Han marcat els gols Bonal, Abelart, Pons I
i el reserva Ballell que ha jugat excel·lentment..

AL VENDRELL

LES CUESES DEL VELODEOMI
VENDREL. —• Avui ha tingut lloc al velòídrom de Vendrell la segona reunió -de la tem^porada; en una cursa a j p o voltes per a corSABADELL, 4 — SANS, 0
redors neòfits, amb classracació per sprints.
Sabadell.—Aquesta partida, con quasi totes
La cursa ha estat brillantment guanyada,
les que es juguen d'entrenament, ha transcorper Gómez, de Reus, que ha portat una cursa*,
regut sense interès de cap mena.
meravellosa.
El Sans ha estat dominat quasi sempre, car
Classificació general:
només en alguns moments del segon temps
1. Simeó Gómez, de Eeus, 27 punts, en 1
va saber posar-se al nivell del seu contrari.
hora 22 minuts, cicles Martí " Casa del Poble
Perelló, qui va ésser el millor dels seus, i
Reus".
potser damunt el terreny de joc, no và poder
2. Salvador Janer, de Calafull, a 2 voltes-.
evitar la derrota dels seus, malgrat comptar
3 -punts.
Í
.
amb la cooperació força eficaç de Moliner i
B. Pere Eovira, de Calafell, a 3 voltes 5.
Andreu. L'ex-europeiste Olivella, qui ocupa el
punts.
lloc d'avant-centre, no sapigué pas donar el
4. Jaume Eovira, de Bisbal, a 5 voltes 10'
lligament necessari a la línnia, ans al contrapunts.
ri, car o bé demostrà manca d'entrenament, o
5. F. Ferrer, de Reus, a 5 id. 5 íd.
bé que va de dret al cauní dels fracassats.
6. S. Tous, de Eeus, a 5 íd. 5 !d.
El Sabadell, sense fer tampoc una bona parHa estat un èxit de públic i d'organitzaciótida, va estar força per damunt del seu ad- Es molt esperada la cursa que el dia 17 del.
versari, essent-ne potser la clau, la millor accorrent es celebrarà a l'americana, prenent-hÈ
tuació de la línia de mitjos, que malgrat manpart valuosos elements, de l'U. E. de Sans,.
car-hi un element remarcable com, és Martí,
Casa del Poble de Reus i Club d'Esports de/
inutilitzà tots els avenços de la davantera de
Vendrell.
Sans. D'aquesta línia destacà Tena I, Devesa;
que amb Sorribes, Bigueres, Tena IÍ i Mota,
foren els millors dels sabadellencs.
Bl primer gol l'obtengué Mota, quinze mi- DIUEN QUE UZCUDUN TE TRENCADA UNA.
nuts abans dal mig temps. El tir va ésser forCOSTELLA
midable. El segon i tercer punts els marcà
El nostre col·lega "Exelsior", de Bilbao^
Tena II. El primer recollint una passada de
completant la informació del match UzcudunSanguesa, i l'altre, que fou l'últim del primer
ITeeney, afirma que Paulinò té una costella.
temps, d'una jugada ben personal.
trencacía del costat dret que no li produeix,
En aquesta part fou castigat el Sabadell amb
gran molèstia, a conseqüència d'un cop que"penalty" per mans involuntàries, però el Sans
dona contra les cordes en el transcurs del
no ho aprofità, car la bala anà a rebotre al
segon round.
p-al.
. Uzcudun es donà compte de seguida del queEn el segon temps es marcà el darrer gol
passava i valentí el tren. Fins al sisè no podel Sabadell, obra també de Tena II, que en gué donar el rendiment, no obstant continuar"
aqesta partida estigué ben afortunat amb els amb la mà dreta lesionada.
tirs a gol.
Imp. ROMANA, Hospital, 97, int. - Tel. 5256 A.
A PALAFRUGELL
BARCELONA

ASABADELL

A. ESPOETIU SANT FELIU, 0
PALAFRUGELL,. 3.—Aquest partit d'entrenament ha finit amb una bella victòria dels

LUBR1FICANTS

Excel·lents Menés a 5 pies.

Arques per a Canals

Carrer de Parlament, 9

TARRAGONA, 3. — Aquesta partida, per
desfer l'empat del dia 20 de març a València,
fou acordat a mitja setmana passada que se
celebrés a Tarragona, tal com primerament
havia estat indicat.
:
Els elements del Gimnàstic de Tarragona i
els aficionats d'aquella ciutat estaven ben satisfets de la designació dels dos equips, més
l'hora de començament de la partida refreda
bastant els entusiasmes. Efectivament, a molts
els vingué malament de fer acte, "de presència
al camp de l'Avinguda Catalunya a les nou
del matí, i per bé que el xiulet del referee
senyalant el començament no es deixà sentir
fins a les 0*35, eren en aquesta hora molt
poc nodrits els grups d'espectadors a les grades i tribunes. Més tard n'arribaren més, però
mai tant com mereixia la importància del
matoh, i com n'hauria congregat d'haver-se
celebrat a les 11 del matí, com és costum en
aquestes lluites.
EL PARTIT

Planas, en aquesta prova, ha fet una
comprar a la
mitjana horària de 116 km. 796.
Gillard, conduint Peugeot, va córrer a
126 km. per hora, llavors qus s'inaixgurà
GRAN PREMI PENYA RHIN
l'autòdrom, en octubre de 1923, el seu
s'aguantava, fins que ahir fou
Les 'motos de 175 han corregut amb record
Hospital, 15 i 17
Partit de campionat és .per regia general
depassat llargament, no sols per motos
les de 250 c. e., però amb premi espe- de
e. c , sinó també per motos de partit dolent. La nerviositat dels jugadors de
cial per a la primera classificada d'aque- 350 50Q
bell començament, les consultes al rellotge
e. c.
lles. Havien de recórrer 40 km., després
que haver assolit mitjanes com d'uns i altres quan el partit avança per amotdels quals la classificació ha estat lesAra,
d'ahir crea l'obligació de superar- Uar el joc a la característica que més convin- la gàbia de Soteres en el que él tret de Mot—
aquesta:
ies
una altra vegada. Un record està gui i la falta de serenitat per a aplicar-la llor ha sortit quatre dits per damunt del t r a 1. E. Buch (Monet Goyon), 30' 29" 6/10,
destinat
a ésser batut, la cual cosa és, en el moment oportú, són conseqüències na- vesser.
a 78'705 kms. p. h.
El segon gol no ha estat aconseguit fins st,
veritablement,
tant més fàcil com més turals de la significació que es dóna a les vic2. A. Andreu (Alpha). Parat a les 19 vol1
les acaballes. Bruee s'ha confiat massa en unài
tòries obtingudes en aquestes jornades, consealt
és
e
record.
Després
d'unes
curses
tes, havent-les cobert en 31' 8".
les d'ahir, si els que corrin en pro- qüències, però, que influeixen, en la forma de intervenció i la bala se li ha escapat. RàpidaLa Terrot de Gil Rey, que feia una com
ves
futures
tenen ganes de quedar com desenrotllar-se el joc i, sobretot, en la quali- ment ha anat aquesta del stiek de Totor aE
bona cursa, ha hagut d'abandonar; ha han de quedar,
do Govern i del Govern a la xarxa.
veurem coses molt inte- tat d'aquest.
Pocs minuts més de joc i final del partit.
En el partit d'ahir, això es repetí una veressants. Ells tenen la paraula.
Assenyalem, ja que després de curses gada més, i els moments brillants que ens
ELS EQUIPS.
com les d'ahir hom ha d'ésser optimista, que foren pocs eh que es deixaren de
UNIVERSITARI. — goteres, L&pez, Bagupresentar. Fins es donà un altíssim
nyft, Borràs, Teli, Aixelfi, Tarruella, Govern,.
exemple d'esportivitat per part dels tres
Wabb i Caralt.
equipiers del Sima-Violet, que tot i preFIXA I COMSERVA EL CABELL
LA MILLOR SOLUCIÓ
Soteres ha estat molt segur en les intervenveient, pel que hem dit en parlar de llur
cions a que s'ha vist precisat. També bé laj
MECÀNICA
cursa., que no podrien fer gran cosa,
parella de defenses, amb gran mobilitat i ens'han presentat
i han corregut tots. Es ofrenaren els dos equips en lluita no foren cert per part de López, al nostre entendre un>.
1
tan
repetits
com
els
que
ens
haurien
brinclar que e company Milillu era imposdels millors del vint-i-dos. Eibes i Borràs s'ham
estat una llàstima. 80 km. eren la dis- sible que fes altra cosa; tothom oue el dat en el cas de no tractar-se d'un partit se- fet remarcar.; no així Teli, que baixà un xicmi-final
del
campionat
peninsular.
Contràriatància assenyalada a les motos de 350 coneix sap la claredat amb què veu les
ment, l'empenta, l'entusiasme, la virior, és la en la comparació amb aquesta. De la davanc. c. En aquesta cursa sí que hi ha ha- coses.
tera Tarruella i Caralt, emportant-se'n la bala.
gut lluita ferma. A la primeria, Relos,
Per acabar, que ja n'és hora, felici- resultant de partits així i en aquest caire sí endavant molt bé, més en la rematada finaK.
que
tant
els
vencedors
com
els
vençuts
han
Faura i Rolland anaven en primer lloc. tem l'entitat organitzadora de la reamb poca sort. Webb, Govern i Aixelà, no tem
Torres ha tingut feina per engegar i unió d'ahir, tots eh que hi han pres estat excel·lents. S'ha jugat amb un tremp i a l'hora.
una
ànima
formidables
d'antuvi
fins
a
l'acas'ha hagut de dedicar a percaçar els al- part i donem l'enhorabona al públic
VALENCIÀ. — Kiriki, Vilar, Bruce A., Brutres. Els ha aconseguit amb una vinte- per la bona estona que va p'assar. I ara, bament.
Els valencians han portat els primers atacs
ce L., Peirats, Ricart, Monllor, Oliva, Bueth—
na de voltes, que vol dir voltar a més desitgem—encara que ja sabem la feina
de 130 km. per hora. Una bugia l'ha que hi ha, que no tardem gaire a poder a la porta vermella i han dominat en els pri- ner, Coll i Sugranyes.
Kiriki cada cop millor a mesura que avan- .
fet deturar a la volta 31 de les seves, tornar a parlar, i en els mateixos o mi- mers deu minuts fins que l'Universitari ha
i també a la 33. Així i tot, ha tirat en- llors termes que avui, d'unes altres cur- aconseguit serenar-se un xic i decantar el do- cava el partit; dels defenses, malgrat les Ulmini al séu favor, amb freqüents escapades;
times impressions de la premsa sobre el jocdavant i ha pogut abastar un bon lloc. ses a Terramar.
de Bruce, ha estat més decidit i efectiu Vilar..
però, del davanter centre blanc, indubtableEls canvis de posició dels corredors han
Ricart ha destacat en els mitjos, seguit dement el millor del seu equip.
sovintejat tota la cursa, de manera que,
Peirats i de la davantera, Buethner indiscutiEn l'avenç portat per la dreta, resta la bola
com aquell qui diu, fins a la penúltima
blement el millor i una de les figures que s'ha.
FUTBOL
volta no s'ha 'pogut preveure qui guafet remarcar més durant el partit.
nyaria. La dassifieaçió s'ha establert
així:
PER DESFER ELS EMPATS
L'ARBITEEl
1. J. Eolland (Terrot), 37' 2 1 " 4/10, a
128'491 kms. p. h.
' Segons el reglament, corresponen ferDe. dirigir la partida n'ha tingut cura en>
2. A. Garcia (A. 3. S.), 37' 46" 2/10.
se els desempats del 6 a 13 d'Abril, al
Lluís Mediero, del Pompin de Madrid i h a
"L'únic indicat pera
3. I. Faura (B. S. A.) Parat a les 37 vol- camp que les federacions interessades
merescut la felicitació dels dos equips per la.
tes, havent-les fet en 38' 22".
elegeixin. De no arribar a un acord, el
malalties de la pell
seva condescendència en faltes petites i sense4. M. Torres (Eudge). Parat a les 35 vol- desempat s'efectuarà en un camp de la
intenció recaigués en excés. E n . una paraula,,
tes, havent-les fet en 38'.
federació eliminada. Si existís empat en- De ventila §egalà i farmàcies ha donat els cops de xiulet quan calia i s'ha.
5. A. Andreu (Eex Acmé). Parat a les 35 tre els campions i entre els sots-cammantingut en una imparcialitat perfecta. Els-,
voltes, havent.les fet en 38' 40".
pions, es procedirà, per sorteig.
estudiants, bon xic rezelosos abans de comen-

Més interessant encara ha estat la curDe comú acord entre els dos primers equips
sa de les motos de 500 c. c. Aquestes hase suposa que també el Cartagena hi presvien de recórrer 100 km. La revenja, itarà
la' seva conformitat, hom ha proposat
tant totes elles amb una inscripció res- jurament amical, i sense cap mena d'ofi- a la Federacl6 Espanyola de celebrar un torneig
entre
els tres empatats que es faria a Macialitat,
del
match
Catalunya-Castèlla,
pectable que ha tingut poques baixes a
drid com a camp neutral i en dates successives,
l'hora de prendre la sortida, totes sis havia de sortir—d'aquesta cursa la re- de manera que el vencedor que haurà d'elicurses han estat interessants, amb l'a- venja o la ratificació. Ha estat allò pri- minar-se amb el Madrid o amb el Sevilla puquedar-se a la dita capital o continuar el
vantatge de permetre sense gens d'esforç mer i no això darrer. Vidal ha topat amb gui
viatge cap a Sevilla.
de fer-se càrrec instantàniament, àdhuc aquelles dificultats de darrera hora i no
l'espectador més mal informat, de comha pogut amenaçar seriosament els -seus
LA FEDEEACIO CATALANA HA
contrincants. Maeaya, que anava al daOFEET ELS NOSTRES CAMPS PEE
anaven les coses.
Per bé que hagin alternat els vehicles vant les primeres voltes, a la que feia
ALS DESEMPATS ENTRE BASCOS
de dues rodes amb els de quatre, agrupa- onze ha hagut de plegar sense esperanCom és sabut, toca a desfer el doble empat
s'ha produït entre la R. Dnión de Irúa
rem les proves no en l'ordre en què s'han ces de poder reprendre la cursa. Els ique
l'Atlètic de Bilbao per un cantó 1 la R. Sodesenrotllat, sinó conformement a les
cietat de Donostia i TArenas per un altre. La "
dues proves esmentades.
Federació Catalana va cursar ahir mateix l'o-
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per dos gols a cap
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La millor casa
en articles per a tol's els esports.
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