Esports
P ug i I i s m e

Futbol

A New-York cl dia 25 del mes passat, ïoni Canzoneri baté per K. O. al campió mundial del pes
ploma Kid Xocoiate. essent la primera vegada
que el boxador cubà ha caigui deu segons sobre
la lona del ring.
Carpenlier.el gran boxador francès, als 40 anys
d edat, es proposa tornar al ring per a combatre
dttib l'actual ca.ipió de França. Henry Lengíet. El
combat no està signat, però és molt probable que
e.:i celebri.
Dimecres passat, al rino; de! Nou Món (Barceí'ina) es celebrà un combat entre Morejón i Danfi
qui féu la seva «rentrcc> d'una manera admirable.
Ray l:npc!!etiere baté a Tommi Loughran per
inferioritat, però fou Iwtut «Is punta en la rmileixa
vetllada.
A l'Olympia (Barcelona), el dia 27 de Novembre, el gran campió Josep Gironès.reíennrf oi seu
títol de campió d'Europa davant Lucien Popescu,
al qual va fer menjar la pols a! sisè «round».

Foraeria í Pastisseria

H o q ue /

Panits a celebrar avui dia 5 de Desembre:
1." Divisió. Campionat de Lliga d'Espanya
Donostia - Barcelona
Espanyol - Belis
Madrid -Ràcing
València - Oviedo
Arenes - A. Bilbao
2.' Divisió
Osasuna -Atlètic M.
Sabadell - Irún
Sevilla - Altives
Celta - Corunya
Sporting- Múrcia
CAMPIONAT DE LA FEDERACIÓ ÀMATlliU'
GRUP A.
Mataronina - Lloret
Blancs - Arenys
Popular - Tordem
Maljrrai - Arenys de Muní
El partit U. E. Arenys-Tordera que havia de
jugar-se el passat diumenge dic» 26 de novembre i
en el què l'arbrit donà els punts a l'Arenys «Mega nt que el Tordera arriva dos minuts tard, iir.u'rà
de tornar-se a jugar per acon! del Comitè de
Competició.
El segon equip del C. E. Malgrat, í:>nm;. qu^í-i
loí.'i per jugadors locals, fa algun temps i.;uc forneix unes actuacions molt brillanis, ja tí'u: ha ob
í'iigut victòries sobre equips de molta VÜIUÍ, ii.'
!e:> comarques veïnes i de !a nO3tra, ianf en el
nostra camp com en caxp contrari.
L'equip que ha vençut a l'Atlèiic de S<KÜ Pol,
a l'Hostalric i al Breda, eslava forní al per: Pàvila:
Plazas I, Costa; Hornar 1, Saitó. Aimcric: Plazas
11, Vàzquez 1, Aguilar, Bertran i Vazquez !!.
Té preparats, per a desp.-ós de la l'esia
Major, alguns pariils amb equips de Girona i d'ui
tres pobles, que causaran sensació.

ESPANYA 1

SUÏSSA I

El diumenge proppassat, dia 26, a\ camp de
Sarrià, competiren en partit internacional els
equips esmentats.
El capità sufs Carroggio, que es dci.i que r.i>
podria actuflr per estar indisposat, poi·iié fer ho.
actuant moll encertadament.
f
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BAYERRI
Especialitat en arranjament de SH
llons.- Les compostures fetes amb
objectes d'aquesta casa resulten d
preus baratfssims. - Tauletes de
jonc i tots els altres derivats

MALGRAT

CISTELLERIA

Aeronàutica
Vn vol Méxsc - Espanya a'aoanesï.^t
"Bona - Voluntat"

!.n notícia d'haver-li estat concedida la Gmt:
Creu de l'Ordre de Mèrit Militar va sorprendre a!
general Leonardo C. Ruiz quan inspccciotuiva e\?
treballs de construcció de l'aerop'-íi <ÍJorbcrí;i •
Co!lar>
amb r! qual Mcxic correspondrà ui rükl
' Carrer República
MALGRAT
dels heroics aviadors espanyols que acabà tragi
cament.
A causa de !a prohibició d'efectuar VI;IP
d'aquesta envergadura per les nombroses desgró
cies ocorregudes en vols rectes New-York-Mèxic i
Mèxic-Buenos Aires, el govern mexicà volent cor
respondre dignament a l'esforç de Barberín i Co
En els mitjans ciclistes francesos ha causal
llar, va permetre la construcció d'un avió que por
una gran sensació la publicació d'un article al
Els alumnes de Comerç i Batxillera! de! Col·le- tés el nom dels dos aviadors desapareguts, con*VeIo> en el qual s'assegura la celebració en un gi Fonliadosa, han organitzat un equip de futbol, cedint la necessària autorització pera la realitza
ció d'aquest raid que hom iniciarà, segurament, a
gran velòdrom francès d'una gran cursa revenja enirenant-ss diàriament en el camp de i'Esc<>i<;.
principi d'any.
de !a Volia a França, pairocinci·Li per Ien cases
El departament d'Aeronàutica sota la direcció
constructores de bicicletes, les quais estan condel general Ruiz treballa activament en la cons
iurades perquè durant el mes de la cursa no es
trucció de l'aparell i encara que els treballa són
:>ar!a de les marques sinó solament dels correBASTER i MATALASSER
; portats a terme sense cap mena de publicitat, hem
dors.
| pogut assaben!ar-nos que aquest serà un aparell
Confecció d'edredons i articles d'esport | d'un model prototip, dissenyat completament de
Ens hem assabentat per fonts que eii3 mereinou i un del més ben acondicionals per a tals vols.
i viatge
Sabem que l'avió serà de tipus monoplà de
xen tota confiança que l'U. C. Malgratenca ha or- República, 65
MALGRAT
grans
dimensions i equipat amb modernfssim i
ganitzat una imporiantíssima cursa per un dels
potent
motor.
dies de la Festa Major.
El general Ruiz, que ha estat un dels que més
També ens han pregat que fem constar el molt
es distingiren en la recerca dels herois desapareque es planyen que l'afició malgratenca no corresguts, diu que lé una vertadera satisfacció d'ésser
pongui com és degut i com els organitzadors esCorren rumors de que a Malgrat es formarà el constructor del «Barberan i Collar» amb el qual
un equip de Natació, en cl qual hi haurà una sec- Mèxic correspondrà a la visita dels herois espaperaven.
ció de vater-polo i de curses de totes les distàn- nyols, trencada tràgicament pel destí.
Deixarem que hagi tingut vida per tan poc temps cies.
GARRIGA-HOMAR
aquesta entitat ciclista?
Redactors esportius.
Diumenge passat es celebrà a la piscina del
Terrassa, un festival. «Mare Noslrum» fou la ini- ; Llet pura de vaca. - Servei a domicili.
DEMANEU SEMPRE
ciadora i hi prengueren part nedadors de València,
Madrid i Barcelona amb moll d'èxit.

J©AN ALEMANY

Ciclisme

Marià

ORIOL

;

Notació

Lleixiu: AMOR
DOMÈNECH GERMANS

Casa fundada en 1922.

Mareny. 1/12/1933. Pàgina 5

j^SPERANÇA
"Mareny" fomentarà intensivamet i en un
sentit pràctic l'amar a la nostra
llengua vernacla.

Carrer Bellaire, 40. - MALGRAT

