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Esports
Futbol
El cèlebre partit amb l'Arenys ha
tingut un altre imitador: el mateix partit al camp arenyenc.
De fet, constatàrem que prou feina tenen per ells, aquell públic
que ens parlava de cultura.
CARTA OBERTA
A fi i efecle d'orientar a l'afició local, sobre
derivacions esdevingudes en el Irancurs de l'actual campionat, en el qual hi pren part el nostre
estimat «Centre Esports Malgrat» donem a la llum
aquestes impressions explicant, detallada i verídicament, el passat en l'esmentada competició.
Començàrem el campionat, conseguint el lloc
de «leaders», fins el dia del desventurat partit
Malgrai-U. E. Arenys que donà lloc als lamentables incidents motivats per haver suspès l'àrbitre
Sr. Armengol el partit abans de l'hora reglamentària i també per les declaracions fetes pel nostre
jugador Vallverdú, denunciant l'ensibornament
fet amb ell. Com és de suposar, la Junta es feu ressò
d'aquestes denúncies i d'altres que es presentaren
enviant-les al Comitè de Competició per a que
Fallés en conseqüència. No devien ésser lant
int'undades, com dit Comitè ha fallat, fent repeiir
aquest partit. 1 ha vingut el dia de la nostra tornavisita al camp de l'Unió Esportiva,en el que legalment perdérem per 2 a 0, i en el qual els nostres
jugadors (particularment en Parera,) foren insultats d'una forma molt poc esportiva, puix
que si bé en el camp nostre, es féu sentir la protesta airada de l'afició, aquesta fou dirigida a l'àrbitre, i mai contra cap jugador de l'Arenys. 1 ara
pregunto jo: Què hauria fet la Junta de l'Arenys,
si s'hagués trobat en un cas per l'estil? No hauria obrat exactament igual que la Junta del Malaxat? Reconeixem que els ànims el dia del partit
en el camps de l'Arenys estaven excitadíssims, i
que era molt difícil per a la Junta apaivagar-los,
però, acabat el partit, i en el local de la Unió, quan
el delegat del Malgrat acompanyat pel que signa
aquestes línies i d'algun altre membre directiu i
socis, hi anàrem per lal de cobrar la indemnització estipulada en aquests partits de campionat, no
és gens esportiu que ens rebessin de la forma que
bo feren, ja que allí varen brillar per la seva absència, totes les normes d'hospitalitat que són degudes a lot foraster.
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Demano, finalment, a l'atició malgralenca, que
tingui confiança en el nostre equip, ja que no tinc
cap dubte, que en aquests tres partits que ens falten, faran lots els possibles, per tal d'assolir altres tantes nobles victòries.
Cordialment vos saluda, el vostre president
P. GIBERT
Degut a la crisi de jugadors que sofreix el
Sabadell,s'ha vist obligat a demanar al Barcelona
els jugadors Bestil i Font.
Si no fos complagut, iniciarà gestions amb
Jordà i Costa.
També, el Sabadell, ha gestionat per al traspàs de Reixac i Bonal del Palafrugell, no podent
obtenir un resultat satisfactori, puix que l'equip
palafrugellenc, necessita els dos jugadors per a
la Promoció que s'acosta.

Esports c/e neu
Sola la protecció del Sindical de propaganda
del Jura (Vosgos francesos) hom esta construint
un trampolí de 60 melres d'altura.
Aquest trampolí serà el més important de la
veïna República, i un dels més alts del món.
L'equip de 56 esquiadors suecs que prendrà
part en els campionats de Solleftea, fa ja dues setmanes que s'entrena molt assíduament, destacant
molt els internacionals que prenen part en aquests
entrenaments.

Notació
La jornada infantil del C. N. Barcelona
Una reunió simpàtica fou la que es celebrà,
dedicada als petits nedadors i futurs campions, el
dia dels Reis, en la piscina del club del'Escullera
de Llevant, resultant, com era d'esperar, interessantísíima.
Acabat el festival, hom procedí al repartiment
de premis entre els participants infantils, no quedant ningú descontent, ja que el C. N. Barcelona
premià tots els concursants.
Donem aquesta notícia perquè creiem que en
el vinent estiu es podrien celebrar actes semblants
i, a més, intercalar-hi algun que altre partit de
Waler-polo.
Nosaltres ja hem llençat la idea; ara falta que
surlin els que ho tirin avant.

