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Mendez, del C. E. Fortuna, 6' 20''.
Valdés, del Arenes, de Bilbao, 6' :;S'.
3. Puig, del C. N.B., 6' 29" 3/S. Record de
Catalunya.
4. Maiz, del Fortuna, 7' 44".
5. Lafiguera, del Fortuna, i 51" 1/5.
6. Lozano, del Arenes, 8' 2''.
loo nietres, dames. - I. Maria Mendez, del
Fortuna, 1' 43" 3/5. - 2. Gurruchaga, del Fortuna, 2' 11" 2/5. - 3. Irene Wi1ner, del Fortuna.
lOO nietres, dors. Berajano, del Fortuna,
1' 38".- 2. Laguia, del Athletic, r' 41''. -3. Gibert, del C. N.B., 1' 41" 2/5.
lOO metres, estil lliure. Final. 1. Peredejordi, del C. N.B., 1' 13" 1/5. - 2. Berdemas,
del C. N.B., i' 13" 4/5. - 3. W. Franquen, del
Fortuna, 1' 14". ~ 4. Ferres, del C. N. B.,
1' r6" 2/5.
Salts de trampolí. - 1. Ulió. - 2. Tort, del
Club de Natació «Barcelona>>.
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Club de Natació «Barcelona»: Fa bregas, Peredejordi, Puig, Basté, 12' 16''. - 2. Club Esportiu
«Fortuna»: Armisén, Mendez, Franken, Maíz,
I.

r2'

48''.

Tem ps parcials dels equi piers de nostre Club:
Fabregas, 3' r6". - Peredejordi, 2' 55''. - Basté,
2' 58''. Puig, 3' i'·
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Nosaltres felicitem al Club Esportiu « Fortuna», com a organitzador de les proves, en la
qual hi posa tota la cura que troba a son abast,
i ens emportem una gaia impressió del públic
de Sant Sebastia, al bon comportament del qual es
deu que nosaltres hagim corregut despossei."nt-nos
abans de qualsevol títol que poguessim obtenir.
D'aquesta faisó acaba el XIX Campionat de
Natació d'Espanya, tingut a l'any 1924. Hem
allargat més el nostre cami que ens mena vers
l'ideal. Plantem ja una fita més. Si en lloc d'ésser
com un hostal que trobem en nostre camí on
fer-hi recompte del nostre haver, asseguts a l'ombra dels olivers fiorits i sadollant-nos en les puríssimes aigües que ens confortin i ens donguin
nous ales per a tornar de nou a em pendre el
camí, si en Iloc de totes aquestes forses rejuvenidores que la natura ens ofrena, trobem un allau
de marxants cara-bruts i mal parlats, que ens
enrenoguin la nostra tasca, obligant-nos a. marxar a corre-cuita, esrnunyint-nos per entre els
caminets per evitar ]es mofes massa groixudes
per a Jes nostres oi'des, alla vors ens caldra empendre de nou el camí que mena al nostre ideal,
amb un acopi de forces molt més majors í amb
més abnegació, perque ens aconhor-ti en les
dissorts que es formin en la nostra pobra pensa,
atribulada per l'hórrid espectacle de semblant
multitud i es facin difícils d'esvair.
I ara fins al XX Campíonat, que tindra lloc
l'any que vé a Bilbao.

Fes tivcll Internacional de Ndtació entre ds ffidriners de rEsqtH=tdra Anglesa

i els nedddors del Club de Natcwió «Bdrcelona»
Es cosa sabuda que l'esperit d'esportivitat
regna entre els anglesos, i més quan estan baix
una disciplina com la de la Marina Reial Angiesa,
pero aquesta esportívitat també deu existir entre
els elements del nostre CI ub, car són ells els qui
han cercat els mitjans de poder arribar a un
acord pera celebrar aquest festival, que ha viscut
els moments de grans solemnitats. Després de
molts treballs, es logra que l'alt comandament
de la esquadra, fes despla<;ar dos equips de Water
Polo i curses. Els dos equips que vingueren, estaven formats per les tripulacions de dos vaixells
de l'esquadra.
El primer d'aquests dos equips, juga contra el
de segona categoria, més aviat mixta, del nostre
Club, format per en Casanellas 1 Camino, Garcia,
Domingo, Peredejordi, Torok, Perez. Fou un
joc molt anivellat, lluitant cadascú contra ses
própies forces per aital de sortir-ne vencedor;
semblava que la victoria havia d'ésser per a els
anglesos, mes els nostres sapigueren fer-los con-

formar am b un em pat a 2 gols, donan t lloc a
creure que el segon partit fóra més renyit, degut
a la su perioritat que de la tripulació que formava
aq uest es parla va.
Mentre esperavem els equipiers que havíen
de lluitar contra el nostre primer set, els especialistes en curses eos donaren un bell programa, a
jutjar per els resultats que en sí diuen un avern;
notable entre les novelles generacions de nedadors, de les quals el Club és de les que en té més
cura.
Primera prova. 33 metres) infantil. Correren
tres, demostrant que els ensenyamen ts que els vells
nedadors s'esforcen en fer assimilar a aquests
novells tritons, no han sigut llen<;ats als vents
del desert, sinó que han caigut en terreny abonar que sols esperava la ma amorosa que hi sembrés. Mai havíem vist que uns xicots, joves per
l'edat i joves per sa actuació esportiva, poguessin assolir un tan bell i depurat estil del
a la faisó dels campions americans, que fa que

