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Diumenge viinent,

•

a

l'Estadi,

es

!luxa

banda, i amb Snissa, per una ultra, per
a fer
una excursioneta.
De MOMC711, no s'ha decidit per cap

El professor Enric Blan
co—del qual el: nost res
entice podran Ilegir una sk
rie d'articles parlan! del seu
viatge, el primer deis guate
publiquem ovni erra escriu
.des de Gibraltar dient que
per una ovario en el motor
de !'embarcado s'ha detingut
de moment en aquella placa.
Ene din que tate tres tri
—

.

celebració deis
L'Ixit d'aquesta gran jornada esportiva pot decidir la
Jocs Olímpica de 1936 a la nostra ciutat

de les dues. I fa bé de pensar-s'hi. I
si pot Oses que paguin per endavant.
.rexcursió .de
Cal recordar-se d

pulante segueixen

(

lut,

sa

Evalu

—

Per tal d'informar aquella deis
lectora que no hagin llegit el
llibre
"La gesta del -Evalú",
meu
en
el qual es relaten les vicissituds
del nostre viatge a través de l'Atlán
tic en aquest petit balandre, haig
de dir que l'"Evalú" atnida 37 peus
de Ilarg, II peus d'ample i 6 pena
de calat; és, dones, un deis vaixells
més petits que han travessat un
Oceá. I en aquest mateix vaixellet
emprenem nosaltres ara un viatge
monumental: La vota al món.
Sortirem de Barcelona el diumen
ge 22 de març de mi, a les deu del
matí. Tripu'ació: Jo, la nieva filleta
Evalú 1 Ignasi Morató. Un petit grup
de gent al mol! velé la costra sorti
da; gairebé tots curiosos que estaven
alli per curiositat. La premsa no
havía anunciat abans la nostra sorti
da perqué jo no ho vaig comunicar;
no ho vaig fer perqué ja esteva una
mica cansat de tanta propaganda,
de tant parlar que no sembla portar
embo
a res Inés que a molésties i
lics. Perqué cada vegada que la

TES.
Lequip representatiu d'En Musso
lini es fa un tip de viatiar. En el
a
Serme de d'u: setmanes ha jugat
Suisss, a Portugal i a Espetera. Ara
se'n van a Romania, després a Bulga
ria i per Ultim jugaran a Romo, con

EL CAS GRAELLS. DE
L'IlORT.4.
un:
deis que Graellets, l'ex
Els
trena mueres de l'Horta, arrasa a
rEuropa; els altere afirmaven que al
Badalona; d'altres sabien que el Sans
el vigilava, i fint qui °portean quo
actuario al Sant Andreu. I la reali
visé que
tat és que l'EsPanyol, més
Sets, ha »out aconseguir que !'Harta
el cedís, i ja ha firmas la fiera, ac
tuaras aiel que s'hagi acabat el present
tartstig. Veraneen* aquest j u g a
do, en un any ha feo un salt que molts

tra Escacia.

Ele futbolistes italians
tats de la vida. El

tensps

com

cas

és

estan

encan

de
de la

estar tant

sigui possible Iluny

d

terra de les camises negros.

nara a vibrar. Els grans esdeve
niments esportius que s'hi cele
braran han de decantar a favor
de la candidatura de Barcelona
la decisió del Congrés Olímpic
Internacional que ha de designar
la capital afavorida omb la ce
lebtació deis Jocs °limpies
de 1936.
Cal, donas, per patriotisme,
que diumenge vínent l'Estadi
s'empleni d'una gernació vi

voldritn.

Catali, barceloní:

brant, correcta, eminentment

,7

volum de les edicions
LA RAMBLA

Les eleccions municipals
menge r.assat —eleccions

conseqliéncies

bles per les

elevar

van

--

Barcelona,
rial esportiu,

a

de diu
memora

que han

-gidoria

la

tres

clutadans d'histo

tres

dignes

de

ala

Ens referim

ciutadana.

nostres

arnica

Joaquim Ventalló, Frances- C ,ata
Amadeu Aragai, ale eludo felicitem

reunirá la Directiva del
Espanol para redactar una nota que
'yo rensitira a la prensa, dardo cuenta
di ou renuncia al título de Real que
hasta ahora venia ostentando."
Traben que té malta gracia. Aixd
d'haver-se de reunir per renunciar a
sus títot—del anal n'estaven orgullo
sos--es una cosa que fa riure.
Ens sembla que no valia la pena de
se

cel..ntar

s

e

j,-..en

ben sincer-ment.

11C

J:;3e,

per la seva vita

dit--i ho

litat esportiva, per la seva cultu
ra, pcl seu entusiasme per l'es
port, mereix l'alfissinn honor
d'ésser escenari d'uns Jocs °lim

menge cal

Barcelona,

que

Cal tenir

en

compte

disputa

i fem-nos dignes
qual aspirem.
Altrament, l'equip de l'Estat

de !'honor al

a

Llittre d'Irlanda mereix—i més
encara en

de la nostra ciutat experimen
tara un con mortal. Per atizó' hem

moments— un

punta de vista i els dema
a prrra mInim, que

com

de la
recordin— o ara o mai
palaus
de
l'Exposi
cessió d'un deis
ció, ala esportius, per a convertir-lo
en Pelan deis Esports i de la creació
—

es

de

plscines municipals.

dials, essencials, impresci .dibles, que
els tres regidora esportius de la
ciutat de Barcelona, han de
si resolen d'una vegada.

.

pieles. Tos fa creure, perd, que se
guint l'ambient de can-'i de régims,
!apoderaran del govern del club gt:a
cit.« el grup "campero!".

ciutadania, esportiu-4
catalit, diumenge ves a

veure

.4
`salle*

l'Estadi.
smsnen•¦•

1

'CAN I DE RETOLS
En -el Sorteig deis partits elimina:c
ris del primer torn, va correspondre
jugar el Castelló amb l'Alfons XIII,
de Palma.
I ara resulta que el Castelló ha ju
gat amb el Mallorca.
L'Allane XIII, ha guilla de por.

JOAQUIM VENTALLO

PRANCEC COSTA
4 de la

llur, entre la roba blanca es
el cel blau.
Es veu que entre !'entusiasme yer
men dele patriotes i la por groga que
ehs donava un tremolor ale dits, volien

'JAI,.

BOSTON

BARCELONA
Recordeu-vos, el dia de la
Festa del Llibre, d'aquest
nom. Si no el teniu, penseu
que s'acaben els exemplars.
(Primer volum de les
edicions LA RAMBLA)
-

La

casa

EL "MATCH"
MONARQUÍA
REPUBLICA
-

Quan

tothom

esperava

el darrer
flore verm elles

"round" amb aquel:es
de la seng que hi creixen, i aquell
"stop" de la música interior nostra i
fine el "crec-crec" del trencament dele
tendrums °primate per la huila esgota
dora, heu-vos ací un "match" resolt
per abardonament a les seves acaba
lles... La tarima de fusta s'ensorra en
golint e! veneut per deirar en carn viva
ún%c del púgil triomfant
amb els guante que no han fe: sana en
cara entelats només per la suor freda

l'espectacle

!'antagonista absent i estalviant-nos
la v•sió d'aquella Ilion groga intermi
tent i anguniosa que nimba e! cos dele
veneuts sense vigoria...
de

• *

•

el resztltat del -match po
dria concrefer-se
6/o, Ve, sjo
En

tennis,

(abandonat)...

J..
••••

41>

—Molt malament! No has eitat a -l'altura empatant amb els feixistes.
perqué seria lamentable que els futbolistes fossin els única que
4jo eatigtiessin al aervei de la ,República

OBSERVACIONS
havia

*

uns

senyors que habi

przncipal sobre el correr 17 er
ran (portes i finestres ctoses, plantes
de baleó contarles, Mies d'ocells amb
.sents) contemplant el me de la gran
manifestació reptsblicana des del terral
ten

un

-

-

posar-hi pisos entrernig...
*
Un altre, dalt un colomar—ell

ta el

i aixeca els bralos
desesperado.

so

ces...

El pare
davant

tan

aquests dies a Catalunya?...
Quins viratges més cómics els vi
ratges deis mals patriotes que ara pa

es

lleva el barret poc

l'espectacle, té
definitives:
—Nois, aixa sembla
quia...

a

poc

unes

paraules

una

monas

EL REPUBLICA DE TOTA

processó de formigues ino
fensives per al scu ús personal...
*
?Quants quilametres de bandera
catalana i republicana s'han traed

LA VIDA
Els republicans joves estan d'enhora
bona, és evident. Han fe: la coneixenea
del'triomf en plena joventut, a l'edat
en qué cap vietária no reprén ni ennue
ga, per3 jo ara vull evocar la figura
del republica de tata la vida, del vell
federal que porta cinquanta anys de

'

lesen la inexperiéncia llar del volara
dins les !largues carreteres que formen

?taita i d'entusiasme inestroncable.
Venerables vells, dues voltes venera
bles...

les banderes catalanes i republicanos...
perqué els falsos camine sííts tancats i
barreis per sempre..,
*
El pare arriba del correr. Porta
el cor Ileuger com una ploma de l'au
del paradís embolicada amb Paper de
seda de colore catalans. Al carrer tot
és vida nava, °nades de pan veritable i
franca cordialitat...
En empényer la porta els nois (els
SelíS fills) s'esbatussen grollerament.
—Anima!, si cm tornes a mossegar
la cama et punxo atnb la forquilla!
—Lleno:4a lanas, té, perqu1 apren

contemplat l'esclat del pobre,
victoriós a la fi, des del baleó de la
nostra RAMBLA i tenia al costal me;
.lo he

guisl

unplat

signe

p!ora
de la

un escanda de mil dimonis
la serventa agafa un coixi de vellut
verme!! i se'l posa al cap Per si de

arbitraria de

engega

more

Hi ha

enemic de mena del sol s de les altu
res—, esguardava amb les orelles obtu
redes amb cató fluix, la parada vibrara
i inacabable anzb uns binocles Plaeats a
l'inrevés per tal d'obtenir una visió

I tne
col!.,'

1

-

que

consti

que

a'gunes

d'elles eren boniques. Per fi vaig
decidir endur-mein un heme, no
perqué jo odii les dones, sinó perqué
les circurnstáncies no son a propósit
per a endur-me'n una companya.
El meu company és Ignasi Mora
t6, un noi de Barcelona, de vint-í
vuit anys, solter i aventurer. I amb
nosaitres dos també ve la nieva
filleta Evalú, la Princeseta de la Mar,
la nena més valenta, la més simpa
tica, la més adorable del món. Quan
estávem a punt de deixar les amar
res, al Re'al Club Náutic de Barce
lona, es presentá un periodista fotó
graf que, segons la llista de periódics
que cm dona, representava almenys
tota la Premsa del món. !I aixó que
jo havia fet tot el possible perqué
la Premsa no se n'assabentés! Crea
que els periodistes han de tenir un
instint especial que els permet as
sabentar-se de tot sense que se'ls
digui res. I mentre nosaltres está
vem preparant-nos per a la sortida,
el fotógraf treia una fotografia dar
rera
l'altra.
El primer día del viatge el passá
rem encalmats, sense vent.
En vista
de la qual cosa posárem el motor en
al mate:x lloc. I ad haig de dir que
ara l'"Evalú"
porta un petit motor
de vuit cavalls, un Diesel Junkers

AMADEU ARA GAI

tesa sota

FI

ona

boniques;

Són aquestes qüestions, primor

NOVETATS A L'EUROPA
Sembla que a !'Europa hi ha hagut
minio*: per tal de veure qui s'enear
rega del Poder.
Les nostres referéncies són incom

Per

Per hovrr-se retirat del campianat
el Patria, de Saragossa, el Badalona
resta classificat per als ruítens de 1i
91.11 del campionat d'Espanya.
La cosa no pos amar millar, i els op
t'ostiones deis badalonins van tfeixent.
badaloní ens deja:
—Si Sois anessin fent igual, encara
eadriens arribar a camPions.

avalanxa de cartes de
persones que volien acompanyar-me,
moites cridades al teléfon de part
d'altres que no volien escriure, i visi
tes personals d'altres que volien veu
re i
no ésser vistos. He rebut més
de cent oferiments d'altres tantes
persones que volien viatjar amb mi
I moltes d'elles eren
en l'"Evalú".
senyores i senyoretes, algunes molt
sempre

1

donar-hi tanta importancia. Si no és
per Ir-nos crwre, ara, que tata la vida
ha» estat particlaris d'En Macia--qwe
tal podria éster —Per
nosaltres es
perder el temps.

EL BADALONA PASSA

publicat quelcom d'aquest
projectat viatge, el resultat ha estat
Premsa ha

de Barcelona

con
Els esportius catalana,
fiança plena en aquests tres ho
mes. Des
de l'Ajuntament, es pot
fer, en sentit cultural-esportiu, mol
ta i molt bona tasca en profit de la
ciutat. Su7osem que els nostres
amics ja tener: fet un pla de llur
actuació en aquest sentit. Nosaltres,
pesó, ens permetrem d'insistir en els

pem,

aquests

aeolliment fraternal del poble ca
tala. No hm d'oblidar la simpa
tia que Catalunya ha sentit sem
pre per Irlanda. 1 que diumen
ge assistira al match el nostre
president, l'illustre Macia.

ra

noatres

anztr

guem-ho present

que Ber

Barcelona aquesta
elecció. Cal no perdre de vista
que els que ho han de discutir
i acordar assistiran diumenge a
la tarda a l'Estadi de Mont
juic. Si aquest no és pie, si el
palio no capeix la importancia
que per a Barcelona té l'exit
d'apesta jornada, la candidatu
lín

repetim-- que diu

a l'Estadi per
Inés
de l'inter?s
patriotisme, a
esportiu que ene hi pugui dur.
Ulls de tot el món esguardaran
nostra força esportiva. Tin

pies.

regldors esportius

Els

reportat

TAL.
Ufo§ diarl qualsevol de divendres:

hi assistiran

món— que

del

Aviat, la novena esportiva
QUO VADIS-SANCHEZ?
de Francesc Trabal, segon
REUNIO. TRANSCENDEN

es

portiva, que palesi davant deis
congressistes °Limpies d'arreu

quovois,selizt
-Passat.

O1

Diumenge vinent, l'Estadi de
Montjuic tornara a reviure, tor

Ittit

Diumenge a l'Estadi has
de fer un acte d'afirmació
esportiva i catalana.
No hi manquis.

Gibraltar

a

que per

ara

bé i que consumeix

va

gas-oil (olis pesats). Així ens evi
tem de portar gasolina, que per ésser
seria perillosíssirna
tan inflamable
per
mar

l'he

nosaltres;

a

incendi

un

alta
motor

en

seria desastrós.

Aquest
installat especialment per

a
les
entrades i sortides de port; fora
d'aix6 podem usar-lo molt poc, puix
que no portem mes que Iso litres
de combustible. El vaixell també
porta ara un aparell per a rissar
la vela gran. Aix6 de rissar veles
és una tasca molt pesada per a un
home sol, i confio que aquest apa
rell cm fará aquest treball més lleu

meus

ELS ITALIANS, TURIS

•

VUITENS DE

lié de

nena

tarda molt de Barcelona.

W

VLS

i que la

que continua rebent obsequis
de la Princesa de les rruirs-esta molt contenta i es re

f

l'Hoy

Barcelona

De

rá el match de lutbol Arlanda-Espa
nya, fi el de rugby 1Parls-Barceloua

L'EUROPA, DEXCURSIO?
El club gracienc esta en tractes amb
Txecoslovaquia i Hongria, per una

RENTS.
Sembla que el pies entre els clubs
de la «regona categoría i la Federado
Catakuss está més espatilat que mai.
I rescisió de qué tant s'isa parlat, es
wew mis irnusinent que mal. El senyor
Vila--srmpre ansia deis desvalguts
!ha pos& al costa: dele clubs huniils,
lot fa ',n'otee que si els poderosos
la rae,. tard o d'hora
no es posen a
it55 Miedirr

L'ESTELA DE L'"EVALIPT"

Un gran esdeveniment esportiu

buirac
CESCISIO DELS PREFE

trepar

I

ar

entre cap
•

ben a /a nieva vara, en Baldomer Olíer.
Per ell he vist i he copsat—llanterna
mágica a través de la seva
inte
rior—una Projecció precisa deis senti
ments deis nostres republicans—oliveres
carregades de fruit—de setenta anys...
I han anal desfilant tots els vells
patriotes viverzts que visten una vida
concreta dins la nieva membria...
Al davant
tots ells, l'avi Macid,
que ha entrat !‚le de vida al paradís, un
paradís tangibk,
,amb
les

Ilums i les caneons més pures. Triomf
de la perennitat de les conviccions no
bles i altes...
Heu-vos aci el premi a la vida cla
ra d'un home be.
Els oportunistes no coneixeran nzai
aquest paradís sobre la terra tot i pas
sar-se la vida flairant la fusta de les

cledes...
La reacció del potile, formidable, de
finitiva, ha palesat que encara /a vir
tut té un pretni i la falsedad un castio

contundente,
Que els oportunistes són sempre els

inoportuns i que aquells que amb
fermesa d'ideals saben esperar la seva
hora, són el: únics que mereixen el
que ha obtingut Macia: La consagre..
ció de tot un poblé. El paradís en vi
da. Mentrestant els grane "imPerials"
com "corbeilles" de flors
enceses pas
eterns

.satven

gratas

lentement
bancleres

sota

baleó.

el

Les

victorejades in
lassablement. La gentada formava re
molins de joia en muy de la plaça de
eren

Catalunya i

Baldomer 011er anava con
paraules indesxifrables i
tenia la mirada oscillant entre el bleu
del cel i el groc i el verme!! de la
ban
dera catalana.
Una vegada pronuncia unes paraules
lentes amb tota claredat. Em deia:
Veig les coses d'una manera estranya.
Sento el poblé molt prop meu i ea canvi

fegint

el

veig

unes

com

rera un

vidre...

I és que el bou vellet

Ofiik
40*40414‘41.4111,1,

BLANCO
més

a

quantitax

una

de provisions, tantes que fins
ara no hi ha lloc per posar-les
tenim el pis de la cambreta pie de
caixes i paquets. El que trobem de
menys és un paquet de xorissos
embotits que prometeren que ens
enorme

portarien i
és que

no

ens

comencem

els dugueren. Aixi
aquest gran viatge

completament desproveits d'aquesta
menja espanyola tan clássica: el
xorisso.
Durant aquest primer dia del viat
ge estic bastant trist. Penso mole
en els meus amics. en les hores agra
dables que he passat a Barcelona.
Penso en una dona... I també penso
en
els meus enemics, en algwa

hipócrites que cm sornreien cara d
cara i després tractaven d'assassinar
me
per l'esquena. Peró en general
trist, perqué a Barcelona
cm sento
hi ha molts

cors
nobles.
Una estona després de surtir del
port Morató es mareja, i fa el que
vulgarment se'n diu "canviar la pes
seta". Peró té bon esperit, no s'ajau.
S'asserena i pren el timó, mentre jo
vaig a baix a fer el menjar. Faig
una mena de carn fregida amb toma-tea, que no está del tot malament.
No obstant, m'ho haig de menjar
jo sol. Evalú menja altres coses;
Morató no está per a menjar res.
Hi ha calma completa i caminem

sense

moto:. A la tarda passem per

davant de Vallcarca, que evoca re
cerda irónics. Ací vingueren a re
bre'm, fa cinc mesas, la flor deis
esportius de Barcelona, quan arriba
rem
d'América en aquest mateix
"Evalú". Aquests senyors s'apreta
ven
per acostar-se'm en aquel' dia
memorable. I és que és molt agra
dable l'ésser fotografiat al costat
d'una. celebritat. Més tard, quan vaig
visitar alguns d'aquesta homes per

m'ajudessin a acon
cárrec, es desleren en
excuses. I un regidor de l'excellen
tíssim Ajuntament al qual vaig visi
demanar-los que

seguir

un

un
arree que hi
de quatre mil pessetes
l'any, cm contestá que calia que io
mobilitzés tots els tinents d'alcaide
i el mateix alcalde. I tot aix6 per
quatre mil pessetes l'any... Ara, en
el moment de pastar davant Vall
carca, cm sento molt content d'allu

tar per demanar-li

havia

vacant

nyar-me

d'aquests

senyors.

Tot aquest primer dia hem con
tinuat al llarg de la costa, molt
lentament. A la nit, sol al timó,
tornen els pensarnents tristes. Enyo
lleuger venti
ro motes
coses... Un
suaurnent,
empeny
de
terca
ens
jol
a
tota vela. Ern acoto orgullós del
meu barquet, que llisca sobre acoles
ta mar tranquilla, amb les seves blan
ques ve'es, en aquesta nit serena,
riallera. 1 aixi pasten les horca, pen
sant
molt. Al matí estem davant
Tarragona. El vent és ara un orat
jol suau de Llevant, i jo poso la

rodona,

una

vela

que

nova

fer

a

entera.
i la gran. Ta-ragona queda
laboricp,a
estudia
mentre Morató
coin
ment un llibre de cuina que din
de
Després
ha de fer-se un estofat.

molt estudiar decideix que és millar
fer patates fregides.

ENRIC BLANCO

La

Catalana
T

no

CARLES SINDREU

1

PONS

vaig

Barcelona. El resultat
és magnífic, l'"Evalú" camina que
dóna gust, en popa, amb la rodona
manar

és

s'adonava
que entre ell i el món hi
havia les
seves !lagrimes de felicitate,

Portern

ger.

guanyada. Ara, cal que
pigues defensar-la.

ssaenan. -''''am~r~a~arsaM' •49~"asnateSase,

aoe ivaaaaa -aa,"
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la

rambla

COVARD I

CO

DESLLEIAL

caigut
tirá

va consultant per
separat amb
els seus ministres i tanteja per telé
fon l'estat d'esperit de les guarni
cions del país. Els únics que en

Bo

Són en vigIncia els Drets
de l'Home. Som, per tant,
en una hora de solidaritat
i de collaboració civil. El
que hi falti será considerat
com a traidor.

l'encoratgen són els Berenguer
i Cierva. S'assegura també que Des
pujol Ii digué que podia comptar
amb la guarnició de Barcelona...
cara

XARAULA DE REI...
Els esdeveniments es precipiten.

A Eibar, a Barcelona, a Saragossa,
la República ha estat proclamada.
El poble és al carrer, disposat a
tot.
No hi ha dilació possible. El
Gevern Provisional está a punt
d'intervenir, reunit en Consell Per
manent.
Pero el senyor Borbó
ádhuc sabent que la seva tossuderia
pot costar molta sang— no cedeix.
Conspira encara, busca encara les
possibilitats d'un cop de forea. Con
sultes i més consultes. Es parla
d'una possible farsa de ConstituentS,

dues horas
el Govern Provisional
decideix jugar-se el tot pel tot. Des
del domicili de Miguel Maura es
trasllada en automobils al Ministeri
de la Governació
entre les frené
sigues aclamacions del poble—, en
—

—

tra

—

es

busquen generals,

latins... Pero

41111111111.. a mapa,

lar
Iiir.
La,
Malla
MY
Mulo mar
"nriewee,
--emema
aresemeg,
'

forea pública

la

i

A Palau, l'ex-rei encara aguanta,
voltat d'alguns deis seuss ministres...
oferir resistencia

a
les ordres del
Govern• pes6 finalment acaten
les seves ordres terminants. El Inés
distingit, és el Capitá general de
non

crielen

pa

espera,

al

Madrid, 13erenguer;
i

se

voldria avenear

proclamar l'Estas de Guerra,

pero

per fi cedeix i se'n va al
costat del seu germá. Dámas, a po
sar-se a les ordrs; personals de l'ex
rei, que roman a 1.Alcássr en una
tossuderia idiota. Finalment, des de

l'illustre president de la República
l'amic incondicional del rei. Es

i

que el poble
oblidi
deja Costa
i, encara
més, cal que el poble aprengui a
odiar. Cal que el poble no oblidi
aquesta gent que ara ha passat la
frontera— abans hi havia passat els
no

—

capitals

seus

enormes,

mentre

la

pesseta s'arruinava—, i el desastre
que deixa darrera d'ella.
Cal que el
nyor Borbó,

poble

oblidi el se
de la tragedia
d'Annual, de l'adveniment de Primo,
de

no

causant

l'abjecció dictatorial, deis assas
en
pie carrer, de l'afusella

sinats

de Galán i Garcí/ Hernández...
Cal que el poble no oblidi i, so
bretot, cal que vigili —ara que és
senyor únic deis propis destins
ment

—

Alguns capitans generals semblen

A les dues de la tarda del dia 54,
Alcalá Zamora, d'asord ami) els seus
companys, decideix un darrer pa s i
crida Romanones al despatx del
doctor Maranón, on parlamenten

-'-'•usumsee
dinissumeannis
lama
onsomassi.
exam.sonsiuses
illeat1111111111111•11
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poble

•

carrer.

t'fr-Qiis.-Tokiiii,
'

•,

el

es

saludat per

hissa la bandera republicana...

responsabilitats. Cal

sigui

feta Justicia. Corren en
Ilibestat, a més a més del Borb6
fugitiu que ja gosa parlar de "drets",
els bornes que el voltaven, la cama
rilla que l'ajudá a castigar i a robar.
que

Que no seis perdi de vista, que
siguin oblidats en un criteri de
suicida benvolenea. Per patriotisme
pot parlar de patrio
ara ja es
tisme
cal actuar enérgicament, cal
sotmetrels a judici, cal condemnar
los, si han estat culpables, amb la
mateixa energia implacabla amb qué
no

—

—

ells condemnaren innocents i per
seguiren ciutadans dignes.

osLi•
cori

•ell,,T,

1112"
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es

poden queixar ale eapanyols. Jo també

he carregat amb la

s

a.?

ss.

"EL AFR ICANO"

(De "Simplicissimus"
meya

cre u....

Ilur ineptitud, s'ha trobat
l'hora del perill sol, sense un sol
horne ni una institució al seu costat,.
su•t ami) un manifest tan impolític, és
cosa de riure.
L'obsessió del seu palatí senyor duc
de Miranda en repetir que no hi ha

VII, Isabel II, Alfons XII,
repugnants desposismss!...
Alfons XIII, brillant historia de
ran

ARA QUES ES LLUNY,
DESAFIA

Ja se sap, per la Premsa,
tingut del Manifest que el

el con
senyor
Borbó destronat acaba de fer públic
des de París. Com els covards, com
els deslleials—com el que és i ha
estat sempre—, Alfons de Borló no
té, ni en aquesta hora suprema, un
gest d'acatament i de dignitat. El
Poble l'ha acusas de molts crims i
de moltes prevaricacions, i en lloc
de fer el que hauria fet un home
digne —sotmetre's al judici del Po
ble i presentar-se davant de la con

venció—, fuig, aprofita l'excesiva
benvolenea del Govern Provisional
de la República, fuig, i quan és a
l'estranger, quan és Iluny, quan ja
no
hi ha perill, parla. Parla per

desafiar. Parla per dir que ell no
ha abdicat, i que quan hi hagi elec
cions "ya veremos", i que ara noméseha volgut evitar la guerra civil,
i que no renuncia cap deis que
ell en diu "mis derechos"...
En un document a l'abast de qual

analfabet, sense grandesa i
emoció, acose sinceritat. i sen
se contricció, l'home d'Annual, el
causant personal de la tragédia afri
cana, s'el-IR-eta en pretendent, aixeca
sevol

acose

banderia d'una restaurado que no
ha d'ésser possible. No renúncia ala
seus
dreta perqué— diu —els ha
acumulat la Historia. ILa historia
deis Borbons; historia de tirana i de
covards, de malalts I de canallest
La historia deis Borbons: Felip V,
Carlea IV, Maria Cristina, Fer

LA
DARRERA
DEL BORBO

ea,

CANALLADA

ha estat, únicament, aquest
Manifest indigne i aquestes decla
racions desafiants a algun periodista
estranger. El senyor Borbó, abáns
de marxar del país, fins a darrera
hora, fins que la por de caure l'em
penyé a fugir, encara calcula freda
ment les possibilitats duna defen
encara falta cínicament a la paraula
donada al Govern provisional cons

.;•¦¦¦
•

casa

poble?
?Es que

per ventura no era el mateix Alfons Borbó, el qui posá una
Constitució prornetent sota el seu ho
nor acatar-la i fer-la
acatar, i que
després burla i anulia c5ntra tot dret
i tota raó caiguent en el més indigne
perjuri en qué pot catire un borne i
un catolic?
?Es que per ventura no era el ma
teix Alfons Borbo el qui un día pro
mesé a l'Institut de Sant Isidre apren
dre la nostra 'lengua 1 que més tard
no solament no l'aprengué, sinó que la
bandejá i la perseguí i la ultratjá de
clarant-la indigna d'ésser usada dintre

del

'Z'ssys.»'

nostres

(Juan
a

la

un

home ha fet

tan

dignitats.

Manifestada rotundament per la
República la voluntat popular, de
cidit el Govern Provisional a actuar
pel seu cornpte per tal d'imposar
un ordre
non —el que el poble
re
clama—, no amagada pelo rnateixos
ministres de la monarquía la realitat
gravissima de la situado, Alfons de
Barbó encara conspira. Mentre el
general Aznar planteja la cris!, el

a

la

seva

Quina valor

paraula?

hauria

tingut

Caldrá que

ultimátum que el Govern Provi
sional envia al senyor Borbó, per
qué se'n vagi duna vegada. El reí,
sembla, ja s'ha conveneut de la seva
impoténcia, i marxaria si se fi do
nessin garanties de seguretat a dl
i a la familia. Romanones demana
un termini fins a dos quarts de sis
de la tarda i queda convinguda una
pacífica transferéncia de poders, a
condició que el senyor Borbó se'!]
vagi sense perdre un minut.
"Abans de pondre's el sol...", és
el pacte. El Govern Provisional,
que creu que encara hi ha paraules
de rei i Borbons que tinguin pa
raula, prepara rápidament una fór
mula jurídica per la transmissió de
Poders. Mentrestant arriben les no
ticies del país, ja en pen de guerra.
La guárdia civil, representada pel
seu Cap,
general Sanjurjo, ha fet
acatament, i molts altres cossos mi
litars i civils s'han adherit també al
non Govern.
Passen les hores, nervioses. El
Govern espera només la transmissió
de Poders convinguda. A dos quarts
de sis, per6, no hi ha notícia de
res.
El rei no compleix la seva
paraula, perjuri una vegada més. A
Romanones no se'l troba enlloc; ha
desaparegut amb tots els seus amics.
Els moments sois decisius, tremen
dament greus, i el senyor Borbó
que encara vol ésser rei és, com
sempre, de311eial a la seva paraula
paraula de reí i de Borló...
un

—

'

(De

FUGIDA, XOFER DEL

PROPI AUTOMOBIL

ESPANYOLA
Helios

Gómez)

seva

?Es que per ventura la seva abdi
cado hauria estat d'una qualitat su
perior al jurament que féu de la
Constitució?
Per aixo considerem d'una nulla im
portáncia, el que el senyor Alfons Bor
bó hagi pogut fer en abandonar el
reialme que els seus passats, la histOtotes- les mandangues u havien
Ilegat.
Es histrionisme pur, paveria autén
del senyor Alfons Borbó en el
seu manifest de comiat.
El senyor Borbó ha de seguir la
llieó deis que l'han precedit en les

tica, la

reni-ivacions itnposades pet poble: no
és mai sobrera la discreció a un reí,
encara que sigui de can Borbó.

J..

PUJADES

ara

també et sentis patriota!

SENYO R BORBO

Governació arriba una ordre com
minatória, el cap de la guárdia civil
fa una gestió personal i quan ja
semblava inevitable la catástrofe, el
senyor Borbó se'n va, fuig, en un

pánic sobtat, en un deis
mObils, que condueix dl

seus

alguns generals més

rurosament

se

leccionats esperaren ordres del tirá.
Sortosarnent eren sois, i quan un
general es troba sense soldats al
davant
no al darrera
ho deixa
correr. Com sempre, el Borbó fla
queja quan s'adoná que alió Ii podía
-

—

el cap. Fugi carreteres
els covards, preferint aja?)

costar
com

A dos

quarts de vuit

—

passades

La paverla
del senyor
Borbó•

auto

rnateix.
Fins al darrer moment, el "Gu
tiérrez" calculé les seves possibili
tats de reacció i els Berenguer i

enllá,
a

un

digne

acte de submissió a la vo
luntat sobirana del poble, concreta
ment manifestada en els comicis.
Ara, és ciar, podrá dir
ja ho
diu —que ni acata ningú ni renun

retirada del rei
la clara i espontánia
manifestado del poble espanyol a fa
vor de
la República, havia lleument
dignificant un regnat rublert d'oprobi i
La

respectuosa

d'Es,panya davant

de vexacions. Asisten bel morire d'un
regnat honorava tota la ja seva 'larga
vida de desencerts, de negocis térbols
i de tristos i dolorosos comanaments

personals.
Perú tot just s'ha esvait l'ombra del
darrer Borbó damunt la terra ibérica,
que el seu esperit grotesc s'ha fet sen
tir en ms manifest que ens ha fet
enyorar la dignitat reial d'ui rei Ama

—

ciá

res...

SORTOSAMENT,

EL POSLE

ES EL QUE MANA
I el Poble ha donat un cop de
peu definitiu al Borbó i a la seva
corona —la reina
se n'ha
emportat
una, de corona, que val alguns cen
tenars de milers de lliures esterlines.
aixo és, molts milions de pessetes—,

i

no
consentirá, no ja en un retorn
impossible, sino, encara menys, en
la justificado que algú pugui valer

donar
LA

_

la

abdicado?

(De Cabrol)

MONARQUIA

poc honor

pesseta.

EL

LA

la vía

en

paraula donada, ?quina valor pot

donar-se
?

Ajuntaments i

Home de dreta:
Les declaracions que pugui fer el senyor
Borbó i els maneigs a qul es pugui lliurar a
l'estranger, poden alterar la cotització de la

Fermín Galán", havia encara d'és
deslleial en l'hora de les su

ser

premes

pública?

seu

N

senyor Miguel
Maura, encara prová de jugar amb
els destins de la nació. I no l'asura
altra cosa que la impotacia i la
por de
en la mateixa batalla
que hauria encés.
L'home que ha jugat sempre, a
profit propi, amb la sang i els ho
mes; el que un dia
feia afusellar
Fermín Galán i l'endemá deja a
Sánchez Guerra que "uno de los
hombres por mi más admirados es
a

els

a

abdicado, ras obliga a preguntar-li:
—?I si Alfons Borbó, ex-rei d'Espa
nya, hagués cerimoniosarnent abdicas,
quina valor tindria aquest acte pel

No

tituit

repetida de

a aeuest retorn.
De la rnonarquia no en queda ja
alisa cosa que el record
un
re
cord trágic tacat de sang— i que

l'exigencia enérgica, implacable de

o

71

Ui

deu.

Aquella aria '5 igualó de voler-nos
fer evident que Alfons Borbó no ha
abclicat, que espera veure el que pas
sará el mes de jtrny, que s'ha allunyat
provisionalment d'Espanya, ens recor.
da toses aquelles grotesques i risibles
ankdotes que tots coneixem: la de
l'home que caigut en un pou, promet
perdonar la vida a qui el tregui del
fons. I també aquella altra del mal
factor que, acompanyat d'una parella
de guárdies civils, en ésser preguntat
pel qué Ii passa, molt seriBsament
afirma que va a acompanyar els ci
vils, pesqué no coneixen el camí.
Un rei que davant la manifestado
clara i contundent del noble en pro
d'uns ideals antimonárquics, després
d'haver esgotat tots els polítics ja des
acreditats i prévia declaració oficial i

—Me n'he anat, per evitar
—De quina sang?
—De la meya.

-

vessa

ment de sang.

20 d'abril de

la

El III Gran Premi de
Turisme del Moto Club
de Catalunya
En aquesta excursió colectiva de

regularitat i turisme que per dele
Preció de la Federació Motociclista
Espanyola organitza el Moto Club
de Catalunya per als dies 4 al 7 de
juny, podran prendre-hi part tots
ele vehicles de dues, tres i quatre
rodea, sigui quina sigui la seva en
bicació. Pel que fa a vehicles de
quatre rodea, la prova será tancada,
i reservada exchisivament per als
socis del Moto Club de Catalunya,
o de qualsevol dels clubs afectes ala
sectors de qué es compón la Fede
ració Motociclista Espanyola, sem
pre que els dits socia siguin pos
seldors del vehicle respectiu i per
tanyin a alguna de lee esmentades
entitats.
El "rallye" a Saragossa, polstació
indicada com a lloc de concentració,
per ésser la que reuneix condiciona
d'una equidistancia aproxitnadament
igual de Madrid, Bilbao i Barcelo
na, anirá sota l'organització directa
del. clubs que ostenten la represen
tació deis sectors A, B i C, amb
subjecció al segilent itinerari:
Sector A: Penya Motorista Bis
cala.
Bilbao, Vitória, Pamplona,
Tudela, Saragossa.

1

dran obligats a trobar-se a Sara
goesa a una hora determinada, en
el control de signatura, que será
pl Iviament establert en disposicions

dIjk.. oty

"**10•••¦¦••¦•••••¦•¦••¦¦••••%".

de peces

legfiimes

1

kHEVROLET,
Joan Flotats
'remara, núms. 95 1 97
Teléfon 31506
BARCELONA

posteriors.
Els concursants hauran de perso

Gasolina

al lloc que es fixará com a
control de signatura. per tal de re
bre del Moto Club de Catalunya les
disposicions i prevencions necessa
ries per a la seva participació al
Gran Premi de Turisme.
nar-se

Barcelona, Igualada, Linda,
Fraga, Candasnos, Saragoesa.
Sector C: Moto Club d'Espanya.
Madrid, Guadalajara, Alcolea del
Pinar, Alhama d'Arag6, Calatayud,
La Muela, Saragossa.
Les entitats organitzadores del
"rallye" comunicaran al Moto Club
cje Catalunya l'hora de sort da de
cada concursant, que haurá d'ajue
tar-se a una velocitat mitjana pré
viament establerta, per tal que la
seva
arribada a Saragossa coinci
nya.

hora aproximadament
igual per ale concursants de totes
les regions.
Els participante en el "rallye"
hauran de trobar-se al lloc que s'es
tablirá com a arribada a Saragossa,
a !hora exacta
que els s'gui fixada,
i es donará un marge de cinc mi
nuta per caces i per defecte per a
no incórrer en
penalització: passat
el dit marge de temps quedaran pe
nalitzats amb un punt perdut, que
influirá per a la classificació del
Gran Prerni de Turistne.
deixi

en

una

Lis acumula
dore

D 111 I N
Sóli eh més
puteo s 1 de
Mé3 durada
per

.1

Vita mena d'autoreóbIls

Agent exclu
AgBalenes, ter,
'allorca,

f Llar:

2i. T. 77578
Gran taller elactric

Els concursants que s'inscriguin
per a prendre part en aquesta prova,
i que per raó de la seva residencia
trobin inconvenient a prendre corn
a punt de partida
Madrid, Bilbao o
Barcelona per a efectuar el "rallye",
tindran l'obligació d'efectuar un re
corregut minim de 3oó quilómetres,
l'itfnerari del qual será fixat pel
Moto Club de Catalunya, que pren
drá les disposicions necessaries per
a controlar-lo.
Els contursants que no tinguin la
Madrid. Bilbao o Bar
residencia
celona, i desitgin prendre part en
el Gran Premi de Turisme exim:nt
de les forrnalitats del "rallye",
se
podran fer-ho considerant-los a la
sortida del Gran Premi de Turis
me ain:.) un punt perdut per llur no
participació en el "rallye", peral> vin

•

el
AUTOSINIOU 8
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A

garantítzat del

25 per 100

pus, de tots aquests
de vaques magres.
*

1

JOAN

les provmetes
de ouons

u
1

possetes!

Nomás costa 59

FLOTATS

Tamarit, 95 1 97 11. 31508
BARCELONA

Prop d'un mílíó d'aparels

Proveu-lo avui niatelx
Es ~Noca

de Penya Terramar

Ronda de Sant Pere, 20

d'or, plata
categoria.

i

bronze, iguals

en

--

S'admeten oferiments de

cases

serio

capltais

9.

Domenech,

Francesc

cotxe

Fiat.
Víctor S.,

to.

moto

Boyal En

field.

Lluís Folgtrera,

II.

cotxe

Amíl

Feliu
Velocette.
12.

Bosch

Martín,

moto

del

aquesta opinió está perfecta

fonamentada. Així ho va en
tet.dre l'inventor d'un petit aparell,
ment

cada

Les copes han quedat exposades
un aparador que galantment ha
cedit la casa Comes, S. A., del Pas
seig de Gracia.
Tan aviat com ha estat iniciada
la inscripció s'han rebut a la secretara de Penya Terramar gran nom
bre de sollicituds i entusiástiques
•¦¦!esions de totes les entitats del
•anor. Han quedat, de rnoment,
formalits eles les següents inscrip
I.
2.

3.
4.
5.

Emili Tintorer,

Dunelt.
Pelegrí Esteve, cotace Lancia.
Angel Rodríguez, ArrÁlcar.
Josep Boris, Nash.
Frederic Sevillano, moto New
moto

Imp -rial.
6.

Ferran Posch Martín,

moto

Veloc :Ase.
7. Manuel Garcia Pérez del In

jerto,
8.

Renault.
Manuel Guillén,
cotxe

cotxe

Cei

rano.

AUTOMOBILISTES:

IMONI

CONSERVA I DONA BRILLANTOR
SINIONIZ SERVICE
AVINOUDA DEL 14 D'ABRIL, 480
-
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La máxima economia
en el funcionament
deis autombbils

l'objecte del qual és precisament li
mitar el consum de gasolina.
Un enginyer de Basilea, el se
nyor Wagner, partint del principi
generalment reronegut de que la
barreja de combustible—un com

Un aparen interessant

post de benzina i aire—no gurt del

Una de les despeses més impor

adequades

tants

pietat

—una

vegada adquirida

la pro

autom6bil és sens
dubte la del carburant. Aioó sem
pre és un motiu de preocupació, ja
que

—

tot

en

un

propietari

de

cotxe troba

en
les condicions més
per tal d'obtenir el mi
xim restrltat per un consum deter
minas.

Recanvis, Accessorls
J Oaratges

gran encert que prenaquest Catnpionat els

clubs classificats darrers en el
de primers equipa; ho demos
tra l'interessant partit que va oferir
n5s el Sans jugant costra el Barce
lona, que grácies a la resistencia su

*

que,

*

*

segur que

perior

poder-se

va

mposar

part i obtenir la victória.
Per áltim el Sant Bol

la segona
guanyar

va

diferancia ben con
siderable. Nolesperávem una vietória
tan completa deis jugadora blatra, que
fou deguda al joc tan ben portat pet
al,guns jugadors de la categoria deis
a

l'Europa

a

per

titulara 1
vencedora.

una

la millor preparació deis

a

ESPANYOL,
A. E. JOVENTUT, o
Seta les ordres del novell arbitre,
senyor Pelegrí, els equipe s'arrengle
raren de la manera següent::

Espanyol: Ferrando, Terramera,
Torregrossa, Mendu, Pastor, Vives,
Hernández, Ballester, Tortosa, Jime
no, Rael i Fortuny.
Joventut: Santiago, Banquells, Lle
bot, Romeres, Borrull, Serrate, Ba
llester, Montserrat, Lacruz, Serrat,
Pérez, Bianoh, Barrera, Polo i Romer,
BARCELONA, 9
SANS, o
Barcelena: Marcet, Víctor, Cehrian,
Gallardo, Eigui, Masdeu, Amat, Brog
81, Nebot, Queralt, Torre, Gol, Fonta
nella, Coromines i Miguel.
Sans: Lap I, Boix, Borras. Salva
dor, Darbé, Ribes, Lop II, Ruiz, Na
dal, Mantrú, Martínez, Renyer, Llull
-

1 Callard.
L'arbitre senyor Duran, molt
SANTBOIANA 34
EUROPA,
-

La benzina, encara que finament
pulveritzada en sortir del carbura
dor, queda encara saturada d'un
considerable nombre de partícules

aquests,

AMEN

desgraciadamertt, gairebé fa
han tocat l'"stayer".
no

FIT

un

coneguda l'es

Amb tot, és de tots
dele nostres corredora que
sempre s'han trotad que han hagut de
lluitar en inferioritats de condicions
respecte els estrangers, per esperar que
durant aguesta setmana procuraran po
sar-se una mica a to. I sobretot, cal
tenir en compte que una de les mes
retnarcables característiques deis nos
i una
tres corredora és l'entusiasme
gran doei d'amor propi que posas en
la lluita.
Ara, dones, caldra que el públic afee
tat al eiclisme respongui com és degut
per tal que aquestes reunions sovin
tegin en la mesura que es neceseari
per arribar a la consecució del tan
desitjat veledrom cobert, que ens evi
taria aquesta inconveniente de la in
activitat hivernenca.

'94 o c.

portivitat

a

corrent d'aire que fa que les haliscs
a una
velocitat vertiginosa.
Aix6 fa que totes les partícules
de benzina en suspensió quedin tan

girin

microscópicament pulveritzades que
no hi ha atomització més perfecta.
Aquesta barreja a més está ani
mada d'una turbulencia que ni les
culates més perfeccionades són ca
paces de produir. Així resulta pos
sible el resultat
en aparenea pa
que encara que el con
radoxal
sum
de carbutrant hagi minvat, el
motor rendeix més, té les accelera

cions més franques, estalvia com
bustible i el rendiment del cotxe
és major.
Tot aixó és el que ens diu que
s'obté amb el seu aparell "Tou
ring" l'enginyer de Basilea senyor

Wagner.
F.

fos possible—pensava l'in
—assegurar la pulverització
de la benzina en átoms microscó
pies, els quals formessin amb l'aire
una
barreja gasosa absolutament
hornogania, s'obtindria una combus
tió més perfecta en benefici del mi
flor funcionament i de l'augment
de potencia del motor.

,

'

1.4

C 1511E

Davant la vinent inau
guració de la temporada

ventor

sorgl la solució del problema
forma sorprenent pel que té de
senzill i enginyós.
I

en

Wagner

ha constrult una brida,
ajustada perfectament al
tub d'aspiració. Sobre aquesta bri
da van disposats dos petits propul
sors en forma d'helio, els
quals gi
la qual

va

sentit contrari. En comen
funcionar el motor circula per
dintre el tub d'aspiració un fort

ren

lar

en

a

Per

a

dissabte vinent está anunciada

la inauguració de la temporada de
grans carreres al Velodrom de Sana
Tanmateix ja será hora que al nostre
públic se li ofereixi quelcom d'inte
ressant, que sobresurti del to vulgar i
ensopidet de len darrerea reunions ce
lebrades.
Per a comenfiar a "fer tast", se'ns
ofereix un match ds. mig fons. S'aca
raran els intalians Bergamini i Gay,
i els catalans Espanyol i I3orrás.
Examinades les probabilitats deis uns
deis altres, direin en pr:tner lloc que
per poc que siguin els estrangers (de
Bergamini ja en ten!m bones impres
sions), suposem que estaran en mi
flor forma que els nostres, perqua

ORO•4
A1fon40 xm 427• TEL

o

hi formaran

no

Corredora catalana
a Marsella
Diumenge vinent prendran part

en

l'americana al velódrom
de Marsella ele corredora catalans
J. Cebrian Ferrer i C. Senon, i PouNicolau.
,Seran ararais a parches de corre
dors francesos, alemanys, italians et
cétera.
PE.RE ABELLA MASDEU
una carrera a

Lorlt>

AQUESTS DIES, GAANS REHAIXES
!sume

I,

ri.°

II

Telaron

1 i 555

\talit,161~1

TE "i

AL BARCELONA L.-T. C.

Eh XXI Campionats

d'Espanya
Enric Maier, campió
La gran expectació produida ami'
motiu d'aquestes interessantíssimes fi
nals es traduí en un formidable pie
a les
pistes del carrer de Ganduxer.
El públic coerespongue als esforeos
del Barcelona, i a fe que tingué la
seva compensad& puix
que tots els
matchs, que resultaren bellíssims, fo
ren disputats amb un gran entusiasme
Cal destacar el jugat entre Maier
Alonso. Se l'adjudicá Maier després de
cinc formidables sets, en els quals,

1

carburador

Si

en:

l'exclusiva de venda

en

'

-

des.

_

S. A.

any que

a

un

part ni Masferrer ni Bosch. No se
ria res d'estrany que el resultat de
sorollós axit. Ho celebra
tot fos un
dem.

—

humides, insuficientrnent fracciona

Venda

gairebé

—

en

cions:

3 minuts

provfncia.

sempre que el consum del seu vehi
cle és exagerat i generalment sobre
pasa del que la casa venedora
ha indicat.
No hi ha dubte que en molts
casos

car.

sea

de

per

*

Sembla que entre la gent de la
benzina hí ha el propósit de cons
tituir un escamot per tal de defen
deis aranzels. Es
sar la reducció

Teléfon 13993

ram

*

rumore

BARCELONA

categorie s :
Experta d'autombbils, experta de

Els premis que destina Penya
Terma: per a aquesta prova són
nombrosos i proporcionals al nom
bre d'inscrits, i estimularan Finte
res dele concursants a poder obte
air espléndids trofeus, que consis
tiran en copes de plata i medalles

en

mesos

malgrat deis ineis
aquests dies,
circulats
tents
que deixl el negoci
no és veritat
carnions ea
un conegut venedor de
tablert ./1 una aristociatica va de la
nostra ciutat.
Sembla

*

Hispano-Suiza,

Aluminio

La classifieació deis concursants
a
la prova de regularitat que
organitza Peny-a Terramar per al
vinent 3 de maig será en quatre

anys.

*

Representant exclusius:

La prova de regularitat

motocicletes, neófits d'automóbils i
nebfits de motocicletes.
Es consideraran experts els que
hagin guanyat una copa de plata o
medalla d'or en alguna prova de
regularitat durant els darrers tres

ús

AIITOYIOBILISTES:

de la dita marca
ha arribat ja a la xifra de vint mi
lions, i ha estat lliurat al públic el
cotxe
número 20.000.000 arnb la
data 15 d'abril corrent.
cotxes

5

darrers

preguntes que
Contestant
alguns amics ens han fet referents
Puig, el "gruixut", ha re
a si En
que el
nyit amb Mensa, els direm
motiu del seu momentani aparta
l'ha
ment del món "camionista" és
"maitre d'hotel"
ver estat nomenat
Montserrat.
de la Colónia Puig de

A Pestranger estalvien constant
ment milers i milers de pessetes

"Ford Motor Iberica" ens co
munica que ha rebut un cablegra
ma de la Ford Motor Company, de
Dearborn (E. U.), dient que la pro
ducció de

en

molt

catan

les

-

Vint milions de cotxes!

*

"Studebaker"

can

ama
contents i confiate. El motiu
"Opel",
ala
model
degut
al
nou
ble
rumors
segone
puix
que
cilindres,
pensen fer la pau, amb aquest ti

Facultat de retorn durant 15 dies
coneessionart per
as earoekina

e

*

0.1¦¦•¦•¦¦¦•••

Estalvi

€1.!

de no tenir competancia está
estudiant un procediment--que man
tindrá secret—per tal de poder com
petir amb els taxis de trerita.

"

Va ésser

torneig

jecte

CA NI I 0 R 8

rassencs.

dos

Soto", dru
En Vizcaya, del "De
títol de
que tan prompte tingui el
dedi..ar-se
al ser
aviador
pensa
pilot
vei de taxi-aeri. Sembla que a l'ob

pulveritzador

•

'

045 el litro?

a

1931

La Mota, no va poder-se jugar per no
presentar-se al camp els jugadors ter

guessin part

O

Aquest aparenf miracle l'assolireu amb

per

Sector B: Moto Club de Catalu

:14

,

—

Stock complet

rambla

NEUMATICS
A MES BON PREU QUE NINGU

SERVICE STATION, S. A.
Aragó, 270 1 272
Teléfon 11550
--

crgy

V,,,2401.„
11\1 \
<1*

fent gala de les seves grana facul
tats, vencé a Alons3, que si bé no esú
en

plena forma, segueix posseint

classe de joc veritablement
liosa.

•

una

merave

RESULTATS D'AHIR

Per fi ha començat el

Campionat de
equipa

segons

Final individual bornes:
E. Maier vena a M. Alonso per 6-1.
5-7, 7-9, 6-2. 6-1.
Final dobles:
Flequer J. Durall veng a Tejada
Riera per 6-4, 6-2, o-6, 6-4.
Final dames:
Senyora Pone ven e a senyoreta Chs
varri per 6-2, 8-6.
Final cfinsolació:
A. Durall verse a Tenke per 6-2, 6-1
-

Acaten torneig,
importancia de la

que té molta mes
que se li dona, per
la formaci6 deis jugadors que han de
fin-mar els primera equipe en el día
de densa. 1 per la fomentaci6 del rugby,
acaba de tenir comen amb quatre par
tits que foren ben interessants.

El partit Joventut-Espanyol

va

re

sultar mée animat del que hom es pen
sava, i va ésser segurament detrut a
aix6 que el palie no escasseges. L'Es
panvol, pen:tant actuare la iniciativa i
demostrant més coneixement de Inc. va
acenseguir un resultat que reflecteix la
superioritat que ya tenir sobre el no
vell equip.
El Toventut va defensar-se bé, Per5

la col1ocaci6 deis seus jugadora, prin
la dele tres-quarts, era bias
tant deficient.
El segon partit que havia de cele
brar-se entre l'rniversitari i el G. F.

FRONTO NOVETATS
CADA DIA

GRANS PARTITS

cipalment

QUINIELES

•

•
?
•
?
?

?

?

d'abril de 1931
20

la
rambla

9

-evessese~~~eseese

REPUBLICA

nous
este% de parla espanyola i
vells estela de parla anglesa?
•

República.

La realització deis anhela

de 'libertas., l'esperanga de noves cristalitzacions, la .enovacle de valors artístics, el reflorunent de les nostres
ares. les nostrea indústries.
En transformar-se don ideal en una

tangible,

la

ell,

és sempre rnenys
forte que la deli ideals i de lea pes
sions contingudes.
essent gran

en

República

compartien havien

millorament,

els

un

renovament

beneficios

a

IMPERIO

•

npana )
Le enrusiztsrnprá con su
( La novia de

en

nostres

mitjá d'aquest nobilíssim
cinema a eser respectats
pels altres homes.

el nou regim, l'anhel del poble és aquest
1 el] és qui ha de realitzar la transfor-

La

art

i

arre; su

y

Urden art, han

aquest aspecto:
esperance despertad:anee acaba* aquells partkliernes per
determinada, peina-Mea aquellas !neolerinelea, ~II hermetismo: d'idees que
ama

que és el
estimats

• *

que, exercida d'una ma
absurda i sota idees hermétiques

que

en

Mi NOCIT BODA

FEMNA

La

~ION

guin poeleir.
Ron,sap que equestes grans producclon* que l'ande 1 Indesitjable régim
eta privav-a de *cure, aren
prohibides,
censurades perque es den que no podla

uaDad de verlo

een

01 i

CIS

CANUY

eN esarlfics.

con-xemerrte

,t)

por..5u creedor

"
1M

GOLDWYN
MdaYea

CON

JEAMETTE WDONALD
JACK BUCHANAN
eÁjén

no

coh.•

dubtablenxest

ESTRENA

tind.ran el mateix

SALÓ CATALUNYA

per totes lea

tar
me

ravellós I d'esplendent bellesa els esti
mata matisoa de la qual havien estat
anullats per una force árbara.
La 114bertat per a tots els cota 3 pee a
tots els amors, és aixo el ressargiment
de noves personalitats. és en l'aepecte

II EEN

cinematográfic
1165 de desigs

la quAl són protagonistes LUCIE ENGLISJI

SCHULTZ

un

eadevenidor

merave

avtti insatisfets i
la realització deis quale cal esperar ee
rá aviat com la materialització de to

Finíssima comIdia frívola, d'ambient vienes, de

tes

fina

les obres bellas.

L'art,

les coses, tindrá sin
triomfant esdevenidor per tots nasal
tres, esdevenidor consolidat a
hores
d'ara i que ens fa esperar que la tole
ráncia 1 comprensió estará agermana
da amb l'art i la justicia quant a aques
tes transcendentals qüestions cinema

,

o
o

urce(

cona

provar que la Ilavor encara que
dan& en granar ha donat un fruit

D

FRITZ

tav,

EXCLUSIVA FEBRER I BLAY

coro

..r

totes

'Menta, dinsarts, convnicará al

que

Parle el teatre

d'E
duard VII, popularissim entre eta
parisenca, esdevindrá local de pro
...

a

jecciona cinematográfiquea des del
mes de juay.
*

•

qüestió

en

titula

es

"Scar face"

i Al ha dit que almenys la meitat
deis setze miliona eh destina per a
la caixa d'estalvls dele amistes de
cinema. També ea comenta que
Mr. Haya no deixi posar els peus
a Al
Capone a Lo 3 Angeles, i que
l'editora de la pellícula en qüestió
hagi traslladat els directora i nitre
personal a Chicago, per tal que la
pellícula es realitzi 1 Al Capone no
tingui cap molestia per part de mis.
ter

Hays.
*5*

La grao set

a

de la

que el felic realitzador de l'obra
«Oscar Wilde "El ventall de Lady

Windermcre", Ernest Lubitsch,
proposa fer

es

bella realitzaci
nematográfira sonora amb la novel
la del mateix autor "El retrat de
Donan Grey". Nosaltrea, mental
ment, ja hem fet la distribuc'e5 de
papera, per-6 tan sola l'art de Lu
bitsch pot trobar en l'estranya per
sonalizat de Donan Grey un inter
pret adequat.
una

que Greta Gerho ha presentat
demanda judicial centra el perio
dista Jim Tully per ofenses a la
seva
persona i
a
la seva dignitat
d'artista. Hom sap que Tully va

obrar duna manera lleugera, portat
pel desptt de no haver obtingut un
interviu de Greta, peró segons refe
reflejes, el moment ele despit pos

co

costar-li

Greta

amb l'estrena de les magnifiques

e

ntes

."teere
Seee.

per ANNV

ONDA, 1

Esta noche... tal

veza,.

FU ha qui creu que
seindisposará amb teta la

c3r.

no

anth la

premsa

seva

d'altres cretien
de

lAtaN ligrincesa Ce! Callex

tot

que

i obrará

cern

•

actitud severa:
Greta se'n riu
millor Ii sem

•

la Universal anuncia que té
en preparació
sis pellícules par'ants
en francés i sis en espanyol; !es pri
meres les fará en
collaboració d'una
productora francesa i les segones pel
seu cornete i risc
Creiene penó, que
a
Hollywoorl hi ha trés espanyols
...

que

UN NUEVO "DESFILE DEL AMOR,"
pc,

creaoon

CO

en

espanyol)

que a
dar aviat

e

•

uta

íta

111

Ask

%.0

JEANETTE Mt`DCHALD
JACK BUCHANAN
<5.1

Illça

ea

començari

Exclusiva Trían
_

aPf.

han

no

us

deixeu perdre cap Part del programa.

al

a ro

comédia musical de
Bension 1 Fabret titulada "Vacan
ces". Tarnbé ale estudie de Mea
s'estan preparant per a la realització
del nota film de René Barberis
"Idees de Genle".

a

poe

.5v

No el

veureu a

cap altre saló de Barcelona

Catalunya fins a la temporada vinent.
Malgrat l'elevat cost d'aquesta exclusiva de
"Els Artistes Associats", i de la seva gran
categoria, "CINAES" ofereix aquest film a
ni de

preus corrents.

creedor

eRI1ST LUBITSCH
JEAMETTE
DONALD
JACK BUCI1ANAN

,........_

Porampwir

i

que Rex Ingram está fent eh
darrers preparatius per a cornencar
el rodatge d'una pellícula que realit
zará ala estudie de Londres. E.
ha estat con
actor Jean Gaubena
galan per a
tractat com
a primer
aquesta producció. Aquest non estel,
que hern vist recentrnent en "Sons
les toits de Paris", La treballat molt

I

...

1

port n ú en e r o 11444% da Lleó
Mathot, i en "Un soir au front", la
pellicula d'Alee Ryder.
e

que

Rex
tarnbé rodar
Marrocs basat

•

no

un

/Un ooromounr

proposa
film pa:lant al
la novella de Ben

un
en

es

Vigny "Eh hornea blaus",

I
i

*5*

que hom deu recordar que
fa una quanta anys va ésser molt
comentada la personalitat de Fran
...

un "gar.gster" (bandit fa
mós), que fou mort a treta per la
pol'cia en un carrer de Brooklyn. La
vídua d'aquest personatge ha dema
nat recentment a la justicia la pro
hibid?) duna pellic.ula en la qual en

mulant que d'el:es emana, i que tan
directament i culturalment influeix da
munt d'ell.
P. VENTURA 1 VIRGILI

la nieve

e

leportives

escenes

bellesa fotográfica, clialogat

i gran

frances i amb
una cangó en espanyol, interpretat per LOUIS
TRENKER, campió mundial d'esquís, amb
MARY GLORY
en

kie Yale,

ambient poc recomareeble es fa
allusió al norn del seu difunt mere
i a les seves manyes. Sembla que
la vídua allega que ella havia fet
tot el possible per ocultar a la seva
filleta qui era el seu pare, 1 que
ara
tots eis seus esforlos es veuen
anullats per un efecte espectacular.

Filmófono, distribuida

per Febrer 1

Blay

".~.4.111....1111.¦11...ala1.0•1•04.1.0”.01•NNO.V.,

un

*

*

XAMPANY
Ft

•

que Robert Florey, el realitza
francés, fa cosa d'un parell
d'anys. durant la seva estada a Ho
llywood va realitzar una pellícula
que
porta el títol de "The Co
coamits", producció que havia estat
arreconada i que ara ha merescut
tan g-ans elogis que aviat será pro
jectada a París al cinema Panth-eon.
...

P BAQUES

dor

•

*

.

*

eta francesos protesten que
no puguin admirar, grácies a les ver
sions franceses, a'guns artistes cl
que

...

tnarcab!es.
:1
reina

americana

També s'ha

foro
protestas

Ifli

eosat

a

un paper que tots els fran
pogueren admirar interpretat
famós artista.

Iii

Extra

re

Gran Carta

en

Caves

Nosaltres no direm res, perb ,és
ben trist que arel) el cinema parlant
haguem de renunciar a actora tan
interessants com Lewis Stone, Ro
n.ald Colman, Wallace Beery i d'al
tres. ?No podría aeranjar-se d'una
manera que es poguessin veure els

a

Guardiola de Fontrubi

ll

PENEDES

>:

I151

Esialinós

República que un dels
erotagonistes de "El presidio" en la
ersió francesa sigui molt inferior
Wallace Beery, i en carvi se l'hagi
pel

tográfiques, l'aparenea humil de les
quals desdiu potser de l'interés que el
poble sent per elles i de la forea esti

1
1

ESTRENA

1IFilm d'emocionants

•

Ingram

AVUI, DILLUNS

1

darrerarnent i les seves interprete
cions estan en les pellícules "El
milió", de Renée Claire; "Passa

...

SALÓ CATALUNYA

1

retos

que

eignatures,

Tiuoli

eillIRLOT

•

una

nematográfics
ERNST 'LUBITSCH

parNNY JUGO (cantada

j•

...

...

0611.11•11111.111MIZMI

•

UN tila e VO "DESFILE on Asola"

que terliz° informes fldedIgnes
que una signatura americana de pro
duccions einematográfiques ha pro
más a Al Capone, el lamen milio
nazi 1 contrabandista de Chicago, la
bonita quantitat de setze milions de
dólar: per tal d'interpretar un pri
mer paper en
un film.
La pellícula

una

nulesin,

NOTA.—tis acónsellem

de les

ríen estat fácilment solucionan. Tut
Es mole misterios 1 incomprensible,
fina 1 tot el •ilenci fet al voltant
d'aquesta mort trágica.

—

*5*

CAPITOL

1 alzó ds

ruttla.

a

einematogri

l'han tingut per al trans
cendental acta del 14 d'abril, data que
recordarern amb goig tota ele que hem
estat espectadora d'aquesta
entusiasta
rivada renovadora on ala pogut com
coses,

AL

rs

censura

fica ettbsiatirá, pero en mana mea com
petente, en esperits mes amplia 1 coto
prensius. Creman mm l'art, que ha pm
sidlt &quena renovació de régim, 1
diem aix6 perqué ha estat feta amb
art infinit, será la norma dolchrsima
pea- comandar el nostre poble que tant
estima els notes dirigente 1 que aqueas

DILLUNS

a

la

francesa,

que

No és que creguem convenient la
completa *millar-16 de la censura. In

1111

-

poble eemblés orb, encara que
ho fos, ha quedat emú anullada.

que el

<7.,a•irn,)«mr

11:1

Proposicions

Per

~emes"

••••••••••»,

SEV111441 II
NI. MORES
comorrá woormasimil

?IINST LUBITSCH

mrl

*

iwo~

imr-rao
EN

UN NUEVO lespiLe Del AliOtr

oferiments d'editores cinema

LAS LUCES
DELA CIUDAD

-EoVltfl-ftifPrriQmn17_

issehniler les sesees Idees el nostre
bl Actualmene ala dernostrat que els
que demostrarse n*manca de
del valor Ideologie 1 moral del
narre poble eren ela liteCt. directora 1
que
Ite influltecia cinematográfica

santa

TINGUEU PRESENTI
QUE NOMES POT EXHIBIR-SE

•

deje

encara

tográfiques. Aixo complica l'assump
te, ja que ea va dir sí s'havia aulti
dat perqué no podía pagar els deutes
i se sap que aquests, grácies a la

peraonalitata que han intervingut
equeat 'caz', es procura posar

MANUEL Russeu.•PePe ROMEU
ROSTA DIAZ GIMENO MIGUEL LIGERO
No

aviat. S'ig

noren

1111111111111111111111111111111111111

Oecunctnn.

ey

N•VAIR110

tan

ele motius que el por.
taren • suicidar-se, i també
si la
!non
va
ésser a causa d'un
sera
suicidi. Es dita que darrerament el
malaurat actor havía rebut interes

...

lea

pu-

hagi quedas oblidat

Continua en el més gran mistenl
eI "ces Jeannette lefacDonald". Cada
din s'afermen més eta rumore que
tot abete ha estat un error. Tumbe
s'asegura que degut ala noma de

44.

senen

els valora «idees

...

s'ha efectuat l'estrena d'aquesta pel
líenla, 1 segona referencia de la
premsa d'arrea on ja ele projectat
aquesta obra de René Clair fará
el mateix camf triomfal pel món
que va fer "Soria les tolts de Paris".

ens

tots

que també es comenta molt qua
el trágic 1 misterios afer de la mort
de l'actor i ballarf Ernst Van Duren

*

...

nova

prtvavcas d'admirar belles realitsadone einematográlkives estratagema, el
valor arde* de lea qtmes supera en

d'aquesta pel
Annabella, Edith Mera,

que a Lisboa i a Génova s'ha
estrenat la producci6 de René Clair
"El milió". A París, a l'Olympia,

puritanisme ridicul per persones
incompetente i dominades pele dictadora
1 governante ala quita
convenía

que treballem per al
estimen aquest nobi-

!eran

*

belleza

su

protagonistes

lícula

Constant Remy 1 eamien Barronx.

o

d'un

Nosaltrea, ela
tinean., ola que

endt

voz

tres

censura

nera

/nació.

també,

(fepole-e,.Z?

locals.
Ara eru será más fácil comprendre
la psicologia de les nacions, els seus
ideal:, de la mateixa manera que cal
esperar que els nostres
arrib:n per

la taca, és com un desgreujarnent
a tots eLs que s'han sacrificat per ella
aquest refloriment d'illusions que semblaven caduques 1 que ara tenen una
brillantor esplendent, Com el magnífic
cl d'aquests ches primaverals.
Tot es transformará en millar sota
per

prohlbides

estat

•

que Carmine Gsallone está rea
litzant actualment ala estud:s fran
ceso.
"Un soir
Rafle", 1 que
e
aquesta producció esta interpretada
pel gimpátic Albert Prejean Lis al
...

Asee, que hem donat una demostra
ció práctica de
civisme i cultura,
creiem que lambe hm assegurat per a
l'esdevenidor la visió d'art einemato
grafic d'aquelles pellícules que sense
altre motiu que respectar idees que no

ha estas una
flamarada d'entusiasme per tots els cors
i en tots eh aspectes de l'art i de la
industria i el comerg; hom preveu un
cosa

e

terra damunt l'assumpte. Indubta
blement que si aixó fo. cert la noti
cia s'hauria confirmat o deamentite
Actualment es considera que ee dubte
está rnantingut per les empresee ci
nernatográfiques editores de les pel
licules de la gentil estel, a fi de tenle
ben viu l'interés del públle per
aque,sta actriu.
e. •

e:s

(Espanya)

5:

••
•?
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rambla
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Entorn de 14Esoola Primária

Alliberament
deixen d'asentir a l'escola. Compli
ment de les Beis del trehall infantil,
vulneracles en entrene, per tal d'evi
tar que hom deixi l'estola abans dele

Davant den ead~ents política
oeorreguts, l'esperit tent un estimo
lant impute que l'empeny a arreee
rar-se

dor,

en

optimieme

un

esperanu

anys. Organització de les
ciasses de pre-aprenernatge per rete
nir en l'ambient escolar el mejor
tenme possible i establir un nexe en

eixerivir-se d'un mal serrana
a creure que abrí com esdevé actual
nrent en la natura, una sabe vivifi
cadora ascendeix del cor al cervell
dele hornea en onadea intenses i for

fecundes, preatetectorea

tre

de

sent com una

mena

Tots

aquesta iniciada, resta encara molt
camp per córrer i bona part de feina
a fer, ja que moltes d'aquestes qües
bona, o queden al marge de l'actua
ció escolar, o s'enfoquen amb mires
exterioritzecala a una obra de
a una

de des

arrelament de les traves que aubjec
Oven el penurnent, com un allibe
rar-se de la feirruga opresaió en qué
as

viaja.

fauna,

la feina ha
interna fina

d'acció, •erenament, la uva mirada
en la par:oran:un vlsió de l'horneó
en cité ene moverte, per tal d'adqui
rir exacta nodo del que cal ter, re
aosnust o extirpant de soca-arrea

ció de tots

pedagogía,

El senyor

de Romanones

el Govern

certs

tractes

de la nota
cristaHitzada en liorna
:catete

no

i per dainunt de tot.
No és estratiy que "El Debate"
ap:aude:xi entre linies el santa con
servador del Govern provisional. El
seo propózit de anar
gunnyant la
confiarme dele republicana i establir

régim suficiente con
tactes per actuar després amb la
faHácia a qué ens té acostumats.
El predomini dintre del Govern de
arnb el

voluminosa carpeta sota el bral.
Revisat el contingut de la carpeta, contenia :
El procés contra el president de l'Ateneu de
Divulgació social,
Diversos procesos contra periklics per cen
sures al rei.
Una demanda d'embargament contra el co
mandant Franco.
Tots aquests proce.ssaments eren al Palau ner
qué el rei els conegués i, potser, perqué dictés el
demostració evident que el senyor Borbó
fall
havia intervingut en molts altres processos i, aixó
és el més greu, que la Justicia estava supeditada
a les exigéncies personals d'un tirá.

llentes, amb

una

E

Lletra oberta
a En Josep

Sunyol
Eatimat amic: En la tarda d'ahir
pacsar un deis moments mée
dolorosos de la mesa vida Com fa
amb freqüencia estigué a visitar-me
Na 'Z'oncepció Martí i Julia, bona
amiga meya i germana de l'enyorat
doctor Domenee Martí i Juliá, ca
ríasim arnic. L'entrevista fou dolo
rosa, emocionant.
—Si el meu germá visquésl
deis
plorant Na Concepeió Martí i Julia,
i el nostre sentiment es confonia
la visita fou una vall de llágrimes.
?Sabeu v6s, ben bé qui era el
doctor Martí i Juliá?
Era sant entre els sants, be entre
els bons, frenópata eminent, gene
rós en gran superlatiu. Morí pobre
per la seva generositat deixant qua
si en la indigencia a la seva mare
i tres germaner. Patriota, en els
mements de mes perill per a Cata
lunya, sabia Hangar ame energia el
"Jo acuso"... contra ele traidora del
nostre ideal. Fou ell, el doctor Martí
i Julia., el que va predir que "sols
les esqtterres poden portar la Ili
bertat a Catalunya", i aja1 ha estar.
Quan els tarats de malalties TI1C11tais acudien al sea despatx, el !ron

váreig

a

la

llapa

711

catalana

per Ivon

s

L'Escop

A quest llibre resumeix en poques págines
Al pa,sr..,at gloriós de la Ilengua catalana, i
expurgant-la de mals mote i flastomies, li
prepara per a l'esdevenidor, nous dies de
glória i de victória

1:
:

g

a

:
e
a

si

Catalans: llegiu aquesta obra!

a

a

e

1:

:

Treu: 3'50 Ptes.
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LA TELEFONIA SENSE FILS
A L'A BAST DE TO TI-10 Yi

1*•

per

El llibre que

Ag-ustí

Riu

pot faltar

a

cap

Es

111

a6n

ri 1

I

:

no

l'únie escrit

en

a

neceesiries en una Eecola per ! 11
de dieposar d'un bon alumnat ! a
amb el qual treballar, sobretot quan 1 111
ee tracta de l'estament proletari, eón
aquestes:
Non amb un índex fisioaagic
capee de resistir la natura! evolució f.
del creixeinent i la imposada pei ,.
conreu del seo esperit.
II. Aasisténcia i puntualitat re
a

88

III I

gravats

Preu : 2 Ptes.

ts1

l'i.

riera.

a
•
a
a
o

III Infante que compleurin amb
Ilur etcolarltat.
Abra que tan ficil sembla de dir
a
que tothom cap, inclou profunda
a
prob!ernes de tan difícil selució com
•
eón. entre altrea, aquests:
a
Respecte al parágraf I: Mimena
tació sana i abundant del noi. Re- 1 a
a
constituents i tónics que caldria pro

i

perió

dice, determinadora de lea anorma
fisiológiques dele infanta. Ser- al•
vel de dutxes o banys. Piofessorat !

triare

de
que

per

una

del vell republicanisme frustressin
aquest magnífic mornent de la vida

espanyola.
JOSE

DIAZ FERNANDEZ

Madrid.

Elegtes de

guerra

(1921 1922)
-

per J. M. Prous i Vila

Presentació

per

Ventura Gassol

........--..............

?Ja teniu

Preu: 4 Ptes.

1

poden

/a gee hem viscut.
...A le /anega, els tirrias que sortiran
perfudícats de tot aixa :eran el: jo
ves, als
quan nosaitres serem
yeti.; carregats cranys i de sucres,
obligarem a escoltar les gran: Ilaunes
que pensors dedicar-los a proPasit
guest

ENVIATS ESPECIALS
La Proclamació de la Reptíblica ha
Jet venir a Barcelona tots el: /renio
distes que el: gratis diarts euroPeus
guarden a la rectacció, amb la mele
ra a punt i disposats a agafar el pri
que el: porti a restació de
mer tren
Za informació sensacional.
Els primer: d'arribar han estat els
francesas. Els hem vist pet pdti del
Palau de la Generalitat omb la barba
encara bruta de la !mis del viatge i

consciéneia, sensibi
Iíssima, es revoltava contra aquella
acció, tan lógica, de cobrar un ser
late. í la

14 d'abril.

fornós

seva

vei prestat.
El gran

patriota fou Pautar del
"Servei d'alienats de Catalunya" que
estava portant a terme la Diputado
barceloaina. El bon doctor anava
predicant en els media obrera, lli
bertat i justícia. I avui, en aquestes
hores que el sol de la llibertat surt
esplendor6s, el carIssim atnic és
mort. Ell que tan lluitá per Cata
lunya i la llibertatl
?No creieu, amic Sunyol, que en
aquests moments s'ha de fer un xic

en la fatal possibilitat que
data no molt Ilunyana lea des
pulles de Martí i Julia deaapareguin.
?No creieu amic Sunyol que podria
fer-se quelcom per evitar-ho? Es un

fa pensar
en

de consciencia patriatica.
Us ahrala vostre
F. ROSSELL MONTANER
No cal cllr con: LA RAMBLA fa
sean la carta de ramie Rossell amb
tot l'entusiasme.
Don Francese Maca: vás podeu
intercedir al se-u fa«. La membria
i les deshiles del Dr. Martí fuIM bé
valen, don Francese, aquesta interces
sió vostra. Us la demetnens de cor.

justicia? ?No ereu el president
Madi, amic que fou de l'enyorat
Martí i Julia, que cal perpetuar la
de

memória?
un
ninxol del cetnentiri vell
reposen les despulles del gran pa
triota. Després d'ell hi ha enterrada
la seva germana Maria. La seva
mare té avui noranta un anys, abtó
seva

En

fe;' 'm'encales sonores1
des a Espanya?
Vege• avui

castella péssim, pera tenen una visa
més exacta del que passa.
De mo
nten!, no duen barba, i aixa sempre
serveix per aclarir més les idees.
—Aquest canri de tractamcnt deis
regidors, que aro es diran ciutadans,
és rúnic detall que he trobat en la

revolució que faci pensar en
francesa...--ens deia reas
viat del Times.
I un canse!l del redactor del Man
chester Guardian:
—Si Masía es decidis a suprimir les
curses de brotes, quin éxit no s'ahíla.
raraa a /Inglaterra!
—Vol din que la pesseta piejariar
—Qui saPl
vostra

la Remlució

BIS REGIDORS DESCONE
GUTS.
El dimarts i el dimecres era molt
difícil de poder entrar a Casa de la
Ciutat. A cada porta, els guardies ur
bans i funcionan: de tota MIZMO poso.
Ven mil i un obstacles per permetre
raccés de les persones que, esgrimint
Iota Me51+2 de títols, el sodlicitaven.
La fantasía popular, per& va trabar
atn:at una solució. Es presenta un se
nyor amb aire preocupa: i diu amb to
molt digne:
—Só: regidor.
Naturalment, el pa: u fou cedir de
seguida. Al cap de dos minuts, un al
tre regidor. I un altre; i un altre.
regidor que Pie vint-i-cinc, el guardo
va començar
d'escampar-se. De
manera que ratean va presentar-se et
senyor Velilla--ens sembla que en el
senyor Velilla--el guarda /i pr( ot

ta, amb lo sorneguer:
—Que potser tamb és regido,

e

té?
—Es ciar que sf!
I aleshrures el porten, amb el
!'honre que no vol tolerar ni na
més que seil passegin:
—Vinga, home, vino!

tant

I

no el va deixar entrar.
El senyor Velilla era rúnic tc
don auténtic deis vint-i-cinc que 1.9-

n'en entrat.

JOSEP MARIA PLANES

Actuació
teintadan.a

caa

parla

Per ordre del governador
han estat eseorcollats
clausurats els loe-als deis Sindica;
Lliures.
En l'escorcell, entre altr.
cines, la policia s'incauta d'una dotzk
ni de bombee.

Barcelona

*

Ha estat elausurat el local aaa

"Grupa Alfonso".
Diversos

Sindican s'ha.n sep4

rat de

rorganització deis "Lliures"

han fet

constar

Ilur protesta rnés ené,

gica pels resultats dele escorcolls
litzats per la policia.

-

tea

e
Ha estat detingut el dit "capi
ta" Lasarte, conegut confident de les
autoritats dictatorials i prople..ari d'un
fitxer interessantíssiin, digne d'una
prefectura de pelleja.

El

11

FANTASIO

.,

.,
a
a
a
a
e

EL EMBRUJO
DE

as
a
a
a
a

la segona edició de l'obra

i

NIaliatilla Gandfil

us

convencereu

impressionat

que aquest

Espanya, dirigit
BENITO PEROJO, el primer

l'ap?stol del ..-u.:.;onalisme ?
Próleg de FRANCESC MACIA

film

15 Ptes.

SUPERA LES MILLORS
PRODUCCIONS
ESTRANGERES

,

a

jornalera.

Producció Julio-César

,

•

;ilaaniaaastatiaiteániaandlatillialtalluaeasaansa

Distribució: S. A. G. E.

ordenat la detenció de l'ad
Homs, que dutant la
dictadura estigué al servei de Martí
nez Anido i els Sindieats Lîinces, i se
tualment ocupa un magnífic cártcaen
les bficines d'una Companyi ade ser
veis pública, a Madrid.
vocat

senyor

Ha eetat exígit al senyor Fo
ronda el lliurament deis 'libres de
l'Exposició de Barcelona.
e
El senyor Alfons de Borbó i fa
tnília han eatat acomiadats del país
ant tot respecte.
•••

a

per
ani

mador espanyol, i interpretat per
MARIA DE ALBAICIN, MARIA
F. LADRON DE GUEVARA, RA

Preu : edició corrent, 4 Ptes.
En paper de

111
quent al punt tercer; Gratuitas
estricta de l'ensenyatnent primara
ApIlcacid efectiva de les caucione g
marcados aje pares els filie deis quais•

en:
destina, encara, a
presenciar una aletas tongada histórica,
aIntenys que sima tan agradable caen

Providénria

doctor ajudava el malalt en tots els
aspectes. Jo havia visa moltes ve
gades, restranyesa que causava a la
familia deis malalts, quan el doctor
Martí i Juliá es negava a cobrar
la visita.
Si l'aspecte de la casa
del pacient, si per les condiciona so
cials d'aquest, el doctor endevinava
l'existéncia de lea privacions que
tant mantienen els nostres obrers,
era intil tot el que es digués per
obligar-lo a cobrar els honoraria de
metge; no, allí ell l‘i veis el cona
tant problema de les clases popu

a
•

Lus costará una mica de tornar a
la vida normal i plcareévata crabans.
Qua» /han passat cine dies en qué ca
da minut gratava reternitat, el pala
dar es resisteix a sobo-vejar novament
mamelas que no tinguin almenys un
cinmsanta per cent de corneta. Pre
veía que passartm una temporada
molt tristes, tnolt ensopida. Déu faci,
pe'r& que aixd duri. 1 que Si la

amb aquella divina ignorancia de
el que passava i de tot el que
L'enviat del Journal
entretiny
encara!--a parlar en el seu diarr
respectacle touchant de /a Cama.
del Dan José republicans canvia,
mirades mortíferes sota els arbre..
la Rambla,
El redactor de L'Intran cm
guntava raltre din:
digui que agites: senyor :
cid deu sser més famós, en oqi,
moments, que qualsevol torer•...
Els periodistes anglesos, en can
estan millor infortnats.
Parlen

a

,..........-....-----

IINOPAILS

la

:tia

per a l'esdeve
nuclis Inés valuo
Seria una llást-la timidesa conservadora
batida i els prejudicis

l'ajut deis
l'esquerra.

1

El Dr. Martí Julia

el nostre idioma. Forma

Organització adequada del treball de
la dona-mare lora de la llar per tal
que no l'hagi de descurar i, amb
ella, els fills. Establiment de "guar
dulce" i cases-bressols on deixar
ele més petits de la casa, sovint ateacre— gosariem a
dir péssimatnent
*tesos —per les germanes gratis ((le
smit a dotze anys), en substaució de

sos

no

Hi ha dues menes de m tiome, ts Iris
tarjes: ti: que es tauen amb una ig
norancia gairebé absoluta de la trans
cendencia de rinstant, és a dir, els
que no són lustdrics fina clesprés, i
els que es viuen amb la consciéncia
Els fas
exacta de la historialitat.
d'aquesta setmana pertanyen a la se
gana classificació. Han estat histarics
amb tots els ets i uf:. Ha estas his
tOrie el mamen: de fer-nos el sus de
la corbata, Ipstaric raperitiu, histbric
el sopar, histórics el: discursos, les
converses i el: ínfim.s detall: que hem
presencias. Per al que, COMI el que es
crin aquestes radies, ha tingut la sort
de contemplar molt ds la vera la me
joría d'aquests moments famosos, la
histbria veritable, que és la deis In
?'res, Ii apareixerá d'aquí enclavan'
caen una gacetilla sense suc Sil brue.

faci creditor

a

de bona part deis barcelonins

aParsguin completament blanques.
S'ha demostrat, perd, que remoció
histórica no fria precisament el: vchi
eles capilars per manifestar-se.

11111.0•1111¦1=MDOWY
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aesenyalar el que no es compitas. IR
un volutn de més de 200 págines, illustrat amb
Per exemple: lee primeres coses que 1 ia

etc., etc.
En relació amb la qüesttó segona:

que

d'higiene pública.

a

d'educació física,

República.
Aquest és el pensament d'una
part importantiss'ma del republica
nisme madrileny, sobretot dels re
publicans amb sentit modern i vin
dicatiu. En general, el Govern de
la República té la confianea de
l'opinió en aquestes hores de trán
sit. De les seres decisions depén
de la

—

la

a

mea:ca

mes
que
han d'escometre's sense
necessitat d'arribar al régirn parla
mentar:, perqué aquesta legíslació
inicial será la base de sustentado

mediatament la severa revi
r.alts processos
el curs deis quals
pi oduit durant la illegalitat
fou irregular. Alguns d'ells,
ae la dictadura
com el de la mort de Dolors Bernabeu, i el de res
ponsabilitats contra l'ex-director de la Presó, avui
aseendit, senyor Iglesias, són veritables casos

rádio-oient

porcionar-li. Inspecció

nou

Has passat tantes coses en aquests
darrers ruit díes que ens fa refecte
que hem viscut ruit anys en el terme
creas d'una setnuma. Si, con, sembla,
el: cabells blancs acostionen a apa
réixer en aquestes ocasions en qué ca
da minut té la intensitat i la grande
transcendental, ens
So d'un moment
sobta que en tal dio con, atui les tes

Esperem que el digníssim President de l'Au
diéncia Republicana de Barcelona ordenará im

guárdia cívica que vigilava el palau d'Orient, a
Madrid, detingué un oficial que en sortia d'esquit

1.

No de pas
abans de res i tenint en compte cli
momean decisiu, en qué vivim, que
planegern i ene orientem; i que plana
1 orientada prenguin via ubre vete
tres Eecola on la Llei sigui respete
tada. Diem aixó perqua no anean paa
a exposar res que no se sapiga, sima

estigia detinguda en aquestes
hores. Al poble se li ha escatimat
aquesta justicia amb falta de sentit
polític per part del Govern provi
sional. Que aquest no es pmedeni
molt aviat d'aqueet error és el de
sig fervent deis que rolen consoli
dar la República a qualsevol preu
no

tractes

republIcá,

El poder personal del
senyor Borbó
La nit de la proclamació de la República,

—

PLANEJAMENTS
del tot inoportú que

a
les quals acusa la
consciencia pública de les fellonies
i crims comesos pei régim caigut.

monárquica,

Momnents histérle

republicana és un perill que
probablement conjuraran les Corts
Constituents. Espanya no pot con
formar-se amb una Repúbl;ca de re
formes externes, tova i ingénua en
excés. Hi ha una serie de proble
la dreta

Responsabilitats!

deis poblea; concepte que
ni cal proyar ni cal discutir: és un
axioma reconegut arfen del alón i
per tota ele boina' cuociente, que
eón ele que intertssen.

modeate com la nostra, que volem
insistir en la d1vulgaca5 d'aquellea
qautions que haurien d'ésser ateste
parqué la nostra Escota erimária re
ebeje en son calce de punt inicial de
vida collectiva.

d'ésser de ronstrucció
una irradia
a arribar a

MONTSERRAT JORDI

psíquica

profusa!, ene podeten exigir
respensabilitats els finará ciutadans
de C.atalunya.
I Es per ala& en pla i trajectória
de collaboració, baldament sigui tan

República.

foren complerts.
borbónica
basan
La deslleialtat
d'acusar-se fins ale darrers momente. A despit d'haver parlat Romanones de
la transmissió de poders, el cert és que el scnyor Borbó
no
arribá a verificar-la.
Els hornee cautes del republicanisme estimen un error haver deimarxar l'ex-rei
sense exigir-li
xat
responsabilitats, per tal com ell és
el primer responsable. No ha fet
la renúncia dele ecos drets al tren
perqué segueix ecnsiderant-se reí
per dret divi 1 capera que lea cir-

lógica

bona

la

cumstáncies Ii ofereatin encara la
poselbilitat de la tornada. Aixf ho
donava a entendre "A B C", el pe
riadic alabarder, quan parlava de
"la retirada de la dinastia". No cal
ésser massa jacobí per considerar
un perill
el rei en l'exili i per dol
dre's que ni una sola personalitat

Borbó, de mes a més de la seva
absoluta impopularitat, és el que
e-aiem: un heme al qual agrada la
bona vida i que no está disposat a
complicar-se maese en la dramática política, sobretot quan el drama pot arribar fins
a
el!. Per aixó
disposa el seu viatge del matí al
vespre, confiant-li al sempre Beis!

que, per cert,

ahumes i fraternals concepcions. en
actuacione deflnides i en amplitud
d'idealitats intellectives.
Si alai no fas, de poe servirla
aquest clarejar d'alba que sembla
descendir sobre Catalunya.
Clutat, abril 1931.

per tal que collectivament arribern a
lena organització social definida i
insmanament perfecta.
COL.LABORACIO
Chuleta ea atmeat pie i psi que
respecta al nutre paper d'educa
don. l'Escola pranaen adquirein per
te «matra la valor d'un alt reina
i abra per la saya condició de nucli
germinado d'os Irradia la vida

nutra

en

proclamat

amb

aense

admisaible, perqué

En el transeurs duna setmana,
és a dir, entre l'espai d'aquesta carta i de la meva correspondencia antenor, a'han produit esdeveniments
que no creiem tan inminente. Sha

cornte

contingut
I airea en l'hora que el poble
pren el timó del seis govern no és

Ea aíxf, per altre banda. que en
ise de !liberta!, hora es fa eirrec de
lea responeabilitats que tenim de ben
uanfructuar-la 1 de com cada chitadi,
tUula conatituent del nostre poble,
ha d'endinear dina la uva esfera

L'Escols primaria ()a bo dejen
fa poma., &emanes en aqueste.s ma
teases columnee) té mona problemea
• resoldre: El més interessant és e/
social. Es també el més primordial
si no vam ocupar-nos d'el en pri
mer tertne ée perqué no creiem—ho
confessem
que tan breument i tan
quittarnent pogués el poble ensenyo
rir-ae den seus destine.
Ara, les coses han canviat Terrirn
*I govera que la costra vcruntat ha
decidit i, per tant, pesa damunt nos
altres rineludible deure de coHabo
zar arab el; per la goal cosa, ultra
raportació d'energies í activitats, cal
posar cense vaeillaeforts al deseohert
la carn viva de ea nutres nafres
t'ocian i utliitz r deaprés vidente
neent ele cautern que calgum per tal
de guarir-les defiritivament. Noméa
abrí la collaboració tindrd caracte
rfatiques i valoració de den viva
motelu.
Al nostre entendre, l'Escota pri
maria, tal com avui funciona és una
fallida de l'engranatge social, i rer
qué ho m'ejem aixf, sentim en aquel
tes borre supremes de renovada i
de millorement la necessitat de re
marear-ho, alliberant abrí la nostra
consciér.cia del remordimint d'un
silenei eixere, del qual per ra6 de la

l'escola 1 el treball.

CAMI ENDAVANT
aquests viaranys cal em
prendre per a assolir un ensenya
ment priman i cacee i defaiitiu. Se'ns
pot dir que alguns ja han estat en
cetats.
Ho sabem, pera malgrat

borre fruits.
1 Es aixf, pel eniraele d'aqueet res
sorgir de la personalitat del poble,
acatada ara en teta la uva sobira
nia. que hom cien en la resurrecció
del propi esperit corn a part inte
grant d'aquell. I U per aixb. també,
que hom
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