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En Plattlko

COM ENTAR1

NOMENT

'fttliven •LA

din que nos cert que
se 9n vagímper ara---del Barcelona
El mitjó "Sant
ens

Entorn

de la figura de Franz
Plattko, el porter hongarés que fa
set anys que está allistat a les ren
gleres del Barcelona, han corregut
aquests die* diferente rumore que
feien referencia a una probable se
pareció del popular atleta del club

tar

és la
primera vegada que circulen, peró
caí convenir que mal les noticies
que arunciaven un canvi de club
del porter hongarés no havien tin
gut el ressó d'aquesta vegada. N'hi
ha hagas prou amb qué algun pe
!Jadie hagi donat la noticia perquá
aquesta elagi eonvertit de seguida
rumore

no

el tema obligat de tote-s lee con
verses en les pe.nyes esportives.
Es per aclarir el que hi hagués
21e cert en tot abete que hem trucat
a la porta del pia que Frene Plattko
ocupa al carrer d'Arag6.
—?Es cert— II hem dernanat com

S••¦•••¦••

en

a

primera providencia e- que deixeu

el Futbol Club Barcelona?
—No— ha contestat amase&
No és cert
—Sha dit— ineistím— que passá
veu al Real Madrid.
tot aix6 no en sé res.

ee-Aleshores,

per

qué

no

jugueu?

Ens ha aemblat que aquesta pre
gunta no havia caigut prou en grá
cia al nostre interlocutor.
—Meces és llarg d'explicar —ha
dit a
peró no tinc incoa
venient a divulgar-ho.
I acte tegua el porter barcelo
Dista ha comencat el sea relat.

—Recordaren,

segurament, que

en

partit Barcelona-Badalona, jugat
a Les Corts fa quatre mesos, par
tit que corresponia al torneig Copa
Bercelona, várem jugar en l'equip
blau-grana— un eegon equip —Sa
mitier, Sastre 1 jo. En aquell partit
cm vaig lesionar al genoll dret.
el

—Endavant.
—Aleshores el doctor Ortínez,
metge oficial del club, esteva ma
i el seu suplent cm va dir que
l'endemá anés al carnp a curar-me.
Aleó era precticament impossible,
ja que no cm podia .moure. I per
ajad> vaig decidir-me a sollicitar la
presencia del doctor Castells, el
qual m'aconsellá que m'enguixés el
genoll, a fi i efecte de tenir-lo im
mebil i poder d'aquesta manera res
tablir-me ben aviat. En efecte, al
cap de quinze dice vaig reprendre
el meta entrenament. Anava a veure
el doctor Ortfnez, que m'aplicava
la diatérrnia, i tot marxava bé.
—Recordem precisament que s'ha
vía arríbat a anunciar la vostra re

aparició.
—Si, perb al
nes
una

de dues

cap

setma
donar

d'entrenar-tne, cm varen
injecci6, 1 aleshores es va

plicar tot.
—Qua va pallar?
s—La injecció cm

va

com

infectar les

Unlearnent a Barcelona no ha estat
resoldre el problema de la
circulad& S han instaHat llums verds,
llimse groes limas vermells, s'ha qua
draplicat el nombre d'urbans, s'han
establert passos per a peatons i se
gens en quina carrera s'ha imposat la
diree.ció única. En aItres cíutats
aquestes mAleres han normalitzat la
eirculació. En la riostra, en canvi, el
problema de la circulació subsisteix.
Subsisteix í cada dia va prenent un
aspecte rnés grotesc, grácies als tram
vies que no s'estan de res: passen per
allá on eta ve bé.
Mentre en les ciutats rnés impor
tanta s'han anat substituint els tram
eries pels autbrimibus, tendint sempre
a suprimir vies i fils, en la nostra els
tranrvies encara llisquen ament i avall
de les Rambles, empenyent-se els uns
als altres, entrebancant-ho tot i fent
que el "Metro" no sigui més que un
luxe en lloc d'una cosa imprescindible.
En agafar la ploma, avui, per dis
treure honestarnent els lectors de LA
RAMI.',I,A DE CATALUNYA, no
m'he proposat d'escriure cap reportatge
La meya inteneió no és altre que la
de cantar les excelsituds deis tram
ríes, remarcar els seus
avantatges,
erial& eh sexis serveís i sortir al pas
dels que pretenen fer-los desaparli
xer, conveneut que amb unes guantes
defenses «mi aquesta no hi hauria
tants passis, pea> insensiblement ani
rien acostartt-nos a la solució del pro
blema de la circulació.

possible

*

*

*

El que succeeix cada migdia i cada
tarda a la phyes de Santa Anna no és
per a ésser desezet. La Iluita entre
peatons, taxis 1 tramvies pren unes
proporeionl feritástiques: l'urbe de
torn es veu impotent per apai,ragar-la.
2sfentre els taxis procuren obrír-se
pas, sigui eorn sigui, car la tarifa de
pesseta i vint céntims no els perrnet
l'extasiar-se amb la font de l'Aragey,
tls peleona pugnen per traspassar, iu
gant-se la vida: és precís, per arribar
eeuttualment a l'hora de dinar, el tram
ia mariobra tranquillament. Els taxis
veuen obligats a pujar per les vo
leen, i els peatons ?han d'enfilar pels
boite. El trarrivia necessita espai: ha

bé.

—Tot aix6 que heu explicat, amic
Plattko...
—Es una mica cru, ja ho sé peró
és la vernat de tot. Us confeso
que he pst't més aqs.esta vegada
qu,: aleshores q4e ern van obrir el
cap a Santander. Heu de pensar

blau-grana.
Cert que apuesta

Jordi."

ja ho tinc cicatritzat i segurament
dintre sis o set dies tomé a es

sangs i sera

va inflar la cuota d'una
extraordinaria.
—Tal vegada un defecte de fabri
cació de la injecció...
—Abril, és el que va dir el doc
tor, pero jo estic en qué l'agulla
no
era neta i que la culpa no fou
precisament deis fabricants de la
manera

injecció.
—Peral) aix6 que dieu...
—Es greu, molt greu, ja ho sé.
Peró us autoritzo perqué ho digueu.
—Endavant, dones. Tot són apre

ciacions.
—Aix6 succeia el dissabte de fa
sis setmanes. Era— cree
per Pas
qua. El diumenge i el dilluns no
vaig dir res perqué eren dos dies
festius. Peró el dimarts vaig res te
lefonar. Va venir el doctor, m'acon
sellá que cm posés draps d'a;gua
ben calenta a la cuixa, per tal que
madurés la inflamad& i al cap de
sis dies m'ho va obrir. Va fer-m'hi
un
tall d'uns
deu centímetres,
m'india la necessitat de ficar-me
en
la ferida unes compreses de
gassa. A mi ern va semblar que no
podia ésser, donat el tamany de
les compreses i de la ferida, i m'hi
vaig oposar rodonament. He sofert
moltes intervencions quirúrgiques i
ja hi ccmenço a entendre una mi
queta. La veritat és que em vaig
malfiar. Hi havia el precedent de la
injecció que fou causa de la in
fecció...
—I aleshores, dones, qué?
—El massatgista de l'Europa, que
com deveu saber el vaig portar jo
del meu país, em va posar en co
municació amb el doctor 011er, ex
president de l'Europa. Aquest té un
company de clínica molt competent
en aquestes coses, i prévia una con
sueta amb el doctor Ortínez, cm va
agafar pel sea compte. Em va obrir
mes la ferida, que prengué alesho
res
forma d'un set, amb un bree de
vint centírnetres de Ilargada i l'altre
de sis o set. Hi foren introduides
les cornpreses, amb facilitat i sense
dolor, i cm vaig anar curant. Ara
—

de cattviar el trolley, enganxat el re
mok 1 esperar el substitut puix que,
coro que no hi ha
més que una via,
no pot arrencar fas que arriba l'al
tre. Aquesta combinació no permet
que la plaga de Santa Anna estigui
mai sense tramvía.
Si fóssim 'reina de la pina de San
ta Anua estareem tan satisfets de te
nir sempre el tramvía a la porta de
casa,

que

correspondre

per

ricen al propietari que

a

prega
!es nits ens

permetés d'aixoplugar-ne algun
porteria.
*

*

a

Sant Jordi, patró de Catahsnya, he
roi cavaller, que tenia per professió
matar dracs i alliberar princeses,• sabrá
ésser nioinhij,n amb l'abrandat admi
rador, fabricant de géncres de punt,
que
I'lui jures per marca de fabrica
d'uns mitions especial.: per a sarda
nistes.
No voldriern atraure sobre él' fidel
!ardid les' ires de. rEsglésia, ui ens
prendrem piassa a ola valenta que en
la riostra
catálans haguem
de comPartir 1alt patronatg e del scint
abrilenc amb els Mitjons que' Yabrita
l'acreditada manufactura del senyor .X.
Pera bé en: sera permes,• davant ra
nunci que tenim' a 'la .vista,'' (pie .'ens.
lliurem a Unes manifestations que Vol
driem podir convertir' en Auntorísti
ques, pera que 'ens omplen de tristesa.
Els sardbnistes- taran 'bé d'atendré
aquest reelam i d'exhastrir de pres. sa
l'estoc de initjons "Sant Jordi". Evi

que hi va haver moments que vaig
t?r er que m'havrien de tallar la
cuixa Ho veía mili mal parat. Sort
que h; vaig. ésser a temps.
—Així alee que dejen que no ju
gáveu per certes qüestions que te
íde• amb la Junta...
—Si us digués que amb la Junta
directiva hi estic en molt bona re
lació, us dina una mentida. Heu de
.saber que en les sis setmanes que
he fet llit, no he vist ni un sol di
rectiu. ni cap no ha enviat .ningú
a casa
a assabentar-se del meu
es
tat.
Es senzillament llastimós: A
aixó afegiu-hi que cap jugador no
s'ha préocupat tampdc de vestir-me
a
veure, i comprendreu que aquell
af.-cte quejo havia posas al s colors
i als ideals del Barcelona no s'hagi
aguantat com era el meu desig.
y Plattko cris explica un seguit
de fets concrets
terribles, acu=a-•
elors
capaços cada un d•as per
si -sol de desera orátjar â qualsev.ol.
—El meu contracte aluls el Bar
celona acaba el día primer de ju
liol. Per gust meu no roe n'aniré.
Tinc dintre el Barcelona molt' bona
amics i. sé .que no -és la Junta. sino
la comunitat deis Socis la que m'ha
de judicar. Altrament, del públic
catalá n'estic molt content. Quan he

•

.

den!ment el' fabricant és un' excellimt
ciutadd; de' catalanitat tan acreditada
com la 'rekisancia deis seus productes.
Segurament, qiie la- marca "Sant Jor
di" cobreixi les 'seres millars manufac
tures, La transa d'aquests nikihns, el
fi! aniI, e! cfrtsal sén,teixits; és probable
'frnent IJ f1 i nata del Mere de:punt
catalti, ni see.s• ni Menee con aquells
dolcos "AtInistia:', que colacwaretn
fa algynes rsettnanes, devien ?raer ,de
la millar nalilia que corre per aquests
inóns de
Pera... ?per qué no. po
den: abstenír-nos d'agites.ta aria d'in
vocar 'coses lque ens parlen ah s
ideals
o a la fe, al for o a-la consciéncia, per
oferir-ne d'entres de.tan matericils com

•

•—

—

.

Dt4.

tingUt. actuacions .desafortunades•—
qui és 'que no en té?
Mai no m'ha

uns

—

xiulat ni m'ha esbroncat. Es per
qué ha' vist que he fet sempre ros
el,q.ue•he pogut. Peró heu de saber
que s'ha d:t
a .pr'onósit de la des
feta per quatre a. zero que l'Es
panyol inflingí' al Barcelona el. mes
de gener —que jo mihavia venus.
I aixó no ho podré oblidar mai. De
—

la* meya honradesa professional no
puc penetre que siatreveixin a dub
tar-ne ni Os .senyoes..,. (aquí Platt
ko ha esméntat una noms).
—Així en definitiva. nodem dir...
—.Que *deixaré el Barcelona, si 'él
Barcelona cm deixa a' mi. En cas
contrari, no.
—I si no renoveu contracte?
—Aleshores me n'aniré a Ale
manya a fer d'entrenador. El roen
company Orth, del M. T. K., fa
d'entrenador a Xile i guanya cinc

Mitjansr

els
industr4ials i

nostres

tots plegase? ?Qué té a veure un .sant
.cavaller amb. la guatitas d'uns mitjans
destinats a la gent qué va a pele? ?Es
que san mis ildstics que une <Ores oye
resultin tanPer bailar sa, ria
n es ? iEslem simplememt en : preséncia
d'un true de propaganda constrciair
Los resistia. a, cree que el públir
,

4rropiats

prefercix uns,mitions- a uns aire's per
osa els empala el sant patró .de Cata
Junya o que els sardanistes. 'compren
aquests /el sokfet que elsisón oferts _es
pecialtnent. "Altres géneres d'sís sem
blantment czneatí i gens brillant havítm
vise oferir anvs"-enrera sota l'envolup
de les quatre barres.
Passava ala abans de la- Dictadu
ra.
Ens sobria, greu que hi tornéssim.
J. F. PUIG

mes.

aixó de qué passarfeu al
Madrid?
—Us autoritzo per dir que jo us
he dit que si he de deixar el Bar
celona no jugaré en cap més club
de la Península.

El
>

diumeole

8 de

juny,- a

l'Estadi, partit Baschnia
Catalunya

PERM
Santa Anna.
carrer

la

--

vehicle i

prendreahi

,

tiu.
Els joves les debaen! Se'n van a
la ciutat propera. o al camp de joc,
peró el cas .és que les deixen. El
futbol por més que, elles! I alesho
res,' sense el promés per festejar o
sense
el pretendent per flirtejar,
no eta queda, segons elles, altre re
rnei que .fer el mes de Maria o el
de les Animes, segons l'época de

l'any, o anar,
a.les.anclane,s

mlstiques,
passejar

les menys
de l'estacha

a

amunt i avall.

Confessern que ens vam 'alteres
sar
en
escnitar les veus fernesnines
contra el futbol, i com sigui que es
taven en desacord amb elles, várem
•

discon
raonar
cona que sabem que no és
solament aquel' petit nucli de do
nes que jo corlee, el' que s'exclama.
indrets
sin(
que a' m'olas d'abres
provar de
formitat. I

la

nostra

siteceeix•el'inateix, v'plern fer-ne

unes

ratlles per siatenim la sort que al
dona ens lleReixi i reaccioni
de la seVa animadversió al futbol
'

guna

a
l'esport.
jovent que no fa esport
?Com acostuma a passar la tarda
als poblei els dies festius el jovent

general,

en

El

'

fa esport? Eucauats als ca
fés i casinos, on, i desPrés d'un di
nar fort i de beure
més del que es
té per costuns, per la sola raó d'es
sér dium'enge; hi van en havent di
nat. I-Ii van •a primera hora; prenen
café i copa i gairebé sempre ju
sebe') á la manilla qr ii no a' d'al
que

no

tres jocs. més .perillo,

s

tes que tóta la tarda tenen erice
s" deixen ale pulmons un sedi
ment de nicotina que, tnés tard, se
rá- origen d'un .tossir constant i d'un
eXpectorar Molcst per a qui en pa
teix i per a .qui 'el' volta. A més, de
tant .en tant, alguna ,copa
de rom
o
d'anisat, pagada per un amic o
guanyada al ,joc, acaba d'intoxicar
els coseos. .L'alenada dels reunits
el, furo del tabaa, enrareixert l'aire,
i l'atrnosfera imptsra que.s'ha de res
•

•

•

pirar queda, mpltes vegades, força
més carregada, per la grolleria deis
renecs que l'opinió contraria, en po
lémiques políticiues; .les males ju
gades de caeteo, fan brqllar de Ha
vis que es moúen impulsats per
apassionaments, o excítate per l'am
,

bient.
I

en

,

arribar,

al

capVesPre,

que és

gairebé 'quan les noies, lestes de

d'éndreçar la vaixella i em
polainades arriben' al ball', hi trc
les feines

de maniobres de la Piala de

camp

altra un tiranxvia.

escombriaires i el

--

tramvia del
cosa

és

un

La direcció única

A la placa de la Universitet, en el
tros compras entre la Ronda í el car
rer d'Aribau, s'hi troben
sempre els
tramvied de les línies números r. 2,
4, 9, IN 12, 11 15. 27, 28. 29. 49.
52, 55, 56 i 61. Aquests tramvies cir
culen en totes direccions. Mentre la
direcció única exigelx que el pas in
ferior de la placa sigui en direcció a
la plaça de Catalunya, els tramvies de
Circumvallarió, els de les Arenes. el
d'Aribatt el de Les Corta i uns quants
més hí fan unes evolucione que des
orienten i acaben per complicar el tul
fec convertint la plaça en un formi
guer de vehicles que no s'entenen.

Aquestes complícacions no és possi
ble resoldre-les ni proveint els pals
de senyals Iluminoses amb tots els co
lors de l'Are de Sant Martí. Aquest
formiguer de tramvies que circulen en
totes

*

*
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Companyia reparteixi joguines

a

la
La

minada. enterneix a malta gent
gent senzilla, la gent bona, que no
adme? una poca de la perilla i si pot

reduida a "pelar
company.
El
Velero

se

Itg1441.11

efectuar

cura

un.trajecte

pasear

Sense

desapercebuda,

Pagar

pro
té formas

concepte deplorable del cobrador.
La' gens senzilla no 'comprén com un
hotne que ja té el 'Problema de l'eiis
téncia resolt, que no -ha de ter més
que donar bitllets í cobrar, tocar la
campaneta de tant en tant i enfilar el
un

migdia

i cadla tarda

a

la

Plaga

vegadj,

trollei cada
anse .s'escapa, pu
guí tractar tan de*ainsiderablement el
públic que paga. 1
Aquella senyora 1 que a les set del
matl puja al trasfivis carregada de pa
quete i s'indigna
el cobrador
no té canvi d'un dbro, i s'exalta
por

kerque

qué li volen

cobrar

quartos"

els

la tarda d'un

referirem

en

a

els paquete i

a

intervenint-hi amb un carácter d'exquisida feminitat.
En primer lloc, atenent a l'ahmentació del germi o del promós
de l'aneje en relació a
o
l'esport;
preparant al primer, i aconsellant
als
altres, plats de fácil digestió
de

esportiu.
l'espor

eqsi

tiu convençut i de bona fe, que fa
esport per res més que perqué l'es
port és higiénic i sá.
Per poca roana que tinguin de
de
com cal fer l'esport, sap que ha
dinar sobríament, prenent aliments
que el nodreixín, sense enfarfegar
lo; no pren excitants de cap mena,
i se'n va al camp de joc amb l'es

.h

paper de mestrcssa de

tan

—

sveidon

dona en l'esport curant del botiquí
d'accidents. El preparar embenats, el

beun

trees

*

l'Hospital,

per Inés que

és que ha

de Santa Anna
mg trajecte baixa blastnant de tots
els dependents perque
ha pres un
trarnvia per un altre. és la .mateixa
que el día abans va fer l'orni quan
passava el cobrador i en veure el re
visor va declarar ingénuament que no
Ii havien donat bitlet. Aquella excel

lept

senyora, esposa

fidel,

mare

de fa

desapareg-ut,

nornés

en

o.corre.

u
que un'alal-

edlutíbiPii.
tiln les

noies que així
en acábár
el
partit, deixarien de sentir-se soles:
perqué amb áquesta actuació, s'a
traurien el respecte més pregon i la
més ferina consideració i, a més, els
de jovenívola ex
seus ulls brillante
pressió, accentuada per l'entusias
Iluita, i .pel saber
me per la noble
se útils, fiaren prou per a servir d'es

intervinguessin

,

que,

trellétes guiadores.

menarien

que

en

elles tia njs'n
he, ditbíln res fadrinee' de la
riostra epoca. Per atraure's els bo
rres, no .n'hi ha proa: amb blederie
sensibltres; cal posar-hl un polsia
de sal que hi doni el regust de que
la dona, a més de l'encís de la seva
feminitat, té el del seu esperit.
rŠ

MONTSERRAT JORD
Ciutat, maig,

5930.

República? Monarquia?
Catalunya! I, per tant,
República
24 de febrer)

(De "la rambla", del

En tenim de via ampla i de via es
treta; jardineres i imperials; amb els
seients de dret i de través; amb por
tes de ballesta i amb portes autorná
tiques; amb plataforma central i amb
plataformes extremes; i posseirn une

"tanques"

que quan

es

precipiten

da

d'un camp, anant cap a Badalo
na, no poden alçar-los ni amb grua.
Ele estrangers que vénen a visitar
nos resten estorats
davant d'aquest
extens assora i creuen que celebrem
una t'ira de mostres tramviáría.
Els que s'encostipen amb un jardi
nera
a
mig novembre, pere, ja no
neunt

tornen.
5

*

*

Els forastera que vénen a Barcelona
en automóbil, i desconeixedors de les
lleis del tránsit segueixen la trajee
tdria dele trarnvies per evitar les multes, no guanyen per ensurts i van de
sorpresa

—On

en

sorpresa.

vosté?

va,

els

—

demana

l'urbá, anal) gestos descompassats.
—Al carrer d'Aribau.
—Peró que no sap que en aqttest
sentit no es pot pasear? Aix6 és direceló única. Ha de voltar la plaga.
—Coglione!
t
din l'estranger, sorprés
Pea> si ara acaba de pasear
un tramvia
aquesta •direcciona!
e,
d,nt
—A
una
altra cosa!
L'e
per?) obeeix. Després, quan arriba al
u país,
Pont. de casa seva
d,Eti 1wic xplicaal
divertit
que una sori ho troben més
—

adés

stieja

ens

con

servaran el record tots els
que s'hi
han trencat una cama, peró
per acon
solarsse els restará' la línia del
car
rer

fi,

par

'

i elecci6

La nostra ciutat fins fa poca ar•ys
tenia tres coses típiques: les cabres,
la trompeta deis escombrares i el
tramvia del carrer de l'Hospital. Per
un acord gairebé
super-realista de
l'Ajuntament, d'una gosadia que gai
rebé va sorprendre a tots els barce
lonins arrapats a la tradició, fou pro
hibida la circulació de les cabres, au
toritzant únicament la de les barres de
la llet en casos d'extrema necessitat.
Els barcelonins varen sofrir una so
tragada i comprengueren que la nos
tra ciutat cotnençava a
modernitzar
se, corrent el perill d'abocar-se a
la
disbauxa i el Ilibertinatge com totes
les ciutats que no respecten les tradi
cions. Aisna i l'enderrocament de la
plaça de l'Oli, en la qual tots hi ha
vfem tingut un avi, ens entristí i ens
dona a comprendre que no trigeriem
a veure com
desapareixien les trompe
tea deis escombrtaires i els
tramvies
del carrer de l'Hospital.
Han passat els anys, per?), i els es
combriaires walkírics i els tramvies
del correr de l'Hospital
subsisteixen
cemservant-nos fresc i latent el re
cord d'aquella Barcelona
del tramvia
de mutes i la Riera d'En Malla, de
la
xocolata a la pedra i el Jardí del
Ge
neral. Beneít sigui el tramvia del
car

n9izt

.

una
cinta o un braçal, que
servís de premi als guatiyadors, orn
pTirlen un temps que, sense aixó,
seria buit i, per tant, poc cobeja
ble, ensems que portaria al' sen es
perit la sensació
saber-se aptee
par a fer sentir als jove,s la galan

Ara comparem: el

guin llegir, que per a contrarestar
aquest abandonament, no hi ha cosas

e

brodar

I la jovenalla que no fa més que
anar-ho a veure, si no, té els avan
tatges de l'exercici, almenys l'aire
liiure l'acarona i vencen boa nom
bre d'entrebancs fisiológics i aní
mics de, qué tots sabem voltats la
gens josfe.

Ferninitat i esport
Voldrfem haver Oemostrat que les
dones haurien de sentir per l'es
port una máxima simpatia; perd
com
que queda en peu l'abandona
ment en qué,
per dedicar-s'hi, les
deixen la jovenalla, cree oportú de
dir a les dones joves que em pu

el

noies encarregades
d'assistir als partits per fer aquesta
actuació, estarien, al nostre enten
dre, molt més ben plaç:nles que a
les andanes duna estació .des rimi
reunl.des per a
des p

tat.

moment a pensar-ha l'elecció re
cauria sempre a favor del qui pot
oferir cos si i ánima sana.

netejar

el

material emprat. el curar amorosa
ment la Petita erosió, la superficial
ferida, són coses ben fetr.enines i

i és ciar que aixó s'ha de traduir
amb una més serena afectuositat
optimisme curull de generosi
un

un

ingredients,

comprar

físic. dona als

jove de café,
té els perills del joc, de l'alcohol,
de l'aire viciat, de l'enterboliment
anímic: el jove esportiu no té cap
d'aques: s perils. i en canvi té la se
guretat cl'enfortir el seu cos i d'en
noblir l'anima amb ideals gens uti
litaris: per tant, s per quin es de
cantaría una noia assenyada? ?A
qui triaria per promés? ?Qui voldria
que, en casar-se, fos el pare deis
seus filie? Segur que, en
deturar-se

sois

—

esportius una disposició Inés avan
tatjosa pels afers de cafre anírnic,

Compareció

no

bre el tapet
,
proporcionará a la
dona el mitjá de' no trober-se aun
nyada de l'home en aquest aspecte
de l
a.
glloc, pot intervenir la
En

plena dI positivismes.
l'esport, la reacció natu
cansarnent

casa

pel régim general de la familia, -si
nó pel caire esportiu
avui tan so

•

Acabat
ral de tot

general, trosi-

queden
ue
bon
al marge, la qual cosa vol dir nue el
preocupar-se en complir bé el
seu

tímul de guanyar.
Al camp juga a pie aire i a ple
llutn. Amb l'exercici, els mus
na
eles treballen, i es desembarrassen
de toxines, deixant-los elástics, bells
i sans, i també per eh l arriba fins a
l'últim recó deis seus pulmons l'ai
de fer més potent la
re pur que ha
seva sang, penyora de fortitud sani
tosa. Els nervis vibren d'entusias
me per conquerir nóm d'agil, de ra
pid, de fort, i l'esperit se sent atret
per quelcom d'immaterial, cosa que
bé es necessita en. l'época- en qué

vivim,

al medi: és a dir,
inte
per l'esport. I si es
pre

guntes com?, respondríem: dones

del

obligui a entrar a les botigues i
a re
fugiar-nos dintre deis portals, quan
passa escombrant la
vorera
repicant
alegrement amb la campaneta, amb
els
coves de peix Iligats
a fora de la
pla
taforma!! D'aquí a uns guante anys, si

ese

El que succeix cada

rassar-se

jovent esportiu

ara

I, és ciar,

rer

se•

*

La gent de sa casa creu de bona fe
que eis conductora
i cobradors del
tramvia són les persones més felices
d'aquest món i que l'entrar a formar
part del gremi tramviari equival a
pescar una canongia. Alló que els de
pendents dels tramvies tinguin aug
ments de
sou
a
mida que es fan
vells, i que per !a diada deis Re 's la

adaptar-se

xer

i

mflia exemplar, complidora de tots els
deures cristians, fou la causa que al
cobrador li descomptessin un dia de
sou i Ii ajornessin la imposició
d'un
galó vermell.

*

direccions converteixen la direc
ció única en un laberint i succeeix
que molts automebils que no són ama
tents a esquivar-se resten encaixonats
entre un parell de tramvies i en surten
fets una calamitat.

uns

el tabac, atrofiats de mus
sen
eles pel seure de tota la tarda i
se
cap estímul d'ennobliment, per
qué tota la déria espiritual queda
rar

•

La fira de noostres tramviária.•-- Una

una

part.

GEL O

Les cabres, la trompeta deis

de l'Hospital.

per

o

D'aixó, també en sabem un ren
gle i en voleas parlar. Hem con
viscut per espai de dos anys amb
aojes d'un poblet de la 'costa, i ens
han parlas sovint de la seva, diem
tragedia, en arribar un dia fes
ne

xicots enrogallats pel

*

El problema de la circulació.
—

Hern llegit, fa pocs dies, en un
diari local, unes ratlles explicatives
del recel amb qué les noies de vila
miren el futbol: els xicots les dei
xen
els diumenges per veure par

,

-

XAVIER PICANYOL

o. uns

s'adatien

catalanís
tomerciants gue
aquestes' addocacions- ene
sinis

.

mil pessetes cada

dolços

No

ben

Recels

tits

L'ESPORT

DONA

Nou.

*

sense

trolley

Una de les coses
característiques
deis tramvies és la variació.
A cap
més ciutat del món tenen un
as.Zortit
de tramvies cm el
nostre. Gairebé no
en tenim mitja
dotzena de

repetik.

aque

Barceque circulin per

i verds de
ele
les cantonades com a crasa inútil i
de
Capiala
afegixin a l'obelisc de la
els llums grocs,

*

* *

Per normalitzar la circulació, de
tratu
moment és precie suprimir ele
vies de les Rambles, ele del carrer
el
de l'Hospital i Comte del Asalto,
San
de
plaça
camp de maniobres de la
única
ta Asma i establir la direcció

noEstlra

vermells

devla.

circulació a casa

VALENTI

CASTANYS

ae

juny

ae ivuu
+4.4

JIUMOR,

ENCARA AMB CENSURA

Trenta anys, i ja han posat
el pal
E,stá

el sol i
vise que toi alfa dé quá

4 clima ens
í'sser w País

escalfa

1es sangs i

imPulsiu

ens

cridoner,

fa

can.

falarnia. Ara
regot d'ímpetus, Es tot
demostrant
una fredor
estem

maté:
la qual

perqué

po
manca res
no
a
i potde
británica,
qualificar-la
guent
quedem curts, Parqué
ses encara ens
encara més septen
resulta
be n mirat
trional, gairebé del país tnateix deis
apons.
1 és que ja no ki ha cor, ni sang,
~lamia, en una
nerviy, ni pit,
vegades,
la gent, de Per si
paraula. De
mateixa, no ho és, de mienta a tot
re
drap, pera sempre serva un caliuprau
dmdit, i 014 que ve 140 atnb
pum viu, ales
Iraca per a toca'-li el
bares la-gent salta, i aquell escalf
adormit fs un foc abrandat 1 una fla
urbana. Al nostre País
ma que tot ha
res
esta demostrat que no. No hi h
celar;
fem
faci
fred
ens
que
que
volem demostrar hon
nktrri, i semPre crespauts,
que ja
curares
estos
ja
sopat de tete, i que qua% els altres hi
van, nosaltres ja en torneos. Es un
mes escéptie, do gent tense tllusions;
un País tala mica gruimet de pell i un
xic mesen,
El lector es Preguntaré 011 attem 1
'qua valen. Aniat ho sabrá, que no ens
Plau de fer rodar el cap a osingd.
Partem de tot aquest enrenou de la
bandera que fa tants dies que va Pels
aris i Per les converses.
Sembla mentido que la gent no
Ykagi ademas de la 101#0*.tancia cabdal

de les paraules promnsciades pel gene
ral Berelegster dentara deis periodistes,
1 per tant danant nostre mateix, Pule
que tessfmn el pu.« trésser-ki qua,' les
va dir. "Avui es posa la bandera amb
la garantía del GOVI'M iCOVidi eSpo
'aya posar amb la garantia legal."
Dbdt, í no ha passat res. Ls gen!
?ha quedat tan tranquilla i no s'ha po
sta a saltar i balice. Després el senyor

Maluquer comenca a fer preparatius,
1 la geni continua sense reaccionar 1
Unte manifestar
alegria. Despeé: el
máteix senyor ~fuer tromet tek
fanemes a les Diputacions, dient-las
que ja la poden posar, i el poble en
no s'adona
de la transcendéntia
de resdrveniment. I finalment ve el
fe! gros: Es Posa un poi al baleó del
Pelan de la Generalitat... I la ciutat
continua tan thsquerPa com sempre, i
ningú no "'pega cae' castell de facs
por celebrar-ko, i tothom fa la seva
vida de semPre cons si aquí no kagués
passat res. Bé, vaja, que aixa és .ver
gortyés. Aixa ens acredita de país que
perdut la carta de navegar.

cara

del

local de
l'Avene Dernocritic Republicá de
Sant Andreu, adherit a la Unió d'Es
queme* Catalanes, fou la demostra
eió de l'avene formidable que ha fet
el poble de Catalunya vers la repú
blica democrática amb els anys
la primera dictadura. de•
El president de l'entitat, Adolf
Gras, obra l'acte demanant un minut
de silenci per En Martí Vilanova,
que fon en vida un model de llui
tadors per als aromes i per als po

ales.

Tot seguit parla el doctor J'oses)
Dencás. Ferm 1 conveneut del siste

d'agrupament que és el matiu
i ra6 de la Unió
d'Esquerees Catala
nes, parla de la necessitat aritmética
ma

i espiritual de fer la unió, d'engran
dir-la, fer-la forta útil per a con
duir-nos a les dues primeres fites de
tots els catalana d'esquerra: Cata
aunya i República. El doctor Dencás,
,treballador i Iluitador incansable, ha
estat un deis que amb més noblesa
i eficacia ha fet
possible la Unió
d'Esquerres Catalanes, que sens dub
te té amb ell un deis
seus creients
i
collaboradors de més %Tatua.

Martí Esteve, en representació
d'Acció Catalana, pronuncia un dis

curs enérgic, sere i
amarat d'amor a
:a tersa i a la justicia.
El seu parla
ment dona la seguretat de
la sim
patia amb qué Acció Catalana veu la

aormació

de la Unió d'Esquerres Ca
talanes.
El doctor Aiguader i Miró, amh
un
parlament molt bel de forma i
just i mascie en el fons, digué
com
son

i

pensen els Amics d'En
i féu remarcar la seva adhesió
a
la Unió i el seu
desig que ben
aviat siguin realitzats els mots
que
ens ajunten
i en s porten a la lluita.
En alear-se a
parlar, tots elsínvitat s
l'ovacionaren a pes: dret.
L'A-anadee representava aquel] vell
tan jove i tan
coratjas i venerable
que encara
té privada l'entrada a
Catalenya,
com

Maca,

El doctor
Vilanova, representant

rsAació Republicana,
:11-kel la aillanatia rainfa
en

pocs

qué el

rnots
seu

troillos; la 'noía
pinta-j :el 'mano
bra 'cima escómbaa .1 tragina- saca,

•eleixará a la por
per& tothom us en

us

Hospitaleta

es

ropartebcen

ésa-,itinegablement, superior ,als
que es -cobren- 2 les fabriques patro
nalsr sinillars.
Com -que I z'producció respon,
aquesea obrersitseballen set .hotes ja
en
tenen prou. Faat la jornada frisen
siva,: entren.. a lea sis del 'matr ieple
guen- a les .dues de, la-tes-che desases
d'haver fet una-hora de' descanseper
a
refer.' les: forres. Set hores i set
.

.

•

—

tothom creu. Cadsascú fa la seva feina,
1 la sentencia bíblica: guanyaaás el
pa amb la suor del teu front, esde
vé, snée• que 'una 'obligad& un entre
teniment. Els homes, tot dieballant,
tot• 'fent obres id'art de cristalleria,
renten i riuen.i1a feina no 'es queda

•

•

•

mai

país de desagraits, que con
testen la gentilesa amb un gest es
querp. •Ia tenim el pal a punt, i ni
saben' emocionar. I ls que
ens deixem dur per gent
que ens fan
negare les coses d'un color que no san.
No volem deturar-nos a considerar la
importancia histarica deis fets pre
sents. Trenta anys de eatalanisme; ja
tenim el pal; després potser tindrem
la bandera. Es un han bales:II
I aquest pobte insensible que no
reacciona a donar les grades 1 no
s'emociona de res.
J. 1/ENTALLO
Gata

eltS

veu

la Unió

i la

seva

d'Esquerres Cata
jo:a personal d'assis

de la unió dels catalans d'es

Angel Sambiancat, ami) paralela
fácil, itnatges vives i un entusiasme
!ove 1 encomanad's, féu l'apelogia de
la Ilibartat amb exemples contun
dents; digné tot el seu amor als cata
lana, a Catalunya i a tots els bu
mans, i acusa sense eufemisenes els
que per la ra6 de la fosca cometen
injustícies i esclavitzen ela pobles 1
els seus pobladors al mateix temps.
En últim lloc i a precs del públic,
parla el nostre cotnpany Sunyol, i

digué com se sentia identificas amb
aquella germanor d'ideals que amb
afinitat s'aspropassen, s'acoblaven i
s'unien guardant les seves formes
característiques que tejen el conjunt
més bell i prometedor que tins aerui
havia donat l'esperit de Catalunya.
Digné que ell esteva disposat a col
laborar en tot el que tos catalanesc
i democrátic, perqué abra era l'es
senda deis seus ideals i de la seva
vida mateixa. Digué que tots els
catalans que freturen la llibertat L.
dívidual i collectiva tenen el deure
d'ajuntar-se a la Unió d'Esquerres
Catalanes fin a fer-ne l'eina que cal
per a trencar les cadenes que ens
priven els moviments espontanis
que eón el reflex fidel de la riostra
personalitat com a catalans i corn a
homes.
Tots eh s que parlaren digueren
la necessitat de continuar amb més
fe i entusiasme que mai les mani
festacions dernanant l'amnistia per
als presos socials i per a En Maciá
i els seus amics.
Tots foren aplaudas amb entusias
me.—R. B.
El diumenge vinent, a les on
ze del matí, tindrá lloc l'assemblea
de constitució de l'Agrupada d'Es
guerra Catalana del Poble Nou, ad
herida també a la Unió d'Esquerres
Catalanes.
Tots els poblenovins inscrits a
Acció Catalana. Acció Republicana,
Arnics d'En Madi, Unió Socialista
de Catalunya i els que sense estar
adherits a cap d'aqucsts partits esti
guin decidas a lluitar per Catalunya
i per la República, queden invitats.
Laoc de reunió: Centre Federal
Democratic Republicá, Manan Agul
ló, 27, Poble Nota

integra,

Aetmanada
seva

mentre

dura la

indasponibilitat 'Si queda impos

sibilitat per al 'treball cobra el 73 per
que cobra va,
cent de, la setmanada
mentre vilqui.'Atš seixanta anys.- l'o
brer que ja no 'está en condicions de
treballar, o que encara que pugui
continuar treballant vulgui retirarse,
pot•fer-ho i cobra de, la Cooperativa
una
pensió vitalicia equivalent a la
tercera part del sou que cobrava tre
banana Les dones, casan es troben en
el cas d'ésser mares, disposen de vuit
.

.

•

setmanes

de

vadinces

—

poden

que

una

•

'cosa des

.

'apleaar

geles d'obrers dedi
cats a la fabrica' cióade'vidre. La per
sistencia 'de- les' vagu,es i l'explotaeió
dele patrons els decidí a prendre una
resoluciee heroica. Celia acabar amb
un

•

'

aquella obstade. 'que impossibilitaven
que cada 'dia 'el Pare de familia guaayas el seu ''jornal, i es van acabar.

generositat—era

aresentants

del que ha •fets

paternitat .del. fat arate re
oficial' del goverttament a
les audicions anunciades.
Ara' be: Fontaernat, que no Tolla
dotar a lacte *cap color politIca, no
podía acceptar aquesta imtniseuició.
Els, concerts, dones, no l'han fet, 1.
si 'els damnificats del Migdia no han
rebut -un :ajut catalá que sabem cIa
era particularrnent agradas, n'hauran'
de 'donar Lles grácies a París.
Exigir

d'associar el norn de
Catalunyi 'a una obra de solidaritat
humana., Donar ah germana del Mil.
dia trences 'una prova de la nostra
sitnpatia afectuosa. Despertar ,en el
cor dels' hornea *del Nord--condemnats
ntediocritat
per sernpre mes a una
apagada i práctica, els ecos Ilurryans
d'una. música teta de claror
de joia.
No ho han volgutl
Pitjor per a ellsl
*5
5,
•

.

de

Catalunya,

de l'Interior.
Un burócrata de-tercera fila, eoix i
malcarat, té cura..habitualment, d'au
toritzar-ne la cessió.
El nbm de Catalunya. pera, deu ésser
En
escrit amb lletres sospitoses.
-

•

•

I es va constituir la Fábrica de
Cristall Cooperativa Obrera, Socie-'
tat Anónima. Una sasciatat anónima,

aecicalastes de l qual eren
i
són--exclusivárnent, els obiers de la
'falsaica.s
-Acreesta realitzsició -topa de bou
principi ande serioSos entrebancs po
sets
per la 'influencia patronal, que
veia un, perill en l'emancipada> .d'a
quells obrers. Els elements dirigents
de la 'Cooperativa es trbbaren (Me
ham els negava l'aigua 1 la 'sal per

la

•

-

la

a

musical una sala de con
havia cedit pulantment l'amfi
teatre de la Sorbona.
En aquest <medro de grandiosa aus
teritat les sardanes haurien saltas en
els coss com una aigua beneidas
La Sorbena, pera; és un eslif'ci ofi
cial propietat de l'Estas. Per
servir
se'n cal demanar perrnís al miralteri

•

van

L'home és Fontbernat,' i tots eis que
el coneixen suben quina energia, qua.
nes possibilitats d'acció déspleguen els
sena muscles secs, els seta nervis exas
perats. El sets própásit, *quena vega
da —crit del cor, moviment d'elegant

certs,

coneguda:
El 26 eragost de- seseo,
es'

.catalanaa persa un contingut polític
racial, contrari a les institucions re
conegudes.
Una vegada -les coses en'aquest lloc,
Madrid no podia, per no desautoritzar
l'excés,de re! de Briand, fer altrament

temporada

•

una

a nosaltres
serenitat en co

crida del setmanari cetalá LA RAM
BLA DE CATALUNYA, han enviat
a París la cobla Barcelona.
El rector de la Universitat, davant
la imposslilitat de trobar en plena

fábrica

.parets, resulten

potser

i

aells municipals

'

dada..
Eh coriflictes socials, dintre d'a

quelles

que

faltada

Eh anuncia ja tren fets. En lletres
de. mota° podía llegir-se: Els Con

Ningú es
guarda•de• reüla l'encerregat. El temps
s'aprofita a la tasca' es fa a cons
Es

un

"

•

enrera.

-beneficia, .després

•

terra:

nostra

els:

d'haver cobras cada setmanaoun: sou

•

son;

La manifestada) catalana a París
únicament encaminada a un acto
de solidaritat i de beneficencia. Este
sostinsuda per la reptesentació
va
"oficial" de tot un poble.
Lacte polític no el veiem ennoc, o
allavore matra acceptar una tesa que
sobrepassa les nostres intencions: Una
marafestació catalana, pel sol fet que
era

és

116.

I;autórtmibits
ta. A,

,

Es' una' fábrica ata tóts els ets
uts. Cent-dívuit obrers
ens sembla
que san cent-diauit—i cent-diVuit pa
trons, tots d'una -pela. Allí, tothom
treballa per a elL Tothom mana i

guerra.

inauguraci6

Llobregat,

la'

Com contrastava csquesta gelor in
amb rescalf que 'savia pres
en el coy del: nostres
catalanistes de
la Monarquía. Ells prou el vallen ce
municar aquest escalf a!: amics i com
panys. Pera aquests, fredst Es una
vergonyal Es un país que no anird
entine.
Estan a punt de tornar-nos legal
ment el dret a rús de la bandera,

cions.,

mentar aquest afer, ens re
metem al següent article que
el nostre company Jaume Mi
ravitlles ens envio des de

1111

•

menses

La

—,11111

donará raód La COoPeratíva Obrera,
—fábrica de vidre—és un orgull 'de

a una festa qm.._
per la. seva signi
ficad& animació i concurrencia mos
trava clarament les pozsibiatats im

*

Com

9141.1

explicable

estrangers a Madrid.
Es a dir, posaren el fet en un p
que no era el de les nostres inten

perables.

nya

quiet, fred, pelas,

una

BLA DE CATALUNYA
en general, del Comité orça
nitzador han topat, a dar-re
ro hora, atnb obstacles insu

etts

de

lloc

de Fontbernat, de LA RAM

Un pal. Un pal no és res, en si. Po
día haver estat la canya d'un estera
nyinador que ihagués deixat oblidacla
a la balconada de la placa
de Sant
Jalone el mosso que treu la pols de
Sant Jordi. Pera no; no era una ca

oblidxda, ni era un pal que no ha
de fer un paper determinat. Era
un
pal posat expressament per his
sar-hi la bandera. Els diaris ha van
dur, el cap del Govern se'n va assa
bentar, a la Diputada tothom se rana
va a mirar con: si fos una cosa
sagra
da. I el Poble, SeriSe reaccionaré mut,

seguir el costum 1 de donar
permissió que no ofenia a ningú,
méš papistes que el papa, demanaren
la intervenci6 del 'ministre de Negocia

sust.endre. la
ría calque
mentablement, els ftstivals
catalans organitzats a París
a profit deis datrinificats del
?Media francés. Les gestions

fet

tir

* «El Cenare Caialá Republicá
d'Harta 1 Santa Eulália (en cons
tituci6), que cada dia compta amb
Inés adeptes, ea proposa organitzar
organitzar un cicle de coaferéncies
a
cárrec de prestigiosos bornes de
l'esquerra catalana, que serviran a la
yegadn d'orientada i propaganda.

fábrica de cristal!

en una

iOn s'és visa que es posi un Pa: al
Pa/au de la Generalitat, i que el país
no s'alegri ni demostri cap manifesta
ciar ?Es que el poble no se 's'ha
adonat de la transcendéncia d'aquest

partit
lanes,

ungue lloc a 1 Escola Liso
ral Martinenea l'anunciat festival
prd-presos, que, com era previst, fou
un
éxit, més ei es té en tomate
les dificultats amb qué va topar a
darrera hora la Comissi6 organitza
dora.

Un rnatí

França?

qué més,

Les po,sibilitats d e_ l'_obrerisme catalá

*

e

No cornetrem psi la indelicadesa de
retreure el que molts
catalana re
treuen sossint a' la Eterna : els tsp000
morts de la guerra.
Lee ofrenes de san,g •san desinteres
sades, i fóra mesqui de presentar fac
tura.
Pera si més tard nos catalana han
compromes "el prestigi internacional
de Fratma" amb el complot de Prats
de atolló, demanarem simplement que
els, ra.opo morts facin oblalar eh
300 presoncrs.
No pretenem, editrásiaraent al que
'

,

'1

creen .certs• as fensionaris brance
ses'_ jusar a París t n paper brillante
El que sí demanern., hunailment, és
de :passar almenys tan clesapercebuts
com
els adanseurs mondains" o els
•

"escrocs" internacionals...

,

JAUME 'MIRAVITLLES
París, maig.
.

—

"

a

Fernández, l'agil periodista director de
"Nueva Espana", s'ha encarregat de la corresponsalia
a Madrid de LA RAMBLA DE CATALUNYA.A partir
de la setmana entrant, i en forma de repo'rtatge i co
mentari, el nou collahorador informara periódicament

prar carbó 1 hom

en

•

José Díaz

fer-los fracassar. Anaven ,a com
'els déia que no ehs
en podien vetdae. Cereaven pritneres
trátéries 1 es trobaven en el mateix
cas.
Els provelaloas es trobavenr sota

les nostres pagines els fets i les figures que, a Madrid,
adquireixin una actualitat i un interés en el panorama

•

politic

l'amenaça de les cases paironals i ha
vien d'optar entre servir a la Cóope

sativa i deixar de •servir a les altres
fabriques, o viceversa.
Els hoines,de la CoOperativa,
per& 'rernogueren cel i terra abans de
donar-se per veneuts. Llar causa era
justa,' era una causa de reivindicada
1 Iluitaren arab'totes 'llurs.'fórces con
tra aquel] boicot patronal que -ele'vo
lia' ofegar.

I• trbamfaréna perqua totes les cau
justes trionifen quan 'hi ha per
sistencia 'a defensár-les. -I la Coope
rativa; un just nada, féu una entrada
de' cavaWsicília en -el mercat del -vi
dre.
Les corriandes comenearen a plou
re. La teína
es •feia .— es fa
a
zonsciancia i tense l'espleulaci6 des
ses

•

—

mesurada d'un•patrd,- es .podia liendre
a Millors" preus.' Avui, ao,uesta fábri
ca' gira 'mes' de' 70.000 pessttes men
estáis i cada eme el gererrt, l'home
que bufas i .fa ampolles,. el que fa
-

Les de la mea' iniagiidicant ivuigar a la mes valuase l'arda:idea., la crista-.
Ileria ,que -fan els obrera de la- Cooperativa és exposada-en un- saló especia'
•

manada .fixa., Allf.ningú

té la pre

no

ocapadó,dels dies.de'festa, que
ta

un-

es: res

ingresa ni'. la preocupació

malaltia,

que

,

duna

,els °drama- despeses,

delmillorant ,els -in,gressos.
Qdan

obrer de la fábrica está
setmanalment, el seu
No fa pas gaire, ,un obaer ,estí
un

malalt„ cobra
sou,

gué

,

,trialalt,durant.deu

aquest

ten-9s,

cabrá

Durant

mesos.

dissabte,

cada

cornsi:hagués treballat...

i

a

fied'any

tenir la corresponeet participada
beneficis.
en el!
'Totseelseaspectes de rassegurança
obrera«
-

va•

,

•

•

•

estan'previstós: Ultra el cass de metal
que ja bern. ennentat, l'obrer que
pren- mal' tieballana, cobra també: la
•

fer-les

el. =mera, que elles val
í durant aquest període co
bren el so per: cent -de la settnanacta.
en

guin

Ele sou.s, naturalmente
són proporcionals a les activitats o
condlcians de l'obrers Gens hem dit
abans, peró, san en tots els 'casos su
periors ale que 'cobren els obrers de
les fabriques patronals similars. L'o
brer que g-uanya menys, el peó,' l'home
que no és de l'ofici, cobra el suti
cient per a viure. La teoria deis di
rectors de la Cooperativa és la de qua
val més tenir 'un' obier que guanyi
cinc duros diaris que dos que es con
formin amb den pes'setes. La' fe na
—que surt de les seves mans musa
dissima—ho din amb eloqüencia.
Tots els

obrers,

hem dit ahans, són accionistes de
la fábrica- I ning-ú no pot adquirir
cap acció, sense prestar el seo treball
personal a la indústria. Eh s -cartees
directius san elegits per la Junta ge
neral d'accionistes i tenen una du
ració de cinc anys. Arnés a més, cada
trimestre els accionistes
els cent
es reuneixen en junta
divuit obrcrs
general, examinen la marxa de la casa
i sempre i en tot nepment, qualsevol
obrer té el dret de revisar o de fer
revisar els llibres de comptabilitat 1
fer les preguntes que 'vulgui. Hi ha
una veritable democracia
i vacan una
for
estona la vida d'entres aquelles
nals, hom carda gue no és el treba
llar que enlaja els homes, sitió la
com

—

as

—

inquietant i obscur

de fer-les treballar. No és la
feble sinó les cendicions en qua s'ha
de fer.
La manca de feina,
que és el pesembre de molts obrers
pares de familia, constitueix
en
aquest cas
un problema menys im
posant. A la Cooperativa, per manca
de Leiste, per manca de sorticla de la
fabricació, no pos ésser acotniadat cap
obrer. Toas tene.n el mateix dret a
treballar i hom té previst aquest cas:
en lloc d'acomiadar una part d'aque
lla fraternal organització, es redueix
la jornada de treball. El cas és que
manera

•

--

—

tots

siguin iguals.

Hem vist
--amalektnent acompanyats l'eh se.
nyors Sabes, Forés i Solana, del Con
sell d'Administrada
totes les de
—

pendencies d'aquesta fábrica, model,
d'Hos-pitalet. I hem restas admirats,
bocabadats davant de veritables obres
d'art que exigeixen la vocació d'un
aant i la paciencia d'un apóstol. Hem
vist fer gerros i fruiters, ampolles i
vasos, copes de xarnpany... Des de
l'objecte més senzill al més refinat.
A la sala d'exposició hem admirat
dos o tres objeetes que aquells obrers
conserven amb veritable amor
i ore

gull.
—Aixa—ens han dit—és

una

cosa

que no té preu. No pot estipular-se
el que costa de fer. Es féu. nomas,
per, a mostrar als visitants el que pot
fer la riostra Coopertiva.

fa

—

del país

tallas i decorada és realment notable.
I admirable, el contrast entre aquells
bornes que pacientinent, amb el pin
zellet

a

la má.

van

asseny-alant flors

dibuixos, i aquells altres honses es
pitregats, vermells de cara i asna la
roba tenyida de carbó, que a sota, a
la secció de les fornals, bufen i fan
adquirir les formes més extraordimi
i

des al vidre roent que surt del gre
sol.
El problema social
Iban aesolt
potser encara no d'una
manera
perfecta
aquests hotres.
MoItes coses, encara, hem vist a Hos
pitalet i ens han contat aguces obrers,
que podrien fer aquesta informació
d'una extensió molt superior. Arel) el
que hem reporta:, per& n'hi ha ben
bé prou per a fer-se cartee
molt
pel damunt
de la importancia ex
trazrdinária d'aquesta indústria bar
celonina i de la tasca, realment ad'
mirable, digna d'imitad& realment
apostalica, que han dut a terme
aquests bornes que, un dia, pensaren
en
l'organització de la Fábrica de
Cristall Cooperativa Obrera, del car
—

—

del Llobregat, ció, Hospitalet.
Cent-divuit obrers, cents-divuit pa

rer

trons, tots d'una peea. Cent-divuit
accionistcs.
Cent-divuit homes que
treballen i viuen en el més felie deis
ambients. Que tenen el pa de la fa
milia asseguret i que poden d:r, arnb
omita i satisfacció:
—La !matra fabrical..._

Evidentment, la Cooperativa Obrera
ceses magnifiques.
La seació de

L. AYMAMT I

DAUDINA

*

es,

y

El nostre company Josep Su
i Garriga donará, divendres vi
nent, dia 6, a les deu del vespre, una
*

nyol

conferencia en el local de "Joventut
Catalana" (Floridablanca, 37), sobre
el tema "Els deures d'apesta fiera".
En el bert entes, és clar, que la 'li
bertas d'expressió sigui posible.

diumenge 8 de juny, a
rEstadi, partit Bascenia
Catalunya
El

eibele2115~1~

Bufar i fer ampollep

no

Ea pas

tu:a cosa tan

facil•com

4

lagent

creu

Ahir obrera supeditats

a

un

patró; asma pel propi esfore,

obrera i patr
nostre obrerismo

ons

tot

alhora, orgull

i

exe

8

2 de juny de
1930

la rambla de Catalunya

ave
•ffi

e

e

-
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AVIACIO

avions aterren i en el qual hi havia
un tnagnific Latecoére que cris es-

Un servei d'aviació esplenclíd'
Agradable

visita al camp d'aviació de la
C. G. Aeropostal

Tot el zatle
descabdella en l'am
bient motorista ens entusiasma. No
cal dir, dones, el goig que várem
sentir en rebre la invitació del se
ayo r Pucher. cap comercial de la
Companyia General Aeropostal, per
tal d'anar al camp d'aviació que
l'esmentadi entitat posseeix al Prat
de Llobregat, a presenciar l'arriba
da deis correas de França i Mar
roc; a veure de prop l'organització
dels serveis i a cornprovar que en
els seus avions born pot anar-hi
sense cap mena de por.
Efectivament, ahir, a dos quarts
de non sortfern en autocar un gra
pat•de companys periodistes dispo
sats a constatar to que el senyor
Punehen en s havta indicat, i a punt
d'emprendre el vol cap a les re
gions on la circulació és menys
complicada que a Barcelona i en les
gneis els guardes urbans no hi fan
cap falta.
Pensávern que la distincia que
separa Barcelona del camp allnlit
•

,(tusa

ciutat

,yiació
del

En

d'a
que des

I

Josep Canudes,

seu

aterrar al seu camp i va venir amb
el "magnIfic"
"Sprit of Prat"
(aqnest és el nom que han posat a
un
desballestat Ford de l'any de
la Maria Castanya) a ajudarnos a
sor& de l'encallament, no essent
possible d'aconseguir el seu 'loable
propósit, pera ens proporcioná la
t,manera de tornar amb el cotxe que
h el servei de Barcelona a l'Aeró

SERVICE STATION
JOSEP MANZANARES
Tel. 11550
SI algú
IMPORTANT.
dlu el contrari, és perqué
aquesta casa no dóna co
missió n1 s avé a carregar
en factura més generes que

Aragó, 270-272

-

—

panyia AeroRostal, amb una
bilitat eaccesslva, ens vingué

ama

a
do
tota mena de satisfaccions i
excustes, tot dolent-se del que ens

nar

I defxant aquest enutjós as.sump
que fou objecte del
nostre accidentat viatge.
En arribar a l'Aerodrom, el se
nyor Puchen i l'ait personal de la
les installacions

que la Companyia posseeix
Veiérem de primer el •departament
de T. S. F., en el qual hf ha una
potent estació transmissora-recep
tora, rnitjaneant la qual hom pot
saber a totes hores la posició deis
avions, sortides de les altres esta
cions, estat atmosféric, etc., etc.

fu

idorircutKiss
Casanova, núrns. 52

í 54

-

EXCELSIOR
E

2

de la
que 'está

ciutadania de„
marxa
i'res

ncnt

que

qué

ha

i

ara

estem

aquesta,
en

pujat

les obtindran, ja que l'organització
de l'esmentada Companyia és una
garantia de l'éxit que indiscutibleha

d'assolir.
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:Barcelona, capital posseidora d'un
pon 'marítim accessable a les flotes
comercials, pot ,a,mar
seva
im
portancia acose dificultat amb el fu- :

P

aere

pronuncia.

unes

paraules

AMADEU

SANJAUME GUASCH

-

en

del programa de l'any actual.
EL DE L'AUTOMOBIL

CATALUNYA

DE

.

També

CLUB

repartiren al local del
Club de CCatalunya
els premis corresponents a la
dares

R. Automóbil

preprraprorerfvaa

cs
a

ld:

per aqueixa entitat.
El president del Comité Esportits, senyor Farnés, va dir algunes
paraules, per tal de felicitar els guanyadors, remarcant la brillant ac
ució dele concursante 1. els notables resultats de conjunt obtinguts.
'. Anuncia' per al mes de novembre
vinent, una abra prova amb un reglament més estret que el darrerament esta'alert.
Després del repartiment de preinis, se sorteja la Copa del Comité
Esportiu de l'Exposició, la qual va
eorrespondre al senyor Broca.
La festa resulta fosca agradable
i va estar bastant concorreguda.

s'havien

absurdes han

r

d Es

'nom propi i deis corredors, i felicitá' él Club, pel
desenvoluparnent

esdevingut

considerat
reials ,

Am'bl'óbjecte

Aultólionnisrii

m

a

del

•

cerelbrda
5:la
lunya,
un

e

A la fi de

.

EN

pralximes

celebras
Carrera en
l'Exposició
assenyalant
les• Inés ,sobresortints partieularitats
del reglament.
Després es procedí 'al repastiment
de, recompenses, i ela eorredoes
vade
Costa de

provee

Catalunya

carrera

EL
GRAN' PREMI
L'AUTOMOBIL D'INDIA

a

DE

NOPOLIS

'

UN

DELS,

COTXES

PARTICI

PANTS S'ESTAREÚLA CONTRA
UNA

PARET

Duránt' la 'celebarió del Gran
Premí de' l'AutoM6jiiili'iorgarutzat en
aqUesfa j1oblcio.rnb un recorre

•

es

tradi5.ional

costa

-

Capas,

el senyor Dalfau, president del R Moto Club de
Catalunya, dirigí la Paraula a'Is assissents, i féu nistorial de la temporada i felicita da. vencedors Després va dir uns guante mote sobre

Volta

seva

moll4

nostre ainie senyor
Torrents,
representació del Sindicat de Pe-

riodistes Deportius.

l'Exposicie,

,

_T;aéallament

•

en

de

de la Rabassada.
No :eran alient!:
dit ajorna
ment, també, el s pre1
d'alguns re
presentanta i
s,
que pre
parant lturs máquiri , d'un temps
erteá arub :vistes aali-->próxirria Volta
Motorista del R. Maatoo Club de Ca
talunya, desítgen "alhora alinear-se
en* la clásaica coatí' que va fins e.
Vista Rica.
Cal creure que Ilajairnament ha de
redundar en, henefici!de la gran pro
va
harceloruna, ens:enis que nodrirá
el programa de grana testes espor
tives del mes de ju!iol.

qual es •procedí 'al, eepartiment de
premis de les següents provee: CMfuif desconegut; prova' de regulantat, per équ:ps; 'carrera en Costa de
s*errat, i carrera internacional
de les ais !toses.
,,La festa resalta molt animada
'eoncorreguda. Fou presidida Pel sefavor Dalfau i
senyors Llorene
i Viamonte.
Entre ele assistents,
t'robaven
el s millnrs motoristes localso
bon
nombre d'aficionats A- niés, bi havia

re-

mes

en

a

Cal.,Laé-eDirectiu

vinent, la

1?late.

sopar,

ura

Pennaa ••,-Itin. ha pres l'acord de tras;Iar
W •-',1:71a
01.
data del
de juliol

CATÁLUNYA

'

-

_

de proccdir a
organització que

29tinatiosa
1;

etiola llista de participants,
siçgrn
ekn'a oi,ebla, oiet indicacion's

DEL MOTÓ CLUB DE"

EL

és•

dun

Repartiments de premia

l'engrano

.

.

Aer,t•SeePlIGO

•

algun de proiecte. que 'no
presentat cap?
La idea no pot ésser dekestimada
ni molt menys, cara abans que tot
és necessari posar atenció en .ella i
estudiar la possibilitat d'establir en
la muntanya el futur aeroport bar
celoní.
La proposició del senyor Reyes
d'abres, ha estat una verStable ajes,
arnb ella ha dernostrat éseer un
que vohra pels grans ideals
ciutadá•
t
de la ciutat i que sent l'orgull que
a ella li correspoa , que iluita per la
intportáncia i dignitat de la urbs

encara no

III

.

S'ajorna la carrera de
fla Rabassada

4n5'.içrst-elx

un lloc on temps enexistien orques i pous invisí
bles que servien per a l'amsellament
de presoners, i que dona un aire i
un pesombre
a la ciutat
que la nostra societat no pot permetre.•

de tOldo5 !Os

Tamarit, 95 FLOTATS
I 97
TI. 31506
BARCELONA
-

,

___--

Veritablement no pot ésser una.
més completa. Es veritat que
areseptq :molts inconvements pero,

és més que

•seliisueseamles
mm
imgew

a

provtneles

`

•

idea

teca

cisar el qué pot

per

diment j minorar-1mm de Barcelona,
i pesqué aquesta es posi en ,e1 ter
re ny
de les grane capitals•eu,rapees.
En dir aixó, que sembla que ,nq
té cap consonancia, es refereix a la
idea Ilaneada recentrnent per Fernardo Reyes. el qual propoea l'es
tabliment de l'aeroport de Barce
lona a Montjuic.

Ilm,M1111•111=1,
illellill

Qnantes vegadel

*

emplaeada

dantent

a
tes
t de
oirona

F

digne rival dels 'Otees europeus.
El ,projecet- d'smplaear-lo a Mont
potser sembla a primera vista
molt absurd, peró no vol dir res.

gurar la renovació total de la ,roun
tanya.
Slan donat a conéister :volts Pro
jectes que de tenir lloc, no tan sola
desfiguraran la muntanya sitió que
fatan que aquesta estigui adequas

•

que

.

•

dentana una cosa impossible.
fet derrianda duna cessió que
trilréist• sla distas'
Pérqué

?Es

'sitial,

Assurnpte és aquest que es ,des,
caladella en mig d'un ambient de
eiutadania i que brinda una ocasio
pesqué ,p,ugui ésser objeete la nos
tra ciatat d'un millorament impor:
tant, pesqué realrnent no podem
suposar sino que Montjuic es con
vertirá en el punt més .céntric de
la capital i essent així podern ,z1

sembla
on

Codcessionarl per
de Barcelona

pasea

intelligéncia dele iniciadors del
el. pprti a un pum que el faci

tat i

i• celebya
conste de

costa

O N

NI

•

,

*

Montjuic potser .sera. centre del asotilé•lastreehadi
,Vesdel'enidor ayaii
no

peticione

,.„. .

I

un, aeroport.,
No el dernana de voluptuositat
bogeria per alur
que
es,
torni
megnificlacia, demana un aeroport
digne de la riostra ciutat, magnifi
cent i ,de.bon gust estétic,l'assiduí,-

l'éxit del senyor
Güell i veure Barceluna po,sseidora
de Montjuic.

No
ha

tantee

riem

piamnt dita de Barcelona,
de Ifontjuic.

alguna vote,
persones, els

quatre

Companyia Aeropossal, obsequiaren Os yiaitants..amb-

ment

que

0•11/. *1~~....M./.....0•11¦04111•4•B 04”.11.1111411~

d'efectuat

tandcs de
senyors de la

en

per

peticione del senyor alcalde. de
Barcelona, acompanyat de, l'aminió
pública en general, resoldrá el cas

CATALUNYA, NUMERO 123

responen,

propi dret,

I

JOAN

.

té ganes de posar les

xic que no s'haguessin
Catalunya fins ara...

un

recordat de

seu

tunee

compre-

época

una

facl necessari in

la seva importancia i per al seu ea
devenidor.
De totes tnaneres, encara que fine
avui
no
s'hagi pogut aconseguir
aixó, esperem que les novessi ,opor

malgrat d'haestat
confiats molts privileha estat degudacoscs,, no
atesa
com
precisa a la séva

Art omóbils, Canfois i Ail ómnibus

estranyá

afavorida pel

La urbs barcelonina,

ciutadania,

es

i

ciutát la possibilitat,del projecte-del
senyor Reyes si d'aquesta manera es
podrien estalviamunss guante milions,
a
uiié de tenir l'avantatge de cons
truir un aeroport sanee necessitat
de recórrer a coses estravagants,
poder oferir la clutat les condicione*
necessáries de tota ciutat impnrtant
europea? Barcelona, la Pila predi
lecta de la Mediterránia, la joia .rnés
valuosa de les ciutats que es banyen
els peus en la mar llatina, aspira a

necessáries com tantes
vega
des li ha estat necessari a Barce
lona per a veure realitzats els mi
lloraments arnb els quals ha cstat

vist.

ment

a•xecar

nes

veratnent

DOBGE BROTIIERS
.111¦011¦0

•

aquest
que fa sentir
el pes de
les altres nacions, res ha de temes
la ciutat de qualsevol atac impre-

gie

apropiat per a l'emplaeament de
nsieroport de Barcelona
Importante capitals com Londres
i d'altres tenen el propósit d'aixecar
el pon d'aviado da.niunt la ciu;
tat, ect que fa preveure la necéssi
tat d'ernprar despeses fabu!oses ?Per
gué, dones, no s'estudia a la nostra

tensificar tant la seva penció 1 que
ele comentaris fets no hagin estat
prou percate es prenguin les mesu

.

el

estimada patria. Preguntarern si
l'avioneta era tan nova com el seu
nom, i cris digueren que l'aparen fa
més de dos anys que el posseeixen
els actuals propietaria, peró el bateig el feren ara fa por temps. Ens

..41^0~541.1•1

cosmopolita.
Llástima que

en

dramática, aquell
calvari engallat, aquella fortalesa que
de res sérveix avui, perqué actualment l'arnbició
i l'egoisme no imperne ja en cap nació,
essent

•

més embalátdora i

e A 111

AuT:o.M

el cansí de l'elmlució de la cha

donin a conéixer la seVa opinió
i que•els técnics estudiin el-lloc tnés

temps a venir, puix que segons els
nombrosos projectes iniciats Mont
juie será el centre de la nostra urbS

Aixó fará que resti allunyada la
mala irnpressió que produien açuells
artes

cosa

gran

un

•

tat

damUnt „les aeves aunes coses no
ates i fantástiquesa
Qui sap en qué por transformar-se

aquest assumpte del qual elan efecdonat
tuat
motes peticions i s'ha
suport a l'interés que Barcelona ha
demostrat, per a expressar i ter
comprendre la conveniéncia de la
possessió del castell i les seves zones
poléntiques per la ciutat, que cenament
el que assenyalen eón enemica imaginarla.

tra

RAMBLA DE

la

refermant

van

podrá deturar-la, mentre no sigui en
contra del progrés de la ciutat.
Diverses vegades ha intereasat

que
pos-

una sigilan" abatido-

Telé ton 34653

Barcelona,

pri-

dn dehcat lonx.
Era ;stop, de ,la
návem el cansí) d'aviació Ens acomiadarem del personal que tan
atent estigué amb nosaltres, tau desitjant-los moltes prosperitats en
llur empresa, que no dubtem que

cilindres
GARATGE

la

de les quals fa poc temps
amb el nom de la

caseta-esta

ció d'arribada i soatIda de .passat
gers, molt ben arranjada per cert.
i una altra caseta que serveix per
al serveis de duana.
Un cop visitades aquestes depen
déncies, passarem al !inc on els

"Espanya",

•

•la convicció

visitar-nos

batejada

Després

Concesslonari:

a

mancat

Aquestes opinions

seguida.

de

han

aconseguir

en') fos reial

Hom se sent dintre d'ells com
si estigués assegut en un Rolls. un
Pierce Arrow o un cotxe de qualitats semblante; res de sorolls molestosos, res de trepidacions; la sensació de perfecta estabilitat hom la

"Catalunya"

te, parlen', del

mostraren

comentaris per
aquesta realitzas,5.
ja que han estat abundante els nae
elan fet en diversos diaris: que és
de notar el sentiment fraternal per
la nostra urbs de l'opnió púbica,
que ha jugat totes les molles dispcnibles, en tant que aquesta pedNo

a

llurs avionetes els sirrmátics
pilota catalana Canndes, Gaztafiondo i Carreres. Més tard arribaren
també al camp d'aviació ele arxiducs d'Austria amb les avionetes

illnililllellgIMII191111111~111111110111=111,

e

M. Bedriles altures

sigui
impults

ens

tat, perqué la intensificació deis ciu
tadans per la seva prosperitat podrá
tnés que el progrés que sembra el
transcurs de destorbs.
Es necessari, dones, que els chi
tadans pertanyents• a la nostra ciu

•

dia de densa !a

•

tat.

nota

po.ssible imprimir

muntanya de llont
juic?
?No ala
ja la construcció
de graos jardins que han convertit
Ifontjuic en una muntanya magní
fica?'
La tesis renovadora ha demostrat:
darreramentaamb niotiu del grandiós
certamen,barcelonl que pot destruir

din-

de ,a•premsa barcelonina el de
la ,posible donaCio de l'Esta: del
castell de Montjuic a la ciutat de
Barcelona.

gnan ens transporta a
és un Latecoére tipus 25, 4 places.
Motor Renault 450 c. v. En régim normal desenvolupa 1.800 revolucions per minut; pesa !Son
quilos, amb una cabuda de 66o IItres de benzina i 700 quilos de cárrega útil. El pes amb l'agrupament
total és de 3.283 quilos. Té una
llargacla de m. 40 cm., aleada 3 ni.
6 cm. i envergadura 14 m. 6o cm.
Són uns avions espléndids, confortables i d'una' pasmosa segure-

Mera

Desprée, visitárem

drom Canudes.
Eras cal fer constar que el per
!anal del caznp d'aviació de la Com

amb el qual

despertat

Idterés máxim ha
tre

amb

NO HO OBLIDEU

ens

d'aquests

Bedrignan, vingueren

els que verament ha lliurat.

casa

serveis

barceloní

Anant amb aquests aparells és
quan hom no s'estranya del gran increment que
pren avui l'aviació, i
creiem que será dintre poc temps
el mitjá de locomoció més sollicitat pel viatger, ja que al gran avantatge de la rapidesa pot afegir-s'hi
el de la seguretat i el confort.
Mentre estávem escoltant les explicacions deis senyors Punchen

1.—Les ~lora qualitats
2.—El preu més Ilmitat
3.—Les méximes garantles
les ofereix a tothom

mestre

avió ens va veure corn tots
plegats, ernpenyent l'autocar, procu
rivera desenfangar-lo, i amatent va

'

que

Podeu afirmar que:

emprarem prop
hcra, després d'haver estat
tres o quatre vegades a punt d'es
tabellar-nos, i a la tornada... (és
yergonyós de dir-ho, peró no hi ha
Inés rernei) ens várem quedar en
-tallats al mig d'una fanguera en
>la qual a hores d'ara encara potser
serfern si no hagués estat el nos
bon anaic el famós

intolerable

de la

N eumáties

duna

4re

carretera

del camp d'aviació a la capital que
no
pas de Perpittya al camp, per
exemple, ja que- de la capital del
Rosselló al Prat hom empra amb
l'avió une 50 minuta, i des del cama,
a
Barcelona (suposant que no s'en
fanguin) prop duna hora.

com

als

L'aparen

i per

donant-se el lamentable espectacle
als estrangers que vénen a Barce
lona de trigar mes ternps per anar

quilómetres) podríem re
en
rnenys de mitja hora,
per& senyors, quina carretera i qui
una

tot

importancia d'a
questa estigui tan negligida, o mi
llor dit, completament abandonada,
una

16

vergonya per a
la nostra! A l'anada

i posant-se en
les nostres ordres.

Es senzillarnent

Córrer-la
na

a

Allí ens -(ou presentas
Bedrignan, as 'de l'aviació: francesa i actual cap d'obres de •FAeródrom, el
qual, amb una •arnabilitat que ji
agraím moltíssim, ens dona detalle
interessantíssims de tot el que fa

•

ocorregué
tot

futur Aeroport

i

ves

referéncia
avions.

-

Monthfic

perava.

aeroport, i aix5 fa que

tur

gut

a_

i

rica
•

de

de 5n
que marxaVa

.un

cotxe

,una

ame-

velocitat

Miles

per
cura
ha anat a
contra tina parea i a
CoasegOnria de la' torada ha bolcat.
han
El; i:ondirctor
•

ton

estalse,Ilar-se
•

•

rtesultar gravíssimarnent

ferits.

„.

auszuzzamozoo al
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NEVERA
MECANISME SIMPLIFICAT I SILENCIOS
0/4

I\
1

-
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ELECTRICA
CONSUMEIX MOLT POC DE CORRENT

senzillesa és el resultat dé quinze anys d'in vestigacions als
Laboratoris d'electricitat de la GENERAL
ELECTRIC Co., de Schnectady, N. Y. (U. S. A.), que són sens dubte els
més grans del món
En aquesta nevera eléctrica no es necessita circulació d' aigua per a refredar
serpentins,
ni tan sois té ventiladors„
Tot el mecanisme és tancat en un embolcall d'acer hermétie amb submiraistrament
permanent
d'oil, queno pot evaporarse.
No hi ha corretges de transmissió ni pr remsa estopes. No
cal engreixar-lo mai.
El bon funcionament d'aquest mecanisme és garantit per sem pre contra tot defecte de
constrtteció. Hom substitueix, sense cap
carrega, tot mecanisme que es den] ostri que funciona
defectuosament.
La nevera GENERAL ELECTRIC Refrigerator "és un re bost ideal" S'hi
conserven urant molt de temps,
en perrécte
estat, tota mena d'aliments, cotn liet, ous, fruí tes, verdures, mantega,
formatges,
carns
i
peix.
A més Pr o d u eix gel i es poden fer postres gelats, amanides fredes,
Cientificament está demostrat que la temperatura de 10° C., es el límit, del qual mantegades, gelats, etcétera, etcétera.
no cal passar mai
perqué els aliments nö
es facin malbé. En els GENERAL ELECTRIC Refrigerators
es manté
"automáticament"
una
baixa tem
peratura unifo-me (Compresa entre 2 i.9°
C.)
Protegiu la vostra salut i la de la vostra familia installant a casa vostra un
La

seva

gran

-

GENERAL ELECTRIC Refrigerator..

AUTO ELECTRICIDAD
a llalla Malla

1 a

a

-

tiputació92344.
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PIERCE-ARROW
El cotxe de la maxima puntal

confirma la

seva

rentació Mella

PREM1 .D'HONOR
en el cocurs

Hiel:ancla Aulmhbil

Stevenson, komagosa i C.°

-
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BOX A

setmanal

Panorámica
Aqueas Paulino
és, tanmateix, un

zampió Larsen comenci

'cica ben dissor

l'equip

de l'Arte
ro, Antoni de
la
Mata, que se'n va
anar

tri

setmana

o.

El seu
Idversari ha es
tas el basc Fran
o.

i la durada
del combas no ha
arribat a tres rounds completa. El
valenciáa campió d'Espanya del pu
snig fort, és un pugilista que no s'ha
zaogut mai de Valéncia i deis seus
voltants. Si cris atenguéssim al nom
bre de victorias per fora de com
bat que consten en el seu récord,

es

en

represes,

no

podriem

menys

ta,

sorprendria

ens

dolent per

vaina que ens resistim a creu
que tingui, ja que entre les sayas
víctimas n'hi ha imites d'una ca
tegoría inferior a la d'aquest basc
que ha batut ara. ?Per qué els nos
el pre
ens
tres organitzadors no
re

\\\

un

dia

Itobert Tassin
será acarat aguas.
nit, a Cope
ta
nhaguen, al danés
Knud Larsen en
match revenja del

guanyá

per

el púgil
k. o.
francés. Interes
aant, molt interessant es presenta
aqueas combat. Si Tassin en surt

i

disputar-li

poder aspirar

a

Es
_

"la

dia

12

d'aquest

mes

que

l'alemany

M

a x

8o

1

;;i
duna

géne
púgil

lona,

Dijous a la nit, al Frontó Prin
cipal Palace, tingué lloc lanunciat
festival gimnástic organitzat, en col
laboració, pel Club Esportiu Cata
lunya i la Federa.ció Catalana de
Futbol.
Léxit més sorollós corota l'es
innegablernent ,emarcable
forl
deis organitzadors. Una concurrén
cia nombrosíssima omp*ená de gom
a
gorn l'espálós local, malgrat la
—

—

metres

lona,

lo s.,

&uso metros
20

In., i

Angel Mur, Espanyol,
20 en., 26 s.; tercer, Borrás, ídem;
quart, Ferrer, Barcelona i cinqué,,
5.;

segon,

Cavaller, ídem
3.000 metres

marxa

Primer, Castelltort,•Barcelona,
m
39 s., 2-5; segon, Basses, Aire
Lliure; tercer, Arquer, ídem: quart,
'Pellin, Barcelona; chrqué, Guillen,
ídem, i sisé, Goma.
Llençament del pes
Primer, Tugues, Badalona, Ir m.,
03 cms.; segon, Canet, Barcelona, so
ni.;
72 ,ents.; tercer, Laffite, ídem.,
30 zn., 66 crns.; quart, Seriad, Bada

combata d'aquesta

,

38

ahumé, Cruda,
sisé, Kailler, Barce
cms., i seaé, Carl:o

cms.;

crnsa

m.,

i6

mala nit que feia. Calculara en cinc
mil, el nombre d'espectadors que
assistiren a l'espectacie.
Catalunya
El Club Esportiu
Soler
doctor
és
el
l'anima del qual
pot estar satisfet del re
Damians

s

tots els atletas
representació de

a

tos;

or

sistir al festival.
Amb actas com el de dijous, es
i s'enalteix una
cona ea dignifica
lama.
amsasa~ill

—

sultat d'aquesta primera prova en
púúblic. També pot estar-ne la Fe
deració Catalana de Futbol, que
ajada amb gran entusiasme l'obra
de l'esmentat Club Fsportiu.
El programa va desstabdellarate de
"en tot
manera magnífica, i es paiesá

impecable organització.
aplaudiments subratllaren tots

moment,
Els

una

els números.

Participaren

Primera serie: Primer, Tugties,
Badalona, un minut, 31 segons í
quatre cinquens; segon, Bruent, A.
E P., i tercer, Rabassa.
Segona serie: Primer, Müller, Es
panyol, un minut, 25 aegons, i dos
cinquens; segon, Gómez, i tercer,
Alcázar.
Tercera série: Primer, González,
Espanyol, un minut, trenta segor,s
i dos cinquens; segon, Agacció,
ídem, i tercer, Vives, Barcelona.
Salts d'alçada
Primer, Laffite, un matra i sei
i, empates
xanta cinc centímetres
centímetres,
i
seixanta
un
matra
a
Carbonen i Kailler del Barcelona.
200

CONjUNT

cms.

600 rnetres

série: Primer, Castells,
Gimnástic de Tarragona, 9 s., 3-5;
segon, Pérez. Europa, i tercer, Tu
gues, Badalona.
Cinquena série: Primer, Oliver,
Badalona, 9 s., 2-5; segon, Vidal,
Ploma de Retis, i tercer, Seriol, Ba
dalona.

Primer, Ferrer, Euaopa,

rn

lona, 9 m., 81
nell, ídem., 9

Quarta

19

so

16

3-5; segon, Fernández,
Esoanyol, i tercer, Flequer, Júpiter.
Tercera serie: Pkaraer, Martí, A.
E. P., g s., 3-5; segon, Manyé, Jú
piter, i tercer, Tarrés. Lluisos.

darrerament
tut
ben decisiva per Eu
Huat, no sembla pas /usar un
masas
difícil per al riostra

Flix. Eta

NOTA DE

Espanyol.
Segona serie: Primer, Rof, Bada

manera

nitres

en

fono precedit

l'Ajuntament pel senyor Lluís Mas
sot, el qual enaltí l'obra del Club
Fsportiu Catalunya. El senyor Mas
sot fou molt aplauda.
Repetim-ho. Foil un éxit sorollós.
Superior a Sotas les esperances.

Priemra serie: Primer, Ohaf, 'Bar
celona, 9 s., 2-5; segon, Aloma, Ju
ventut de Sabadell, i tercer, Millet,

Dimecres. a Les
Arenes, Caries
Flix boxará contra el belga Petit Biquet, per al
campionat d'Eu
ropa del pes gall.
Petit Biquet, ba

'—

Torres. Tarden 73164.

alguna

títol mundial de
cotas les categories. Les apostes
són favorables a l'a

l'actualiim

títol.

HOTEL BONANOVA

a

el

el

Es el preferit per les familias
que passen temporadas a la
capital. A 8 minuta de la
plaga de Catalunya, arrib el
F. C. de Sarria. Baixador Tres

Bofill.)

La Federació Catalana d'Atletis
me va celebrar ahir al matí a l'Es
tadi, la segona reunió de preparació
per als próxima Campionats de Bar
celona, Catalunya i Espanya.
Els resultats técnica obtinguts els
doneen a continuació:

i que la recaptac;6 no aconseguirá
de bon tros les fantástiques xifres
dels bons temps de Jack Dempsey.

—

Lorenzo,

Bas i

MONTJVIC

Sharkey, abans del día del combat
reaccionará i fará que les apostes es
decantin netament per Schmeling.
Sigui com sigui, el cert és que aquest
combat no sembla haver arribas a
interessar la gran massa asnericana,

com
entendre absurda
s'ha disputat aquest títol. Es d'es
perar, ara, que Martíaez voldrá fer
valer els seus dreta i que intentará

acarar.se a

A la
felicitats

foren

LES
PROVES
D'ENTRENA
MENT D'AHTR A L'ESTADI DE

cana

el minora deis

nostre

a Ma
aquest

que no s'amaguen de dir que
que la victoria correspondrá
creuen
al tentó, i no manca qui afirma que
el públic que ara es decanta per

s:

—

al

que

mericá en una proporció de set per
cinc, pera) hi ha crítics nord-ameri

campó de la seva categoria. El
eampió és el casal& Lorenzo, el
qual ha batut en el combat final,
al galaic Campuzano. En una altra
ocasió ja comenárem la manera

-

que

en

nou

contra

J.

e.xplicatió.
tnitja part,

La nostra thhorabona

Schmeling será
Ja ck
'caras
a
-;harkey, per al

de

Lluís Logan?
Estem segurs que aquest combat in
teressaria gairebé tant com un tercer
Logan Thornas i que el públic sa.
tarja respondre.
senten

de

una

ganitaadors, professors, atletas i al
públic que tingué el bon gust d'as

més.

cosa

que actualrnent hi
ha a la penínsu
la. La seva figu
ra té en aquests moments actualitat,
parqué acaba d'ésser atorgat el títol

una

per

de

triomf l'enlaIrés. Es de creure que
únicament ti servirá per a procurar
Ii algun altre combat. El campió
de Catalunya del pes fort és tnassa

E1
rna drileny
Martínez és, al
entendre,
nostre
un
deis millors

que concedir-li

cament aplaudidea.
Tots els números

paré

temia no va
al récord de l'amexica. Quant

co,

no

—

aquesta vic
aportar gens de gloria

dues

Detrom Si Car
aleshores semb'a

mitjans,

iai

QUENSBERRY
(Caricatures

de Iluita

femenina
en
una
vintena
de graciosas senyoretes
executá
diversos exercicis gimnástica i
interpretaren, de manera ma gn—ca,
lo
algunes danses que foren
entusiásti-

bell antuvi i aconsegni aqueas trionif
rápid. Petterson consta amb una
victéala damunt Uzendun, per fou'd

a

pesos

imposar ja

va

"a

Biquet, depén de la forma en qué
es presenti el catalá, per al qual 115gicament hauria d'ésser la victoria.

f

en

el guanya,
que será acarat al negra Georges
Godfrey. Per contra, cas de perdre,
com
que no el deixaran Iluitar amb
cafeteras, el gegant italia es troba
rá en una situació no gens agradable.
riera

asas'

adversari,

seu

hom ti ha preparat una tcpada amb
Mayar K. O. Christner, ha vingut
de seguida l'autoritzaci6. Aquest
combas está anuncias per a dijous

d'aquesta

un

decisiu.
Acarat a l'ameri
Petterson, l'ha posat
o m

Club Esportiu.

del
El festival Gimnástic
Catalana de Futbol,
nya í la Federació
fou un éxit
greco-romana.a

vetllada, u-ejem que tots poden re
sultar ben interessants. Ros, que
persegueix una ocasió per a Iluitar
amb el campió d'Europa Roth, pot
batre a Genon, no tan fácilment, si
guanya, coro molts _Yeuen. La to
pada deis dos esgrimistes Verbist
i Bartos, pot ésser un ball combat
en el
qual Verbist té més probabi
litats de guanyar que no pas el dia
que va lluitar amb Gironés, ja que
Bartos no és cap gran encaixador, ni
Torres-Lou
resisteix prou. Quant

dues represes. Aqueas com
bat ha tingnt lloc a Tampa, on sem
bla que havia despartas n'oh d'in
terés. Mata, amb menys pes que el
k.

L'italiá Primo
Carnera, ha estat
autoritzat per a
boxar a América.
Contráriament al
que
s'havia dit,
els americana no
s'oposen rodona
ment a qué Car
nera
boxi als rings del seu país. El
que no voten és que Iluiti amb ad
versaris mancats de classe. Ara, que

A Alacant,
Martínez d'Alfa
a
ha obtingut
altre triomf

t5s.

sor t

aconseguit

ha

Ca

América

a

provar

a

rorti.s

aalut. S'ha encarregat de dirigir
rUzcudun, un tal Lou Brix, ajudant
dc l'esmentat Gibson, el qual sern
bla ben c.apacitat per a aquesta mis
sió. El nou manager ha entras ja
en acció. Ha compromés el basa per
a Iluitar
el dia 19 de juny contra
Johnny Rialco, que compta amb una
victOria per punts damunt Uzcudun.
Aquesta revenja li és necessária a
Paulino, tota vegada que sembla de
cidit a refer el prestigi que tan mal
paras li va deixar Max Schmeling.

k.

a

El pes fort de

que l'ex
pensar en

la necessitat de deixar definitivament
el ring. No oblidem que Robert
Tassin ha estat batut recentment
pel seu compatriota Guy Bonaugure.
Una nova desfeta de Larsen el si
tuaria en un lloc gens envejable en
la classificació deis pesos ploma
d'Europa. I aleshores que no pau
ses a poder obtenir nna revenja
del cornbat que va perdre amb Gi

at. Quan havia
robas un bon
ianager, ha ha
eut de canviar
parqué se li ha
'ornat boig. Es
estar aaa au ue pega. Ja feia dies
que les agencies informativas par
laven de Billy Gibson en termes
no massa
falaguers, i no han parat
fins que han tramas la nova d'ha
ver
estat trasnadat a una casa de

Der

vencedor, caldrá

novament

a

en

el fastival

una

sal

Banquer, advocat, indus
trial, comerciant catalá:
tens un magatzem, un des

patx

o

una

fábrica,

on

cedir un lloc a un home
dels que ara s'han reinte
grat a Catalunya. Com
pleix el teu deure. N'hi ha
molts que es troben sense
feina

quals realisza
interessants exercicis. Al final

xantena d'hornea els
ren

•

.1.11:aa°

••

rnetres valles

Primer, Maten, Badalona, 28 se
gons.: segon, 'Consegal, ídem, i ter
cer, Tugues, ídem.
Relleus 4 x too metres
Primer, F. C. Badalona, 47 segons;
segon, un equip mixt format per
corredora de diferents Clubs; ter
Barcelona.
cer, Espanyol, i quart,

41a,aaa.

UN

MOMENT INTEZESSANT

DEL

FESTIVAL

lbow`l

•Pe"01
••¦-7

~o"

Exposició

~~
upo"

de Barcelona de 1930

Oberta des de les 9 del matí fins

erwwl

d'Atraccions

Paro

eri~i
ark~

Obert f
ts~-

111~-1

Elluininació

.0~.1

efr•vun
er~.
coo".

go0"1

E

posició

litaté ica.

-

Entrada l'O pesseLs.

ReptesePlació.

d'Altons

de

la

mar

-

Exposició

revista

de

a

les 9, i de dos

sepll cornmernorat)u, 2 05 oebsJtes

XIII

de Lebalis de la dona

l'Electricitat í Força
Forga Cata!, n.i Exposic,ó de ferros (l'ad

Palau

spip.
40~

Gráfiques

Entrada amb dret al

de trebalis manuais de gent de

Palau de

ett

•

~-

t'hora del tancarnAt

Arts

les

de

Palau
ExPOlció

ns a

i fonts lluminoses des de la vesprada fins
quarts d'onz2 a les dotze de la nit

Palau

go•P

se."1

les 2 de la matinada

PREU D'ENTRADA AL RECINTE, 1 05 PTES.

obwi
¦¦••ii
owai

a

.040.

espanyola

LABERINT

00~
4111111°.
41110101"
011~
soi•-•
ovio"
dobbr.
isokoo
~0'4

Motriu
ow"..
art~
14,~

Proieccions

anp.esa WAKE UF

~1~

ANCY

DREAM

CURIOSA ATRACCIO A LA PLANTA
BAIXA DEL PALAU DE PROJECCIONS

~oh
«Pow.

40~
isiwb
dr~
0•10
4.100v

gi~
•ww#»
4.~

