3 de novembre de 1930

la rambla de Catalunya
cinc mil feixistes a presenciar
la topada del seu Cernera amb
el vostre "Polinó". Jo faré que
durant uns quants dies l'atenció
de tct el món eeportiu es con
contri a la vostra Barcelona.
amb tot abre, encara trobeu
que la meya oferta no s'ho
val?
Si Jeff Dickson s'ha expres
sat així, no es pot negar que
la rae) la té tota. Si precisament
acuestes qtratre mil pessetes
més valdría que la ciutat les
pag,ués a ell. Serien lee mes

JEFF DICKSON I ELS ORGANITZADORS
DEL PALACE PREPAREN UNA VETLLADA
SENSACIONAL

esmereades, quant a pro
paganda. Si al promotor fran
ben

cés se li han pesen aquestes
dificultats. as precís que el que
pugul les faci desaparéixer.
Una ciutat que deixa el seu Es
te.cli a una Empresa de dirt
track per dues mil cine-Gentes
pessetes, bé pot deixar-lo per
quatre mil rrer a una vetilada
de boxa, que será una neani
festacio esportiva de les más
grans que s'han donat a Eu
ropa.

QUENSBERRY

FUTBOL INTERNACIONAL

que Jeff Dickeon
fer amb
el mtch GironeseAl Brown, va
donar uns resultats exce•lents
—alelí ha parlat de seixanta
mil pessetes de benefiel—, 1 el
promotcr parisenc está ben de
adit a intentar portar a casa
riostra combats deis quals fins
a la data n'haviem pogut pre
senciar molts pocs.
organitzadors
Els
nostres
tel Palace, tot i no dedicar-se
de pie a aquests negocie, ha
vien posat excellents ccmbats,
ens havien
proporcionat l'o
portunitat de poder admirar el
joc de pugilistes de !oree. ano
menada. Pere els faltava deci
siá -per dedicar-se a organitzar
reunions de gran envergadura,
d'aquestes que comporten pres
supostcs elevadíssims, i que
melles vegades ocasionen la
ruina de n-iés d'un organitza
dor. l'untar vetllades d'aquesta
categoría és una cosa molt ex
posada, pera els aficionats ca
talans es mereixen aixo i nioli
mes. L'afició de la nostra terra,
que mai no ha negat el seu con
curs a cap
empresa espertiva
de leritabie categoria, precisa
va que sortís un promotor va
lent per tal que els nostres
rings poguessin sser teatre de
combata entre pugilistes de
primer rengle i d'anomenada
mundial.
va

va

JEFE' DICKSON HA OBRAT EL
MIRACLE
AVUI
de despertar els nostres aficio
nats. El popular proniotor que
en poc temps s'ha fet amo ab
setut deis primers rings euro
preus, ha aconseguit que de cop
i volta s'interessessin per la
hose homes de casa nostra que
rnai no slavien deturat ni a
pensar un scl instant que un
embaí, noblement disputat és
lusceptible d'interessar no ja
tbts els entesos, sinó tambá

qualsevel profá.
El combat Gironés-Al Brown,
que tants i tan diversos comen
taris ha suscitat, l'hem sentit
discutir a moltes peny-es que
ne tenen res d'esportives, a més
de qué ha estat el tema obligat
de lotes les converses de la gent
aficionada als esports més di
versos.

Jeff Dickson, en el sopar que
va donar als cronistes de boxa,
va dir que venia a organitzar
a Barcelona, disposat a fer tot«
el que estigués a la seva má per
enlairar la boxa catalana, i al
mateix temps a guanyar-se les
eimpaties deis nostres aficio
nats amb l'organització de vet
Bades a l'alcária de les millors
que es donen a París.
ES PREPARA UNA VETLLADA
que bé podem classificar de
Sensacional-. Després del com
bat M Brown-Gironés, que era
deis que més podien interessar
tía nostres aficionats, ara Jeff
Dickson i els organitzadors del
Palace preparen una reunió
magna per al dia 26 de novem
bre, a base del cornbat Cernera
Uzeudun, en la qual com a com

bata
ran

complementaris figura
el que oposará Josep Giro
a Johnny
i el que

lees
acerará Milon Pladner a Car
le Flix. Es a dir, una reunió

en

la cruel

meres

és

hi haurá

La diada de Tots-Sants a Les Corta.
Els por
tuguesos del "Bemfica", de Lisboa, batuts per
cinc gols a un. Una lluita sense transcendéncia

figures. Camera-Paulino
combat

un

que

interessa,

perqué es tracta de des pesos
forts d'anomenada, i perqué és

SPORT LISBOA

combat que pot proporcio
nar-nos emoeions fortes.
Per?) al nostre entendre no
és precisament aquest el millor
combat del prcgrama, sinó que
deis tres que bem dit és el
menys interessant. Per als nos
tres afleionats i per a tots els
entesos en general, prometen
més les dues topades deis noe
tres
dos carnpions «Europa
amb aquests dos bornes de
classe
reconegude, que són
Cuthbert i
Ernile
Pladner.
Johnny Guthbert és el campió
angles deis plemes, un home
de vint-i-eine anys, que ha
acomplert performances de for
o mérit, i posseeix un récord
ben notable, del qual desta
quen rnatchs nuls
amb
Al
Brown, Benny- Valger, André
,

triomfs

i

Teddy
damunt

Sempre
mena

és interessant en aquesta
de' cornpeticions fer história.

L'any

1921,

tenia el Barcel

na

un

equip. Comptava ami) bornes
com
Zamora, Alcántara, Santifica
Martínez, Sancho, etc. Aleshores,
gran

ameesta vegada,

com

ele

Baldock, i
prestigiosos

va

opoe-ar

e

Barcelona

l'equip cómplet.

no

En el

primer partit no jugaren Alcántara,
ni Samitier; en el segara deixaren
d'arrenglerar-se Zamora, Alcántara i
Martínez. L'équip eortugues, alesho
res com ara, va caásar la impressió
d'un equip d'empenta, de sang, de
incita voluntat, peló en conjunt de

Cuthbert no ha arribat mai a
un títol europeu per
le resis
tencia deis anglesos a reconei
xer l'autoritat de la I. B. U.
Quan a la válua de Pladner,

cal—creiem----ponderar

I3EIVIFICA

de "nossos hirmaos" fou betut. En
el primer, per cinc gols a cap; en el
segon, per cinc a dos, Com que dis
sabte ho foren pea cinc a un, hem
de creure que el número cinc té al
gura relació amb aquest equip.

pugilistes, entre els quals hi ha
gairebé el bo i millor d'Europa
dintre
la
categeria. Johnny

no

E

Aquest equip, que és un deis mi
llors de Portugal i que pertany a la
societat esportiva más important de
Lisboa, va venir per primera veg-ada
a
la nostra ciutat, l'any 1921. El
Barcelona el va contractar per a ju
gar dos partits per les testes de la
Merca i en els dos partas. l'equip

A frente dies vista, després de
la celebrada de la Travessia del
Port de Barcelona, encara, per dis
son; s'está, parlant qui en definitiva
és

guanyador

el

técnica, inferior al

nostre.

El Barce

arrenglerá en el primer partit,
l'equip integrat pels següents juga
dors: Zamora, Coma, Surroca, Tor
ralba, Sancho, Celia, Vinyals, alar
tínez, Gracia, Piera i Martinez-Sagi.
lona

les

qualitats del petit francés. Ha
estat campió del món i ha ba

el segon, defensaren els colore
blau-grana, Bruguera, Coma, Surro
En

tut bornes de veritable classe.
I si el seu récord i el seu his
torial •ne fossin prou, Caries
Flix té pendent a-mb eh l un
combat que Pladner Ii va gua
nyar a París en condicions del
tot adverses per al nostre púgil.
I aixe sol ja és garantia que
el combat ha de resultar molt
interessant.

Torralba, Sancho, Samitier, Vi
nyals, Celia, Gracia, Piera i Martí
nez,Sagi. Hem de remarcar un fet
curiós. La crítica esportiva local, en
comentar aquests partits, ccmença a
parlar de Pera, dient que prometia
éssee una gran figura. Ele partits
és jugaren al carnp
del carrer de la
ca.

Hl HA, PERO, DIFICULTÁTS,
moltes dificultats, perqué Dick
son i els seus representants a
Barcelona puguin organitzar
aquesta reunió. No ens referim
pas a les que es puguin des
prendre de les declaracions
d'Uzcudun e Camera, i de les
noticies que referents a ells
donen les Agencies informati
ves. Tots els combate que hom
inventa per a Paulino o per al
seu rival, no són altra cosa que
una part de la propaganda que
ha de fer que aquesta topada
aconsegueixi despertar un in
terés máxim. El combat Carne
ra-Uzeudun está ben signat.
En el que sambla que han
sorgit dificultats és en el lo
cal on se celebrará la reúnió.
La intenció és que aques
ta magna vetllada tingui per
marc el nostre Estadi de Mont
juic ; peree segons sembla, els
encarregats de donar el permís
necessari perqué Jeff Dickson
•ugui disposar de l'esmentat
Estadi, no s'acaben de decidir.
Es diu que Dickson ofereix
quatre mil pessetes pel Iloguer,
i els que han de donar la con
formitat trcben que l'oferta no
s'ho val.

S'atribueixen a Dickson les
paraules següents:
—Jo portaré periodistes es

Indústria.
EL PARTIT DE DISSABTE
Fou un perfecte partit de Tots
Sants. El camp de Les Corta na
arriba a omplenar-se. No hi havia

efervescencia,
mena.

ni expectació de cap
La gene anava arribant d'una

maquinal, sense presses i
sense angúnies. La lluita,
per a po
sar-se a to, fou ensopida. Per aca
bar-ho d'adobar, comença a ploure
manera

quart abans d'acabar i malle

un

pectadors

no

es

esa

veieren amb prous

forces per aguantar la pluja i el
partit i iniciaren la desfilada. A mes,
corn que es comença massa tard, as
va fer fose abans d'hora i el partít
va
acabar d'una manera trista, en
sopida, com havia comenaat. Fou
repetim un perfecte partit de Tots
Sants.
El Barcelona va arrenglerar un

possible

que parlaran de Bar
celona i laman una bona "re
clame" a la vostra ciutat. Grá
eies a mi, les Agencies infor
matives han pogut enunciar
que es preparava la vinguda de

es

ensopir,

va

a

partir

d'aquest

segon gol. Els portuguesos
defensaren amb braó i Dionisio,
l'extrem dreta• aconseguí marcar,
es

quan

mancaven

cinc

o

sis mínuts

per a la mitja part. Va anar de poe,
que en arribar el descans no asee
ny-alés el mercader un empat a dos
gols. Castigats ele catalans amb un
penalty, per mane de Mas, el porter
Nogués deturá valentment el xut
fortíssim del jugador portugués que
executa el cástig. Es guany-a una
°vació i el resultat de dos gols a un,
favorable al Barcelona, persistí.
Ele primers vint mimas de la se
gona part, no foren remartables per
cap concepte, si exceptuem alguna
violencia que el públic protesta, una
de les miele ocasiona l'expulsió del
jugador Tavares, pele mateixos diri
gente portuguesos, els quals es gua
nyaren una ovació.
En el s elarrers vint rejunte del
partit, quan ja començava a ter-se
fose, i la plaja ida desfilar la con
currencia; aconseguí el Barcelona al

Ole. El primer, per maja
aprofitant una paseada de
Sastre; el segon, per majá de Sastre
i el tercea, grácies a una valenta

tres

tres

de Pedro},

rematada, amb el cap, d'Arocha.
UN BREU COMENTARI
Cap dele dos equipe no ens va for
nir una boe.a. exhibició. Individual
mena ,eró, resultaren remarcables
elgunes actuacions. D'entre el con
juet gris a -més no poder, destacaren
Más, Gaza-flan i Sastre. Deis portu
guesa:, els matare, al nostre caten
dre, foren els defenses i l'interior

Cardoso.
L'arbitratge,

topa

no

arnb grans

dificultats.
El partit,
-

com he dit, pasea sense
pena ni glóala. -1 en traguérem el
convencinient
que, ja el teníem
abans de celebrar-te
que el Bar
—

-

celona podia ben bé cstalviar-se
aquest partit. En pie campionat, arde
l'eatap intomplet, i en una diada carel
la de dissabte, trobem que no és
oportú un partit internacional. La
-

iquidació de la guareta, potser ho
digné amb més eloqüencía que nos
altres.
Es d'agrair, pera, la bana voluntat.
L. A. B.

Dijson, Baila°,
Oliveira, lago, Dionisio, Cer
Silva, Gonçalees i Oliveira.
lago substituí el mig centre Oliveira
i Carvalho, ocupa, el lloc de Ugo.
Arbitra el senyor Boada.
COM VA APUNTAR-SE

Jurat

riórnenat

pel CoNegi

Oficial d'Arbitres de la Federada)
Catalana de Natació Amateur, era
l'únic jutge inapellable per a resol
que li
dre totes les reclamacions
l'esmentat
tetes.
Dones
si
fossin
Jurat va donar una classificació, és
dir, va classificar, a mesura que
a
arribaven ele participante a la meta,
cas
per majá deis números deis
eles
sense
cap
portaven,
quete que
eles
nom ni de club, la seva
se de
l'"única"
d'ésser
havia
sificació
per e. donar la classificació definiti
desqualifica.
va, i prescindir de les
cions fetes pele controls secrets, no
menats pel club organitzador, se
gons el que ha manifestat el se
nyor Ludvig, president del Collegi
d'Arbitres.
Amb aixó dele controle, ja el día
de la "famosa" assetnblea hi va
el represen
tant del C. N. Atletic i el senyor
Ludvig, que exista potser, un mal
entes per part del darrer. El re
haver

diáleg

un

entre

presentant del club organitzador va
donar-li un seguit de neme de con
trols secrete en que eren represen

tots ele clubs, encara que sen
permis, i el president del
se Ilur
Collegi d'Arbitres sembla que va
tats

donar-li la

seva

conformitat... peró

crefa que no era per a exer
cir tale funcione. Es a din que els
contrels existiren i desqualificaren
que

es

nedadors, la majar part del Barce
lona, i precisament ele desqualifica
dors foren socia d'aquest cercle.
Doncs bé: si aquests varen ésser
nornenats pel senyor Ludvig, ?té
açuest senyor atribucions de fea-ato
el consentiment
deis seus
sense
company-s de Comité? Ea= creo
que no está facultat per a tale co
ses, i el més natural és que ele
nedadors desqualificats pels controls
puntuin per a ilurs clubs, tal com
en
les Metes oficials deis jetges
«arribada consten.
El segon paragraf del comunicat
de la FederaCió he diu ben ciar:
"Rectificar la Insta oficial existent,
de tetes aquelles deficiéncies recia

L'homenatge a Caí-lardo
Ahir, al vespre, es va celebrar
lanomenatge a Mallan Canyardo.
El va organitzar el F. C. Barcelo
na. A tnés de
Canyárdo, s"nome
natjá Julia Espanyol, Roca, G. Gar
cia
l'equip de rugby del Barce
lona. Es a dir, tots sacie esportius
del club barceloní.
/.1 das de l'apea, el
nec,

çt.e

mulos

presidia,

va

enyor Dome
(;;r unes pa
senyor Gam

record del
per. Va demanar un minut de si
lenci a la seva memada, que fou
guardat religiosament per tots els
en

lament com a nedadors del club
federal: que els inscrigui aquells ne
dadors que tinguin llicencia d'abans
del primer de setembre."
El comentani ve tot sol. Si el se
gon apartat dóna com a válida la
nieta oficial, amb totes les seves
esmenes, ?per qué repetir la car
rera l'any vinent per a l'adjudicació
del Trofeu Duran?
?Es que la Federació, la máxi
ma autoritat, no vol arrossegar amb
tota la seva responsabilitat per a
<lanar aquest any el clefinitiu gua

principie,
seguit."

que

es

faran

públics

PER QUE NO VOL.
prototipus deis pilots aviadors
•ia estreta han publicat recentmei
uns quilométrics articles que voten és
ser de propaganda aeronáutica, en els
quals, con; de costuni, ens explica:
..."he pasado uns meses disfrutando
El

de las bellezas naturales de la bella
comarca Pirenaica, y
dedicado a la
práctica del motorisme y del pedes
trismo",
,..bé, notabilissim articulista, ja sa
blem per anteriors ar.ticles que haeleir
passat l'estiu a Ribes. Tombé se
bien les vostres modestíssimes aficions
al motoristne i les més modestes afi
cions al motoristne i les Inés modestes
encara de caminar Per la muntanya...
tot, pera tot, menys volar.

nyador?
No volem fer cap retret, peró ja
aguest assumpte ha passat a inane
del més alt organisme, prescindint

Collegi ?'Arbitres,

del

que

era

l'ande jutge per a resoldre-ho. Cal
que ho faci ben clarament, prescin
dint de mires ryenreonals i lligams
de club i obrant amb la imparcia
litat més Ileial possible.
La Federació Catalana, de la qual
formen part estimats amics, i que
de cap de les maneres volem mo
lestar, aquesta vegada creiem que
no ha obrat com calia.
I diem aix6 perque en la seva
nota

d'al

que,

per

a

Trofeu Duran,

l'adjudicació

la classificació
d'engunay no será válida, i sí per
ale altres efectes.
Per a aguaste viatge no calien
del

alforges

l'expressió a-,

valgui

.1i0 ES PAS AIXO
A "Solidaridad Obrera" del passat
dia 31, Ilegim una informació del cor
responsal de Sabadell, en la qual es
parla en tons despectius del ptíblic que
presenciar els partits
Va adalerat a
de futbol, tnentre hi ha obrers a les

ja

que Si tenien el criteri de no donar
aquest any el definitiu vencedor,
no
calla que presenciéesan eseenes,

presons.
No és pa: aixb. El corresponsal sa
badellenc del nostre collega no esta
just en les seves aPreciacions. Cal te
nir en compte les campanyes pro- Pre
sos politics i !caíais realitzades pels
esportius catalans i les malles recap
futbol,
tes que s'han fet en partits de
No esta just
a profit deis presos.
aquest corresponsal. Bis esportius han

l'Assemblea pública, que diuen
molt por a favor de l'esport agua
com

tic,

el Inés

pur i

net

tots ele

en

sentits.
L'acord d'aquesta decisió, que
sembla fet per a donar l'any vinent
una
majar expectació als clubs in
teressats en aquest afer, no els ha
fet gaire gracia, i es din si un d'elle
demanará assemblea general per a
resoldre-ho definitivament.
Com

que

espai,

manca

i

palesat

tra

encara

la teva

tot tnoment

'lengua.

com

Brasserie

-

adale

a

estan 1

diSposats

II

formar

ciutadans.

Dorée

Maison
Cafa

van

Esportiu no és pos conteari de Ci14tadd. Els fets, d'en temes a aquesta
part, han demostrat el contrari.
Els esportius no obliden que hi ha
molts homes injustament tancats, i en

L. G. ABRIL

en

bastament que si

a

i saben desprendre's d'uns guantes pes
setes per alleujar la situació d'aquests.

imparcialitat.

Dona catalana:
Educa els fills

a

presenciar un partit de futbol,
també saben ajuntar llar esforç per
aconseguir la llibertat deis perseguits

rats

hi ha molt a dir, esperern la set
mana vinent per tornar-hi, amb tot
i éss-er refractaris a parlar-ne tan
cruament com és norma de la nos

Restaurant

-

Saló de Te
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seaammulml~

mades, rehabilitant aquells nedadors
desqualificate que es presentaren a
la informada) pública a protestar,
aixi cara també incluir-hl aquells
que en aquesta demanen la seva
inclusió a la llista definitiva que
s'establirá d'acord ami) aquests

ge

.

EL

massa,

E

111\1PIII 11 IIIVIOSJILY.
artbRocActé sói.turl

SIOOtittlf,

tot

Amb aquest solt de la Federada:,
que la cosa estigui Sea
arranjada. Donada per válida la clas
sificació oficial deis jutges d'arri
bada, cense fer peu en les desque
lificacions fetes pele "pseudo-con
trole", i donant-la com a definitiva
per a l'adjudicació de la Challen

aquest
Feixeira, Ta

vares,
doso

siguin

Un afer tan senzill de resoldre,
sinó del Collegi
no de la Pederació,
d'Arbitres, s'ha embalicat upa mica

sentbla

arrengle7a

BARCELONA LA
VICTORIA
Al cap de sis o set minuts de co
mençat el partit, el Barcelona ja
s'havia apuntat dos gols. El primer,
a conseqüencia d'un
cop lliure con
tra els portuguesas que liança Pe
dro' amb efecte, acabant la jugada
Diego. Moments després, un boa

trangers

cosa,

conjunt bastant acceptable: Nogués,
Oro, Mas, Font, Guzman. Ramon,
Diego, Sstre, Arocha, Bestit i Pe
drea Oro i Font, foren substituits,
avançat el partit, per Saura i Garcia.
onze:

o

per a no quedar
amb els clubs litigants,
el Barcelona i l'Atlétic.

que el

La

—

"Bemfiea"

Challenge

la

sonal, el segon gol.

—

El

de

Duran, punt de partida de totes les
discussions hagudes, i que encara
duren, ja que la Federació, amb un
excusat de la millor
tacte fi, s'ha

d'Irocha, Pedrol i Sastre, fou
aprofitat per aquest darrer per a
marcar, en tina excellent jugada per
avenç

seva

impotIncia

tot en perjudici de l'esport
aquatic, fins ara net de tota mena
de jocs i treballs de sapa.
En primer llot ca/ ilegir el Re
glamént de la Travessia, i veurem

--

un

Routis

La Federació Catalana reconeix la

malament

pri

sis

L'epíleg de la V Travessia al Port de Barcelona

manera

--

IlEM ENTRAT
grans esde
en un període de
veniments pugilletics. La pro

NATACló

-1-5APUICACR5 FáCILI

Li

N ETA

CÓCTI'ODP

Duran.

Pera ara ve que la. Federació, en
la nota enviada, en el tercer apair
tat diu: "Considerant que a honor
i hoitenatge al Trofeu Duran, el

club que el' detenti deanitivament
ha d'haver-lo guanyat dintre la
mes clara, sincera
i aéconeguda es
portivitat, s'ha acordat: Que sigui
quin sigui el club que pugui resul
tar-ne guanyador en la nieta defi
nitiva que aquesta Federació do
nara en virtut de l'anterior acord,
es
considerará com a "no vence
dor", pels sois efectes de l'adjudi
cació del Trofeu Duran, el qual

qual hauran de fer-se directament
i amb vuit dice d'anticipació a la

concurrente.

Federació

El senyor Zapater parla en nom
de la Junta de la significació de
l'acte i a continuació van par
seny-ors
lar ,
també
els
Ro
ca, Jaumandreu, i el nostre company

Amateur, la qual curará de l'orga

Unís Aymarní, en ,represeutació del
Sirdicat de. Periodistes Esportius.
Lacte va acabar en niig de la
Mes gran satisfaeció deis concur

negava

Catalana

de

Natació

nització técnica. Podran puntuar

so

Net i
Es presenta en forma de facilíssim ús.
económic. Per a servir-se'n no es necessita cap
preparació prévia. Rápidament redueix les infla
macions i les congestions, suprimint el dolor de
les contusions i els cops, tan sois fregant lleuge
rament la part contusionada i recobrint-la amb
un

mocador

o

bena,

produeixin

sense que es

alteracions cutánies ni coissor.

,

.

Venda d'aparells cinematográfics
per

a

aficionats, i

DE

LLOGUER

PEL.LICULES

rente.

El Campionat d'Espa
nya de mig fons, suspés
per la pluja

PATHE–BABY

Preus módics

—

extens

de

pellícules

Organització perfecta

Demaneu el nostre catIleg especial, que lliurem

gratuitament

Per cert que

CINEMATOGRAFIA AMATEUR
Balines, 12
<entre

e;gara

1 Rda.

-

Tellfon 21470.

Latversita0

en

que ele

sentiren,

benefici del

seu germa. es
prendre la sortida, i com
organitzadors no li -ho con

a

decidir sol-licitar per es
crit a la U. V. E. l'autorització per
que Ii permetissin de renunciar-hl.
Un cas non i segurament impre
vist en els reg'aments de carreres
avui la circumstáncia que és per
primera vegada en els anals de les
competicions darrera moto, valent
per a un títol racional, que dos
geimans han de figurar com a ad
versaris
que ha d'ésser objecte
«especial estudi per part' del nostre
pi ener organisme. Se suposa que en
la decisió de Vicente ha influit l'o
pinió del seu germá interessat i cap.
ficat a evitar que es pugui din que si
guanya el títol ha estat per la me
flor part de collocació d'aquell.
Ele organitzadors ens fau saber
que per al diumenge vinent serra
tul les mateixes entrades i locali
tate i entrades ja despatxades. No
cbstant, eis qui desitgin la sena de
volac'ió, la poden solicitar ale ree
pectius Bus on hagueseap fet l'ad
va

—

—

Una vegada mes, la pluja ha mal
més la realització d'un gran progra
Campionat d'Espa
ma ciclista. El
ny
de rwg fons ame, entrenadors,
que s'havia de disputar ahir i que
era esperat 'ami) gran expectació.
Els organifiadors han decidit
traelladar-lo al djurnenge vinent.
,

L'assortiment més

ment

Barcelona

d'haver'-se celebrat

ah!' a la tarda, es presentava un
conflicte
Vicents Cebria, segons
sernbla, coaccionat el seu afilen per
l'increment que pren entre els par
tidaris d'Espanyor la auposicia que
durant la theta obraria exclusiva

"LÁPIZ

el
és el veritable preparat de la 'Mita contra
dolor. Es ven a tots els Centres d'Específics
Farmácies, al preu de 4'25 pessetes el tiab. Si no
la vostra farmácia, demaneu-lo per
carrer de
correu al dipósit general: R. SALA
París, 174. BARCELONA, enviant l'import en
el trobeu

a

-

--

segells de correu

o

per

gir postal.

Com sigui que s'han
AVIS ALS CLUBS DE- FUTBOL.
els
clubs d'Espanya, es
trames mostres gratuitos a tote:
rebudes
que se ser
prna a tots els que no les hagin
els n'en
general,
el
qual
veixin comunicar-ho al dipósit
novament
viará
—

eeleatietelleilialeeelealea

•

?
•
?
•

•
•

3 de novembre

la rambla de Catalunva

repor

R. anide)

REPORTATGES DE "LA RAMBLA"

La "normalitat"?

Qué passa
En poc terrips

i a"e5

—

és

e.

han estat trasnadats 'gua
tee funcionaria de la Central d.:.
Telagrafts de Barcelona. Gent amb
india de serveis correcta. algun
una
amb molts anys de permanencia en
aquestes oficines, han estat traslla
date duna manera fultninant
a llunya
ami) vuit dies de temps
pes oficines de províncies
De resul
A petieió prapia? No.
tes de forrnació d'algun expedient?
Yo. ?Ami, rnintiu de qué, dones, han
astas traelladats aquests funciona
vis? No se sap. Més ben dit, no se
eap oficialment. El cert és que. en
poeruíssim temps, ha estas ordena:
al trasilat de guatee funcionaria de
Eareelona: un a Tenerife, l'altre a
iDviedo, l'abre a Huelva i finalment

pública

—

—

—

bine

Telégrafs? El Don 'loan

a

Pontevedra.
Concretant
biés, direm que el primer es troba
jsettuilment a la Presó Model en
e:maleas de detingut governatiu; que
Paltirn és arnic d'ell i en certa oca
ido sact-ressi pel seu compara, per
seria prop del governador, i que
él segon i el tercer eren director i
a

ledacter, respectivament, d'aquella
.$ulla liberal i batalladora
dejen
d'ant:aitics interessos profes
Mera
stionals, i, alhora, defensora d'inte
!meses de justicia i de liberalisme-digné 'La Voz de Telégra
i que
suposern
hagué de
debrar de publicar-se.
eeejutjar res. Per6
No voldra
la bluaticia comese emb aquests
—

Cees
"

—

En el cas que ens ocupa. ne sola
tnent en estat traslladats. sinó que
l'ordre ha vingut, en alguna casos,
telegráficament, i ha estas fixat a
l'intereesat un terrnini de vuit dies
per abandonar la seva actual ren
dancia i personar-se a la que se li
ha fixat a cap.ici.
•

En el ezu aepecte purarnent pre
fessional, la cosa potser no tindria

importánria si els sons
una
funci- tris de Telégrafs fossin
normals i les despeses d'un v'atge
viatge forçós
fossin avan
així
mides per qui hauria de fer-hes: per
gran

—

l'Estat. Per?) un funcionara de Te
léeref. -eue un ene nede.'ee'rn.
gairebé ridícul, i aleó vol dir que ha
de dedicar-se, fora d'ho:es, a altres

ocupacions que li permetin
pletar la seva meneualitat.

que,

—

i

tant

es

—

cm

derná pe
—

teid

de la Direcció General de Te-

'trefe i, encara, perqué consigui la
le protesta per un tractament tan
jue, ari -enea
.

funcienaris,
al'ença de l'any seta en la qual és
>•evista i fixada la inamobilitat: si
jora del
>o és a petició própia
,

IIIi ha

Llei

una

de

—

qué calgui expedientar

las
fIndividu
en

un

faltes eomeses en el
pot ésser traslladat de
jausitivament cap funcionarl•

W.Trei

per

•••-,

no

F
troba

-a
en

l'agravant
a:

ha d'avera
cae l'import del viatge
d'ell i, si
a la
en té,
deis seus familiars
plaça en sus d'in:c.eorar, i fine al
toril

si

no.

el funcionani

—

—

de mol`s

cap

meses,

l'Estat

rein

no

tegra de les quantitats despese3. De
les qt: '•'sts que no eempre
inen
a
má per a desemborsar
mornent donat.
•5

e

quatre funcionaras

com

—

.

ée prou
alen ésser vuit o quinze
étonsiderable i maese evident perqué
pA RAMBLA hagi de cridar l'aten-

de

I, da
rnunt trajeó
damunt del tras'eals
que significa en aque.tes cone'cione
el trasllat fulminant a una ciutat

descoaeguaa

e;
en

re
un

1

?Qué signifiquen aquests
?Per qué és vulnerada

tras

d'a
manera la Llei de Funciona
ris? ?Es que ens trobem encara en
llats?
q. -ata

plena dictadura?

s'aui,

excmple. monarquie.

per

Apuesta
fabricació de discos la

casa

Polydor.

Una fábrica mea a Barcelona, d'a
pesta indústria que sembla vulgui
acaparar l'atenció musical de per tot
21117e11.

Cada die hi ha un cinema sonor
note i de tara en tant pedem anun
ciar, come &vial, una nova marca de
discos. Sembla que aixb bauria de
donar Com a resultat la creació d'or
qtiestres sanfeniques, puix que, no
bi ha cap dubte que molts deis nos
eres música ea trobaran amb una
v-aga

forçosa.

país, en tot hl és
força anormal, resulta
el contraed. L'orquestra Pan Casals,
per exemple, ha de suspendre un
En el

paradoxal

nostre

i

goncert de l'Associació Obrera de
Coneerts, perqua alguna deis seus
a:atentan», ho són també de la Ban
da Municipal Ileon vist desaparea
Xer

l'Orquestes Sim
de Barcelona. l'Ormiestra de
poc termes,

en

Ondea
Vúsica

da Camera i la deis Amics
ae la Música.
Tindriene la desgracia de tenir so
Iassent una guante música borts i
ab altres capelos nornés de tocar
PC? aquests teatres de sarsuela? Je
no ho crec, puix ciúe solament amb
els música que jo cone: personal
reent, n'hi ha pron per a constituir
una i més orquestres que amb dis
ciplina i treball arribarien a fer
ho bé.
Aleshores, la culpa d'aquesta de
cadéneia, la tindria el públic que no
assisteix al concerts en nombre
prou importarle perqué les tostres
instanzions paguin sostenir-se hono

rahlement?
eCatalunya, hauria perdut ele
cenas?
Si Los

aje&

aergná

li

—

Un bon disc d'orquestra, ens arri
ba de Filadelfia o d'Amsterdam o de

Berlín.
I els grane cantaires? ?I els pia
:sietes i violinistes? Fina el gran
Pau Casete, violoncellista, ces arri
ba

a

riós,

Catalunya

amb el

seu

mm

glo

traduit.

Amb ocasió de saludar la novia
casa Polydor, que arriba de l'estran
gen- plena de prestigi, cm pum també
de dir a tetes les airees que poden
contribuir a formar el gust del
i Ilur clientela Será 1111110: i més
nombrosa.

JOSEP FONTBERNAT

Clutadá:

?Has vist les darreres
obres estrenades al teatre

darrei,

Maid

meenhereat cm
alma heme, gve teta/Mea a
istIlle• preu, e que vete* • qu
711lam ent ajupen l'esinene. emsee que
ningú els doni el cep de fuet.
•ieí el damita sestee, !a T. S. F.
i él festies•itb que a tst arreu del

catalit?

Inesperadarnent, tot asid tornas
per segona vegada del Marroc de
jugar une partits de futbol— la pri
no recordo mala
mea, per complir-hi el
aervei militar —Joan Tena, el noi
gran d'aquesta familia sabadellenca
que anys enrera. quan el professio
nalisme no hastía fet obrír l'ull a
ningú, militava sencera al "Centre",
rebia una !letra que, si bé portava
un rnembret on es llegia "Real Club
Deportivo Espanol" i al costat del
segell del club hi signava el "Secre
tario general", podia molt bé creu
re's que havia estat redactada en
qualsevulga oficina o botiga de ci
mera

va

ésser, si

l'any

ment,

grons

l'engrós.

a

Es tractava, senzillament, d'una
llauna. Una llauna acose embuta,
sense apeHació. "Tenim el gust de
comunicar-1: que amb aquesta da
ta...". "Restem, perb, força satis
fets dele seus serveis...". "Ço que
ene Wats de manifestar-li pel seu co
neixement
i ala
efectes cense
güents...". Joan Tena va quedar do
nant voltee a la lletra. Va córrer
a mIrar-se al mirall. El seu aspecte
era eI d'un heme sá. Va decidir de
fer gimnasia. Tot anava com una
seda. Els muscles reeponien perfec
tament. Ni la més insignificant le
sió, tetes les peces en bon estat,
cap biela rovellada. Potser, tot al

més,

els esperons que començaven

deixar-se veure...
De la Creu Alta a Can Rabia no
hi ha gaire. Pera, de can Rabia a Les
Corte encara hi ha menys. I el gran
dele Tena va decidir d'anar a veure
com
estaven
de majos—de ma
jan', no cal dir-ho— ele de la vo
ravía del davant. L'heme va pre

modestament,

sentar-s'hi

tensions, fina i tot amb una
manació. Malauradament per

qui
just

el
—

recomanava—
no

pre

acose

rece
a

ell,

Sarnitier,

tot

talla el ?pacana.

Volern

que per

no

inconvenient a quedar-3cl, pero a
preve, és a dir, a tatx, com si es
tractés d'un meló. Ara, Tena, va
tocar-se el cap, va donar-e'hi un
parell o tres de cope, fixant tota
l'atenció possible al eoroll que fe
ria. I sincerament, va creure que
no es tractava de cap raye, vull
dir
carabassa... Verd, tampoc ho era.
Allá dintre hi havien molts conei

futbolística, molta experién
cía. I va quedar-se 3ense saber com
prendre el per qué de quedar-se'l
a prova, és a dir, a tato, essent cona
és un jugador madur, és veritat,

xements

per?, que no té res de earaleassa.
I cap a la Creu Alta manca gentl
Fet i fet, el "Centre" havia entrat
de nou a la primera eategoria, ha
vía posat tribuna coberta al carne,
al qual s'hi havia sernbrat
herba,
l'equip esteva force apariat.., i la
veritat, una mena d'orgull, de ne
cessitat de seguir jugant i de de
mostrar que hi ha gent que
tenen
"paia a l'ui", que diuen a Sabadell,
va
fer-li fer cap al Café Euterpe,
un
día que hi havia junta. Va ésser
joc de peques taules. l'ene coneX
la Junta sabadellence i la Junta co
neix el Tena. Una llicéncia de co
lor de rosa que Breto3 tenia a punt,
un

eontracte escrit

Joan Tena

a

máquina...

-

BARCELONA

(Un campament
a

l'Atlintie)

Recordeu-ho!!

club visitant. Volia fer-la petar amb
Tena. Un deure d'elemental discre

parlar-li del partit
jugar. Si fa no fa,
jugadora
de tots els equipe
tots els
diuen el mateix. Ovan han guanyat
ció era impedia
que s'acabava de

,

és que

i

queda a Sabadell de
jugador i entrenador de l'equip del
"Centre", coincidint
creiern que
influirme
el aeu re'ngrés arrib
aquest enlairarnent del futbol a Sa
que

en

perd, tothorn ha
jugat mig lesionas, l'arbitre no veis
i una
res, els fanatice són una tala
qual3...
A més, Joan Tena É3 un boa
amic amb el qual es pot Lee petar
la xerradeta, encara que hagi per
dut el seu equip. No es deis de la
primera volada i cap fer-se cárree.
Li preguntem qué opina del joc
brut i de les darreres penyores fe
deratives a certs jugadora. I tot
fent-se la clenxa, Tena va diente.
"Certament, no ho comprenc tot
*izó del joc brut. El futbol s'ha fet

perqué el juguín hornee i perqué el
juguin de debb. Qui tingui por que
Si un jugador co
es quedi a
casa.
met una jugada en resplendeixi la
intenció de fer mal, de lesionar, eóc
el primer d'aplaudir que se'l tregui
del carnp, cree que ea fará molt san
tament
de castigar-lo de valent.
Aixte peró, qui he ha de fer eón els
arbitres. Aquests demostren que no
en
saben gaire i s'arriba a confort
dre Ilastimosament el joe fort, el
dur, deis hornee, amb el finament
mal intencionat, el que desenrotllen
jugadora que sembla que no hagin
trencat mai un plat, pub que sa
ben tnillor que cap metge en tenim
els turrnelle, la tibia, el peroné, et
cétera, etcétera. Aix6 és el que cal
vigilar i el que s'ha de castigar!
"Les darreres penyores tarnpoe
les he enteses. En el partit de Sa
badell, l'arbitre ni tan sois va avi
sar ningú. Vol dir, dones, que no
va creure que ningú faltes.
Ara re
sulta, pero, que a criteri de la Fe

deració, varen practicar joc violent
Morral, Sangüesa i Castillo. I els
imposa penyores. Ben fetl Pero, i
a l'arbitre, qué? Des del moment
que la Federació imposa una cas
tiga, vol dir que va faltar-se, i si
faltar i l'arbitre

va

en han hagut d'ajupir-se, en
guany, tots els equipe que hi han
paseas.

Ahir el Sabadell no va estar de
bones. Val a dir que sempre no és
festa i que tothom té dret a la vida.
EIs "europeus", que es pinten sola
per anar repartint punta per aqueets
anona de Déu, era lógic que ahir
procureesin fer la pan dele dos que
varen deixer•a la primera volta a
la Creu Alta, i entente feeein quel
per refer una mica el seu pres
tiai. Els "europeus" varen treure
les faves de l'olla, i la veritat é3
que a• •e•e asot die mal proet us
bebe Vares ruar la sanea- lada cena
trua honres, i ele 110Cia es
vares Mi
greerer de debb amb Peceras, i so
bretes amb Cros, que va rutilar com
(luan *nava per internacional.

Tot just acabas l'encontre, "Para
dar vss líestr-se al muerda-roba del

ho

no

va

sa

preguntar-li a qué crea
l'enlairament del Sa
degut
és

idees—a
que

moltes
badell í del Badalona i les
ensopegades que aquest any tenen
l'Europa i l'Espanyol.
ea
"Jo cree— diu el don Joan
futbol
equip
de
un
—que
badellenc
force
és bo que tingui jugadora de cedeválue. Pecó aind que aquests
ele ídols del
venen "asoe" i es fan
mapúblie i ele mirnats de la Junta,
superhomes,
creuen
Es
lamentl
déus, van per la seva sempre, no
pot
eón companys, i el pitjor que li
passar a un equip és que llurs com
ponente no siguin ben amics, que es
relacionin força, que s'expliquin els
une
ala altres les seves impres
siena, els seus desigs, l'ideal que
persegueixen. Jo comprenc que el
proíessionalisme és, en el fons, el
culpable que en els equipe que en
podríem dir histórics chi establei
classes, bandols,
xin diferencies,
ga:rebé. Pero cree que també en
les
tenen força culpa els pública i
cite
en
Len
creuen
es
juntes, que
de
concessions ala "fenómens"
torn—car aixo va a tongades—ja
equip
tcnen l'equip arranjat. I un
eón se:zapee onze hornee, onze, no
un, ni dos, ni tres, per més bons
que siguin. Aquesta és la meya opi
nió reierent a la crisi de l'Espa

nyol, la de l'Europa també, no
m'atreveixo a dir-ho perqué no ele
equipe en hi ha,
conec tant. Son
en
sena dubte, ciaste, pecó al meu
tendre els manca espera d'equip, i
sobretot ,amor al club.
del Badalona
"Al Sabadell
—

respondre

no

el secret
deis seus triomfe l'heu de cercar
en qué hi ha per damunt de tot es
perit d'equip i amor al club. Del
primer al darrer, el més be com el
mes dolent, tenim el nostre pensa
ment en el club, a fer-lo gran, po
derós, temut de tots. Ens veiem
sernpre, ene comentern les jugades,
som, de més a més de companys
d'equip, amics a qui dirieu que un
ideal ha reunit per a ter-los triom
far de tot. Un equip així, qui cap
en

puc

maese—

pot arribar!"
Tena es posa l'americana.

Ni

Qui

cabell

revolucionan.
La disciplina és unánime. Penso que
el mateix den ésser en els entrena
menta i Ii ho dic. Tena, penó, cm diu
que no. Que li costa qui-sap-lo fer
se

sent

entendre als jugadora que és ne
cessari que tothom cregui, que tot
horn s'entreni i s'imposi la disci
plina que cal al jugador que accep
ta el futbol com una professió. Que

fent-ho així duraran anys...
Ara, Tena es disposa a fer-se el
nus
de la corbata. Jo comprenc que
no és un moment oportú per
fer-li
cap pregunta, car Tena és un heme
elegant, i els homes elegante
"Pardel" també he és— per res
del món sortirlem de casa amb el
nus mal
jet. Tena el fa bé, posant
hi els c'ec sentits. Una darrera
ullada al rnirall el convenç que pot
restar
tranquil. Llavors ens deci
dim
cae
el fet de calçar-se no
distreu d'enraonar i de coordinar
—

—

ciassificará? Tena, cense ru
miar-ho gens, força convençut, pel
que es veu que no ha de quedar
es

malament

ea—amara, e

a

a

aa iiTpseprana niosaltres,

pi eeel

de pesques donen l'en
horabona estrenyent la ma— amb
ele peus, encara cite ele Veneren, no
si atreveixen... —vulgues
que no.
Si sha perdut, posant una cara
trá
gica, deixen cauce una má a l'es
patlla del jugador i diuen mal del
referee.
Que aquest sempre és qui ha
de
una

cara

pagar ele

plata

trencats...

PARDAL

ITIlartiingales d'un alcalde
de It. O.
Heus aci una cópia del manifest
que els ciutadans de Manresa, en
forma de !letra oberta, dirigeixen
al seu alcalde, senyor Francesc
de
Puig (alcalde de R. O. imposat pel
govern

la

Berenguer),

en
censura de
actuació a profit particular
del senyor governador civil

seva

seu

i

de Barcelona:

"Lletra oberta al senyor
cese

de

Puig

Fran

Pelleja, alcalde
l'Excellentíssins Ajun
i de

presídent de
tament de Manresa.

ExceRentiesim

aeny-or: Són en
la memoria de tots
ele (eta de la nit del 26 de
setent
cara

presenta

a

bre. No ealdria, dones, recordar-los.
Peró aquella nit, dos muere de ciu

tadans,
eons

congregate davant els bal
de la Casa de la Ciutat, for

mularen una protesta i una petició
que, resurri'des en una
instancia que
portera

nombrosee signatures, fou
llinrada a mane del que ocupan
es
aquella hora el 'cene *arree,
Ha* paseas *cate die.. He* vim
cola

defieres

de

littidee

ases vocea

reprenleta l'exerciei del earree
governatin í de R. O., i kern vise
també, amb sorpresa, con ni us
ces

dignáveu donar-vos per
assabentat
de la peticaó, al ea
donáveu conei

oficial ala regidora que per
disposició automática ocupen
avui ele Hoce del
Consistori.
Aquesta falta d'atenció i
aquest
mancament al deure—car
cavalle
rosament no poden
qualificar-se
d'altra

xement
una

manera

ni el

no

és encara tot

pitjor. Mentre d'una

banda
s'intenta fer fonedissa la
instancia,
per altra us veiem,
Excm. Senyor,
11.urat a una tasca per
contrarestar
ele seus efectes. Feu
l'orni i el des
entes davant la petició
que sigui
anuHat l'acord d'un
tatorial pel qual eraAjuntament dic
posat a la Ga
leria de Manresans
Illustres el re
trat del general
Despujol i Sabater,
i en canvi
exerciu des del despatx
de l'Alcaldia tota
mena de coaccione
per treure
valides. a les signatures.
Fallat aquest intent, per
procedí
mente semblante
erganitzeu
tota reeerva

ente

Contissió

amh
per dur

a
terme ni tete de
deegreuge al
general Derpujol.
D'haver donat
cure a la primera
petició res no tia
delta a cajectar a la
d'aroma acte. Pena davantrealització
del, pro
cediments emprats i de la
signifi
cació donada a la visita
Despujol el dia ao d'agucesal general
mes, se
gens es deeprén de
la mateixa nota
del

Govern Civil, creiern

un

un

que n'és

a.

bona prova el

tuna

deure

5

per

un

perfecte cantada.

•

per

e

sets
„..

que

que "voleo" i
que hi eón.

no

...

que ele dibuixants
llibertat
han fet cap gestió per la
Gómez.
del seu collega Helios
...

e

e

*

5

...que la "manchette" del número
de LA RAMBLA ha estat

111

555
...

dia

*

*

1

*

qua en vista de l'axit, pensen
establir-se diversos competidora.
111

qui "prepara"

que hi ha

un

al

"complot".

tre

que

..,

un

5

5

(Segona edició)
5

e

e

que el senyor Despujol ja té
molt endavant la seva enquesta so
bre les detenzions governatives.
...

5

5

mentrestant, ele detinguts
a la presb, a despit d'ha
ver-n'hi alg-un, com Lluís Com
panys, que está malalt.

segueixen

e

*

5

...que una de les remarques ce•
rioses que també ha fet el senyor
Rollin és que d'un poble que d'ene.&
de 1754 fa la revolució, no cal fiar
se'n pes massa.
e

*

que sera curiós de conaixer el
resultat de l'enquesta del senyor
...

Despujol.

distes
nals!...

55

vegades aquests

...que de

*

que,

...

5

*

...que potser ho és mana perquI,
segons sembla, troba perfectament
enraonada l'actitud del govern fran

e

nitre sabrá.

o

dimitirá un

*

cés davant el "cas Madi".

(Segona edició)
*

5

...que el senyor Léon Rollin, de
"Le Temps", que es trae de pas
per Barcelona, és un gran periodista.

...

...

que

altre.

o

cua

d'aspirante,

5

d'esperar

que és

5

que dimarte passat hi havía
al carrer de Claris.

...

breara clec

e

...que el senyor Duela, president
de l'Audiancia de Barcelona, encara
no ha dimitit.

passat

comentadíssima.

1

eleedonii.

que...
"a los palacios subi,
a las cabanas bajé,
y en todas partes de§
memória amarga de mía2

fa

que aquesta indeferancia no
contrari.
pas massa bonic: al
is

que aviat L
*

no

...

1

eions.

si

encara

et,

que

tots els

"volen" tots ele

hé

*

que aviat hi haurá
5

l'aviació hi sbn

a

Lleida,

ara.

5*

...

5

governador de

que al

darrer sensacional article.

grane

tan

i tan
*

que, mentrestant, el senyor Des
pujol encara és governador de Bar
...

celona.

peno

internado

5

...que quan a l'Ateneu sigues mem
bre de la Junta no rutlla, el presi
dent tot seguit l'amenaça; "Miri que

LA RAMBLA DE CATALUNYA
ho

portará!..."

•
*

...que els
dejen, ara,
tadura.

5

primate eclesiástica
implantar una nova

e

551

•1*

que dintre el Cos de Tellgrafs
un ragim de terror.

..,

*

que,

...

formació d'expedient

cense

*

*

a

...que seria una dictadura cleriral
base del eenyor Cierva.
*

5

que alguns d'ells havien estat
rednetadors de "La Voz de Telé

...que molt

grafos".
..,

ri,

*

que un joyo i rnodest funciona
pare de quatre fills, acaba d'és

traslladat
Pontevedra.
ser

fulminantment

a

una

intensa

trenes.
*

„que

se

*

n'hi ansa d'aquí

que
no

un

res

altre té ordre de tras
a Tenerife.

tnry: re

que alzó ha de formar part del
programa de "normalitat" de Be
renguer.

5

...que si
deis diaria

a

*

deixar-ho pasean en silenci. Si
senyors duna manera rnés o
menys amagada, i cense altra re
presentació que la seva propia, es
permeten de parlar en nona d'algu
na
entitat i de la ciutat en deter
minat sentit, i fer veure que ele
signants de la instancia de referén
cía aún només quatre
insolvente,
nosaltres, ciutadans també, perta
nyents, en major o menor
nombre
a
gairebé totes les entitats i esta
ments de la chitan
d'una manera
pública i clara creiem un deure re
fermar la rnateixa petició i
per les
une

znateixes.raons.
Continuem creient, Excm. Senyor,
que l'acord de
posar el retrat
del

Despujol a la Galeria de
Manresans 1i-lustres no obeí a
res
més que a la fallen deis
agraits de la primera estómacs
dictadura
senyor

d'homenatjar

totes les
més o menys dictatorials. autoritats
En l'acta
mateixa de l'acord no se
cita cap
mérit real, i és evident que
d'haver

tingut

ne

quest

aix6

no

a'haurien oblidat d'a

importantissim

detall.

I

en

no fem més
que estar d'acord
amb el mateix
senyor Despujol,
que
va exposar
aquestes mateixes
idees
a la
Comissió que va airar a

des

greujar-lo. Per altea
part,
tenir
una

per

a

no

cal

inteRigéncia privilegiada

comprendre l'absurd que
re
presenta un
homenatge així quan el
eiutade homenatjat
encara és vi
vent. ?Qui pot
aseegurar que

trariscurs
li

en el
del eamí de la
vida que

manca de

de convertir traascórrer
ea
blasmes

ao

fervente elogia?
Anotesa,
que fou

batirá,

ele mée
encara,

necessitria la censura per
qui foe dut
a
i solarnent per terme aquel' acord,
aquestes ranas
creiem
que ja queda
a
trada la necessitatbastament demos
de desfer-lo.
Peró hi ha més encara.
Si per posar h
irnatge d'aqueet

anar

tirana

5

la secció de "Pardues"
anunciessin tots els

perdut la vergonya,

senyors que han

un
*

gran

negoci.

•

...que el senyor Alvarez de la Cam
pa, encara, no ha dimith la preei
déncia del Consorci del Port Frene
•

...

no

ro

*1*

...que la qüestib és
s'ensorri el mana

*
...

a

poca dies.

els diaris ferien

515

Ilat

*

aviat sera coanenç
campanya des de

...

*

*

e

de cap mena, acaben d'ésser trae
lladats diversos funcionaris de les
oficines de Barcelona.

profeta,

din:
"El primer i el segon bloc secan
al rcBarcelona
rc elon
yo „
per
L'auto desapareix. SI; anat fent
fose.. A les portes del camp, espe
rant
la sentida dele jugadora, ele
fanatice de toro d'ambdós clubs,
que
no
soparien de gust si abans
no
podessin din-ne una ale seus
amice (?). Si s'ha guanyat, amb
com

fecte aviador i

Bon

pany-o sabadellencI Després, curo
sament, el capell. La "toilette" s'ha
acabat. Una darrera pregunta, pero,
quan es disposa a pujar a l'auto
rnóbil que ha de portar-lo altra ve
gada a Sabadell. Com acabará aixó?

un

que Ramon Franco és

...

impera

en

ber castigar, coro té obligació, el
just fóra que se'l castigues a ell i
tot.
I es donaria, jo almenys he
cree així, una impressió Inés palesa
de veritable justicia."
El pentinat ha quedas perfecte.

—

badell,

saben molt, que l'arbitre
públic és un bon

ha estat bé ,que el
xicot, etc. Quin es

es

cona

BOSTON

•

----II/

--

'SI

me

trillar. Un
exteeenas irnposa sempre el seu punt
fe vista. Si és un heme de tendén
kfes reaceionáries, ja poden estar se
ries que afluixara la huta:tea, peró
exigirá que es fati la seva eoluntat.
dama ni capital ash
lame

—

.41.1111lie.---,...ea...„,

'

--

coltar parees, de demanar a Saba
dell la fe de batisme d'En Joan
Tena, de fer revisar-lo pel metge de
la casa i no sabem guantes coses
més, va acordar-se que no hi havia

món, excepte el primer, són al ser
'reí de la música, a la nostta terra
serien l'enemic del bon gust?
I bé, cal dir que hi ha mult
d'aistó. Es inútil parlar de la música
mediocre que donen les nostres es
taciona emissores; tothom cap el sa
erifici que representa escoltar maese
eovint els concerts radiats.
Donezn ara un cop d'un ala cata
legs de les ntestres cases dc discos;
si bé no hi manquen coses excel
per les quals sempre he tin
lenta
gut l'elogi i l'entusiasme hi ha
una majoria de discos comercials i
de gust molt dubtós. De la produc
ció nacional, només se eelven els
discos de cant Ilamene i lee sarda
nes per les nestres mal prou cele
brades cobles.

í

tairr

--

quedar rnalament,
desprée d'una junta laboriosa, d'es

setmana ha comeneat la

-

•• •

-4111rdrkar-

--

tal:

7•01

Ploma

A la Creu
no és un meló.
Una llauna amb certificat de bona conducta. Un home
federatives.
Als equips, més val
Alta hi manca gent. El joc brut i les penyores
Els fanátics de torn
tenir-hi amics que no pas "asos". Com quedará tot

dir, dones, que la gent de Les Corta
no
varen fer-li gaire bona cara. al
Tena. Un borne que ve de Can Ra
bia, malament, varen dir-se tot re
cordant el cae Sola... Qui es pre
senta amb modéstia és que no val
gaire. Qui necessita que el recoma
nin és que no si veu amb cor... To

•

sahadellene
--

a

Per avui ene limitern a apuntar
equests fets, prou greus pmenté ha
guem
cainsistir-hi en successiv
edicions. Un funciona-' civil no és
fin soldat:
és un heme amb drets i
garantice, al qual protegeix, d'una nui-•
Bé está
-•-peeesa, una Llei.
nue se li exigeixi un determinas ren
diment .de trebnll: peró re que no
pee exigir-se-fi, en rasen de res, és
que

cte19130

•

...que

día

o

•

probablement dimitira

urs

l'altre.

manresá, avui governador civil,

en

de Casa la Ciutat, no es
van
trobar mérits que ho jusfifi
quessin, avui merits suficlents
tifiquen, i ádhuc exigehcen, que si
gui retirada. La seva actuació veri
tablement dictatorial al servei d'a
questa segona dictadura des de l'ah
carrec que ostenta, ha ferit reitera
dament els nostres sentiments de
Llibertat i de Justicia, amb antes
com el segrestament de Madi i les
paraules ofensives que el sesearen.
detencions illegals de ciutadatIS
norables, repressions obreres,
secució de la premsa, arbitran a!
daçament de la paraula del Pa'l
altres disposicions i fets que,
eente eórn són, fácilment poden
cordar-se.
I per acabar, permeteu-nos, Ex'
ceHentíssim Senyor, que us diguen:
ele

=are

que no esperem pas que el presere
escrit i les signatures que el se
gueixen us ímpressionin poc ni ga'

conducta fins ara
observada. Heu demostrat prou ele
rament en
aquest afee les vostres
condicione per exercir un canee de
R. O. a gust únicament d'aquells
que us el posaren a les mane. No
tenim tampoc cap confiança que
l'actual Ajuntamcnt, nomenat sense
cornptar amb la voluntat del Pa
ble, prengui el cerní de la instícia.
Conten que el general DesPujol
pretenia
va din a la Comissió que
que un
ben
segur
desgreujar-lo, que
altre Ajuntament, un dia o "re,
injustia
desfaria el que havien fet
servci
al
cadarnent els antecessors,
de la dictadura. Nosaltres creases
el inercia. Perú creiem, tainbé, que
*jet!) no s'esdevindrá fine al dia que
te
deixin de governar-nos ele que
nen el favor deis de dalt i
re

per variar la

CO
substituits pele que tinguin la
fiança del poble.
Manresa. octubre de 1030.

novembre de 1930
3 de

rambla de Catalunva
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cada

Cedí rema
de ilierisalcuicell

Els pactes revolucionarls

El nierielik de la
Conreria
gran: admiradors deis ca
de tot el món,
perqW ttO hi ha cap motiu penalti.? deinostra admiració
sena al marge de la
Australia i d'Etwo
Africa,
els
Contprenem que tras aquests
pa mateix.
samlans que no coneixen de la vara ni
general Des
el general Berenguer ni d
de tant en tant se sentin inóig
nats perqud aixa de la revolució no
marza prou de pressa. També nos
altres, admiradors deis liberais de Ve
sos,

mas

telans d'América, i deis

No hi ha per qué amagar que han
sensació a Madrid les rei
terades declaracions de la Confe
deració General del Treball negant
una collaboració directa en el movi
ment republicá. Molts deis elements
antidinástics retreien a l'brgan de la
Confederació que tractés en públic
deis pactes revolucionara. També
pot ésser que m'ho retreguin a mi,
perqué per ací corren mis republi
cans que tenen deis programes i de
l'acció el mateix concepte que es

produit

!la Primera fulla del mapa de Catalunya
liegiren la carta es guaitaren els uns
als Ares, perplexos. Són Coses d'agüe"!les tan inesperades, davant les quals
un hom no sap quin partit prendre. El

notad i taquígrafa al coste.

Els

republicana prefereixen
publicitat a les tenebres.
nostres

la

Deja al començament que l'acti
tud de la Confederació del Treball
ha produit sensació a Madrid. Els
més sorpresos degueren ésser els

Cert que el régim republieá implica
un medi
polític favorable per a les
reivindicacions obreristes. Per6 no
és menys cert que si la República
ha de néixer amb el vid original de
les mateixes classes que empararen
la

política monárquica,

els

Seguint,

segueixen,

obligats

dificultats

planes
d'escursar
aquestes dificultats,

Khr)44.41L.,

tan atuides sota
l'interrogase fatídic:
eqtn; pedem dir del "Tenorio" que tin
gui ton .10/: Und punta d'originalitat?
Hem arribat a un punt en qué rúnic
eomentari possible sobre l'aventurer

obrera

tiratge,

voluntat

¦¦••¦••••

T\

—

turágices,

en general, es dediquen ert
proPorcionar al públie internacional'
una inclrets escoilietissinks, on a l'hiverik
hi faci calor i a Vestía ha fati fred..

L'ideal del turista comisteix en haver
de portar abric de pells a ragost
Poder prendre banys de mar el dio de
Les orgamts,acions de turisme, en de
clarar que Barcelona era una ciutat
d'hitsern, han valgan dir que del no
'vembre al febrer, per les Rambles hi
feia una calor que espantava. Vostés
que aquesta preten
convindran amb
sió és una mica exagerada. En colad,
hi ha un problema barceloní del !red,'
que ningú s'ha preocupat de reso/dre.i
Ens referins al jet, tantes vegades
provat, que a Barcelona no es posa a
fer fred fin: que la gent tren
abries. Vostés potser pensaran que el:
obrics de la gent sóis, precisantent, untli
cottseqüncia del fred. Jo cstaria molt
content de poder-los provar el centra
n, perqué tinc
convicció que
són el: abrics el: que eriden el fred
no cl fred el que crida el: abrics.
ciar que rafirmació és una mica arris
cada, pera si vostés examinen el ces
amb una mica d'atenció veuran que no,
vaig pas errat del tot. Es una simple
alteració de les causes i el: efectes.
Si derna tate: les senyores sortissits al
correr amb es braps nusos i amb ves
tits lleugers, i els heme: apareguéssirt
amb vestits de seda erua i amb un aire
perfectament estiuenc, veurfeet con c/
fred es bat en retirada i el clima més
dale vindria a installar-se a la piala de

els';

contestar;

54,

—

•

sevilld la de dir que no hi ha comen
tani possible a fer. S'han acabat les
ots
existéncies de literatura de
Sants. Si no es: surt un savi benenté
rit i ens descobreix que Don Juan no
era
de Sevilla, sinó fill de la Barce
loneta, com el professor Blanco i Cris
tafor Colom, el tema del "Tenorio"
haurd desaparegat per semPre més de
les panes deis sastres diaris.
Enguany, pera, Don Juan no está
de bon humor. Si no fos que el: em
presaris deis teatros es queixarien i
que el públic Ii eoneix tan bé el pa
per cana ell matéis, el "Tenorio" es
deixaria de fattfarronades i es dedica
ría a les quatre reflexiens amargues
sobre la boira de la pesseta. Perqué
sembla que és de deba que la pesseta
baixa. Fins fa pocs dies jo res tova
perfectament esclptic clavara les ex
elamacions deis economistes i resvera
ment d'alguns coneguts meus. M'ha
vio arríbat creure que teles les cona
binacions tenebroses de la Borsa, el:
misten: de ralea i de la baixa, no
tren res més que faittasies, l'allibera
ment ?'una societat materialiteada que
deseobria una nava poesía en aquesta
111~ de cante de fodes que és la gran
finanea. Pera Peltre dia un modest
eambrer de café cm va ter eaure la
bena del: ulls. En pagar-li el "per
nod" que preste cada vesPre, cm va
?ir:
—Perdoni; val una pesseta més.
—Per CP1éi—vaig preguntar.
El han heme va arronear les espat
lles amb un gest ple de fatalisme, i va

Preferim,

C111.111.•¦••

cree

Ja fa un: quants anys que, quan
arriben aquests ches, els cronistes bri
L'anís de tots els diaris passcn una
mala estona. Les sales de redacció es

l'adquisició

aquel*

que les senyores porten Mina istr
s,fas
les mateixes raen:, si fa n
abans no en daien. Fa un: quants asa
que varem quedar en qué les circums
tómeles de /a vida moderna exigien
que les faldilles i els eabells s'havien
d'escurear. Avui dio, les faldilles i els
eabells s'han tornat o allargar, i no
sera pos pena:4Q la vida moderna haqi
variat les seves exigéncies. La moda,:
com
la finalicen té el: seus misten:
veiem que n'entre hl N'ora puja, les'
falefilles baixen, seguint, també, els de
signis d'una ma oculta que maniobea
des de restranger...
I ja que partem de la moda, bo ser,!)
que dediquem un comentari als prtmeisc'
abrics que aquests dies han tret el nac.'
pels correr:: Les organiteacions de
turisme han acodat que Barcelona era
una ciutat d'hivern. Les organitzacions

Cocktail de la setmana

caps republicans, que no s'amaga
es trobaran que han donat
senzilia
catala d'América va retirar la subven
ven
de donar a entendre l'existen
ment un pas en fals.
ció. El tnaPa de Catalunya es féu amb
cia de la coHaboració sindicalista.
No. La República espanyola, nas
el meridia de Greenwich, ainb penes i
Ara bé: jo he de dir que els direc
cuda en una revolució, ha de recol
treballs, amb eh s poes diners que la
tora del republicanísme—amb algu
zar en
el poble. I el poble sso són
Mancomunitat tenia reservats per a
na excepció, potser— no han fet res
els banquers ni ele terratinents. Es
aquest objecte, i la vinguda de la pri
conservadora espanyols tenen del
per tal de consolidar el pacte. S'han
mera dictadura tnterrompé la tasca.
parla de no espantar les classes neu
patriotisme:
dir
que Espanya és el
dedicat
a
predicar
una revoluci6 a
tres.
que
t Per6 si el que cal fu Es
indigna
molt
encara
Aleshores
el
nesuek, ens
que el conegueren va
millar del món i impedir que s'exer
base de les forces d'ordre, quan les
espantar-les i fer-les canviar de
revolta
per
ren parlar durant molt tentps de l'afer.
Jet
treure
el
la
hagin
no
ceixi sobre ele actes i els costums
forces d'ordre son, com sap tot
rumb perqué canvii efectivament la
Algú, que pazsava els estius a la Con
tjaa d'aquell país, dit Juan Vicente
espanyols cap crítica estimulant. h o in, antirevolucionáries. F ór a vida espanyolal
renio deja que ja Ii !savia semblat al
'Gómez, que és una mena de Martínez
Ara bé: a mi cm consta que si
aquest el primer moviment fet per
venezold. I si no fos que de tant guna nit sentir com 14113 sorolls estranys Consti, perb, que el sistema de par
lar en públic de la revolució l'han
transformar un régim que es fes sen
els capa republicana s'han equivocat,
aquests catalans d'América tra.. subterranis, i insinuava la possibilitat
en tant
adoptat abans que ningú els repre
que no fas el meridia que el eatala ?'A
se forces revolucionáriee. Al meu ju
el republicanisme espanyol— el que
meten diners per als presos, per ala exi
sentants de les esquerres espartyoles
dici, l'error de táctica ha estas veri
és viu, radical i francament revolu
iirits, Per fer alijos d'armes, per comprar mérica deia que hi passava.
amb les seves reunions estivals i les
D'oleré: proposaven anar-hi a fer uns
tablement extraordinari i definitiu. cionari— sent corn a seva la causa
gastas i Per nitres determinats objectes
seves
notes
posas i unes excavacions per si traba
oficiases.
Nosaltret
No es compren que en el míting de
obrera. La Confederado del Treball
(rutilara practica, ens hi indignaríem
creiern molt més eficaç el silenci,
ven aquell menda —Així sortirem de
Madrid ni un sol orador aHudís a
pot concertar perfectament que no
i tot. Pera és aila, són tan amables i
la collaboració obrerista, ni danés
"pronun
esplendis, i cada vegada que els dona
dubtes—deien. El catala d'América va norma fins avui de tots els cons
ens portin a la farsa deis
piradors polítics. Perb com que tot
retirar !'oferto deis diners. Aquest és
garanties as obrers que la Repú
ciamientos". Sense ella estie segur
nem diners són tan daligents a trame
el jet: Con: a catalans ens hendem de
hom parla de la revolució— fins el
tre'ns-en, que mai com en aquesta oca
blica ha de donar un tracte diferent
que no es realitzará cap rnoviment
donar
Govern —,i la revolució segueix sen
pot dir-se amb més motiu que el
vergonya d'haver d'anar a
als treballadors espanyols del que obrer de carácter republicá. Perqué
~llevar el meridid de Greenwich.
se
fer-se, també jo cm cree auto
tner fa callar, i que amb bitllets de
els está donant la Monarquia.
els mateixos sodalistes no catan dis
No havlem ponsat rnés en la cosa,
ritzar per a tractar el tema. Si la
;eme es tapen Incites baques.
Aquests oradors s'han dedicat exclu
posats a comprometre's sola a una
quan ara, en Ilegir les declarad-olas
De tasa en tant, pera, hi ha algun
República s'estab:eix, finalment, a
sivament a parlar de la Llei, de la
vaga general. Aix5 es diu a crits
d'En nimbó donades a coniixer en
Espanya, els republicans revolucio
caleta d'América amb dinars que surt
Constitució i de l'ordre. ?Com valen
a
la Casa del roble de Madrid.
amb algun estirabot. Es ciar que qui
l'obertura de la Baría del Trebali de
narís podran dir que han assajat
que coHaborin amb ells els obrers
JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ
paga mana, i que no !ti ha rnés remei
la Lliga, dita Unió Catalana, hi trobem
amb éxit un nou métode: el de cons
sense que
aquests rebin abans la
Madrid.
que l'illustre amic de La Veu de Cata
pirar a la llum del da, gairebé amb
ue donar-li gust, pera de vegades aixd
garantia de la seva situadó futura?
go
és Possible del tot, i aleshores
lunya diu "...tenint en compte el mera
did que passa per Catalunya..."
!arma el gran tripijoe.
Abans que el general Primo de Ri
—Ja el tinc—hem exclamat de se
guida—. Aquest és el menda de la
vera tinqués la gran pensada de fer el
com
les
en
de paper, eš veiem
Conreria que aquell catala d'América
toP d'Estat d'aeord amb els avui amics
de Josep Pb, !ti va haver un catala
exigia que servís de base per a confec
a donar solament deu
de mo
en
m'Amero.
d'América, hose ilustre i de diners,
cionar el mapa de Catatunya.
que, mamas ens ha contat persona que
Qua,; En Combó ho thu, s quo dru
ment, aguaste solució a la
el
i confiem de resoldre raolt
intervingué en el Jet, va (Vetar els ne
ésser veritat. Un home tan i tan assa
cessaris perqué fas corafeccionat el
bentat de tot no s'aventuraria pos a
aviat
ben alienes a la notara
mapa de Catalunya. Havia d'ésser un
&mear una afirmació tan rotunda s'en
maPa amb tots es ets i uts, un gran
se saber que no u
podrá ésser desmen
~Pa,a fragments en fulies saltes, tan
tida. Per tan!, és cert que "per Cata
deseriptiu que fins hi sortirien les cases
luraya hi passa un meridia". Caldrc)
de la Junta de l'Institut de Cultura,
avisar En Palta i Barba Perqué Pros
ele Pagés—no cal dtr—, les barraques
entitats i
una
representado de
i
amb
de les vinyes
els més modestos ina
pecta
el set& dispositiu rindret
¦
l'Ajunament de Barcelona, en nom
exacte del seu pas. Aquest meridid,
tolls de farigola de les nostres base&
del
qual
inaugura,
la placa
I r
ríes. Personal apte per a aquesta mena
pel !loe en 1.011 declarada la uva exis
reposada.
de Pirres es posa al treball, en nom de
téncia—Unió Catalana—, i per la per
.
Te Mancomunitat—aleshores encara no
sosa
que la va proclamar—En Com
*
El Jutjat de Vilafranea ha co
difunnt—, amb la collaboració d'algun bá—és el meridid per en es pot entrar
mençat les diligencies sumarials per
elentent militar afecte als serveis de
a passar-se-la bé, amb riqueses i honor:
EL SENYOR LASALA...
la publicació d'unes fulbs convo
trpearafia. Mal no s'haurin fet unMapa
i la gran °embasto. E913 imaginem que
cant al míting d'afirrnad5 republi
De
"Mirador":
*
de Cetalunya tan descriptiu.
el pomell de joventut de la Lliga,aquest
Dimecres vinent, dM 5, a les
cana i pro-presos que hevia de ce
"Ho direm sense donar-hi gaires
ii catala ?'América que havia ofert
postal on hi ha el: Oetavi Saltar, Ma
di de la nit, el doctor joaquim Xi
lebrar-se en aquella poblaeió el dia
voltes: si el Govern hagués tru
els diners per a la confeeció d'aguest
rau donará a l'Avene Democrátic Re
sud
Teixidor Coma, Armand Carabén,
ta de l'actual, i que foren denuncia
mapa havia, pera, posat una candieió:
publici (carrer de Sant Andreu, 52) des pel fiscal per conttnir cenes lla/lee el president de l'Audiéneia, el
Lluís M. Arnau, Boleliri Cruells i Fol
senyor Lasala, el Govern i el go
que guata el croquis de la primera tulla
la seva anunciada conferencia sobre el
!fuera, losep Cual Montardit, Enric
frases que forea considerades atemp
vernador s'haurien estalviat molts
fas jet la los trames a Buenos Aires
Mapas Sostres, Josep Codoia, Ramon
te ma "Liberalisme i socialisme".
tatóries al principi tí a,rtoritat. Pren
conflictes. Thaurien estalviat aguas
Per tal de donar-hi la conformitat i de Dalmases, Narcís de Carreres, ja
Aquesta conferencia havia de donar
gué declaraci6 al propietari de la
ta multitud de denúncies contra la
que la tasca pogués prosseguir.
se dimecres passat, peto bague d'es
Així
deu saber ben bé on és aquest menda
que les confeecioni
nriprernta
i
prernsa barcelonina que son un des
ser ajornada per cert contraternps sor
.0 fet. Se li va trametre la primera
Un d'elis, precisament, En Saltar, hi
efectua un escorcoll al Centre Re
crédit per a qui les fa.
git a darrera hora i que no fou pos
Julia i es va esperar la contesta. La
passava estius, a la Canreria. Es un
publici Federal Radical.
Es molt possible que el senyor
sible fe: públic oportunament
resPosta va venir acompanyada d'una
meridia que va carregat de regidorics,
Un d'aquests dies prendrá decla
Lasala, quan va venir a Barcelona,
:arta encesta d'ira. La indignació proce
d'akaldies de barri i d'altres carrees
rsció a alguns individus qin formen
*
hagués arrilsat amb el propOsit de
Divenclres vinent, cha 7, a les
dia d'haver estat elaborada aquella Pri
públics sindlars per a fer la felicitas de
la Comissió del pacte de les esquer
dirigir la vida judicial de Barcelona
deu de la nit, el professor Blanco Al
mera fulja del mapa de Catalunya se
la gent que té ganes de figurar.
rea u'equesta vi!a.
amb
tot el seny í l'equanirnitat pré
berich
donara
una
conferencia
sobre
el
yons el meridia de Greenwich, que és
El: que ataran amb el medidid de
pies de la seva fundó de ma,gistrat.
tema "Aspectes de la vida obrera als
el que s'adopta internacimialment per
*
Greenwich no odre»: mai enlloc. Es
Abans d'ahir, dissabte, el
Per6 set anys de veure's obligat a
Estats Units", a l'Avene Democrátic
a aquesta mena de treballs.
ven que el que cal és anar d'acord amb
nostre Josep Fontbernat dona una
executar les ordres incivils d'una
RepublicO
(carrer
de
Sant Andreu,
"Quina manca de patriotismel—cleia
"el meridia que passa per Catalunya",
interessansissirua
conferéncia al
dictadura i a suportar un vassallatge
52).
el catala d'América, Mdignat—. I que
el menda de la Conreria que va des
Centre Excursionista de Sitges, so
indigne per a l'autoritat del seu cár
un
home que está Iluny de la Patria
cobrar aquel' catald d'América, i que
bre el suggestiu tema: "Campa
* jaume
ree ji han fet perdre la nació exacta
Bofill i Mates ha donat
kagi de donar matra ilieons als que
pel que es ven és també el meridia
mente a muntanya í campaments a
de les seves funciona. Tothom re
una interessantissima conferencia
al
viven sota el seu cel! On s'és vist fer
d'En Cambó, que ha fa Inés que des
l'Atlántic".
corda que al despatx del senyor
Centre
Carea
de
Sabadell,
sobre
el
un
mapa de Catalunya amb el meridia eobrir que passa per la Conreria: !'ha
Lasala i en preséncia d'ell, el furnia
tema
"L'actitud
d'Acció
Catalana".
de Greenwich, son meridia foraster,
situat, més concretament, al carrer de
*- Els nostres anejes Jaume
Al
Milans del Bosch es va poder per
autn a Catahotya terina un meridta
Claris, guarda-roba d'uniformes per a
*
passat, al vespre, se guader Miró i M. Carrasco i For
metre, des de la taula del President
Divendres
aropi, un merid'ul ~tactos quo ens alli
earrecs oficial:, des del sumptuós de
miguera segueixen perfectament.
de l'Audiéncia, armat amb el seu
celebrá a Calella
a l'Associació So
bera d'haver-ne de maislievar d'altre
ministre fins al modest de "sereno" de
bastó de governador, coaccionar els
cialista
un
rniting
socialista,
en
el
als estrangers, un meridid que passa
barmades de cases barates.
*
Una comissió de
familiars advocats de la junta del Collegi de
qual
participaren
els senyors josep
per la Comerla..." La !letra continua
El: que estiguin sense empleo ja ha
deis detinguts governatius de la
Xirau, Rafel Campalans i Manuel
Barcelona per obligar-los a cometre
va en
ton: semblanta, arborada d'in
saben: Han de procurar anar d'aeord
Presó Model ha interessat del go
Serra i Moret, de la U. S. de C., i
un acte contrari a la seva dignitat i
dignact&
amb el meridió que passa per la Con
vernador Despujol la llibertat del,
Rossell Vidal, de l'Ateneu Socialista
decretar la seva preso quan no va
Quan ele que havien elaborat almo
reria.
detinguts.
de Barcelona,
poder fer-los sucumbir. Un magia
J. VENTALLO
Els parerts de Lluls Companys
L'acte
al qual assistí una gran
trat
que sha vist obligat a sofrir
subratllaren el fet de la malaitia que
sentada
constituí un veritable éxit
aquesta humillado I l'ha soferta sen
afecta al seu familiar.
de públic i d'atenció, del qual clestacii,
se protestar i
sense haver trobat
El governador, bé, per ara.
per la seva paipitant vivacitat en
encara avui l'ocasió de vindicar-se ni
l'hora actual, el magnífic discurs del
de mostrar cap sentirnent per Ful
*
Per a divendres vinent, día 7,
1 amic Serra i
nostre colaborador
tratge rebut, és molt difícil que pu
Moret, que propuleni la necessitat de la Unió Socialista de Catalunya gui concebre la seva autoritat d'al
anuncia una Assemblea general ex
colaboració de les autentiquea derno
tra manera que excedint-se a servir
traordinária, al seu local provisional la que encara pot creure voluntat
crácies en aqueets rnoments decisius.
del Círcol Republicá de Barcelona
arbitrária dele que manen. En rigor,
*
(Porta-Ferrissa, 28), 1 hora de les
Segueix.
per mitji de tele
el senyor Lasala no hauria d'ésser
deu del vespre.
la protesta de Ca
grames i cartes
traslladat, sino que dl espontánia
Es dona el cas que aquesta enti
talunya per l'atropellament comes en
ment hauria hagut de demanar per
tat, constituida durant el mes de
la persona de don Francese Maciá..
mía per anar-se'n quan va veure que
mere, no ha aconseguit que el go
El Comité Pro-Llibertat segueix
totes les altres autoritats de la dic
vernador aprovés els seus estatuts
fent-se arree de l'afer.
tadura havien desfilat com una nosa
fine ara, a despit de totes les ges
a tot prop6sit de govern normal."
* Segueix
tions realitzades. Actualment, salvat
també la protesta de
Collegues de la Prernsa barcelo
aquest obstacle, la U. S. de C. pen
Catalunya per l'afer del Cenire Auto
nina: "Mirador" ha comeneat. ?Qué
sa
comenear intensament la seva
nomista de Dependents del Comere f
us sernbla si en parléssim tots una
campanya d'organització i propa
encara! 1
de la Indústria, encara
mica, del senyor Lasala?...
de
Dependientes
del
Comercio
ganda.
"Centro
y de la Indústria".
*
Dimarts passat va tenir llo
Miguel Ventura, Eduard Saló, Mi.
fou reintegrada
la reunió de constitució de la Dele
passat
fr
quel Vilageliu i Andreu Busquets.
gació d'Aedo Catalana a Grano
al sru lloc la placa que torna el n-m
dedicat
Ilers. A la convocat6ria adreeada a's
de Verdaguer i Calls
*
Sense donar cap mena d'ex
Ajuntaments que el poble elegí
adherits al manifest, pels signants
plicado, ha estat clausurat pel go
d'aquest, acudí a l'esmentat acta ua
i que la grolleria deis assistents bar
vernador civil (?) de Lleida el Cen
públic rnolt nornbros, entre el qual
celonirs le Primo de Rivera, capi
tre "El Progrés", de recent funda
abundaven els dementa joves de
tanejats pels Viver i els Mili 1
ció, de Bellpuig.
Camps, bateji amb un nom noú,
Granollers.
Hi ha qui creu que aquesta elan
temes perque el nom insigne de
Després d'exposar sis retinas el
sura ha estat la resposta al fet d'ha
Verdaguer Callís era un nom cata
motiu de relecció de l'assemblea, es
ver-se rnanifestat a renació el po
lá i un ,orn digne.
va
procedir a l'elecció del primer
ble de Bellpuig el dia que pa saren
Consell directiu d'Aedo Catalana de
LA RAMBLA propugni, a le se
en
direcció a Lleida l'esposa 1 la
va
hora, la neceesitat de resta'dir Granollers. Resultaren elegits per
filia de Francese Madi. Els segui
l'antiga norrencletura del carrer i a ocupar el: eh-rece els seg./lente:
dor§ d'aquesta suposicid es basen en
de tornar als Jeta frontal§ la placa
Julia Llobet, president.
qué kan estat imposades ale-unes pe
ae Verdagute i Califa. Les •lurni.ea
Vicente Taverner, viee-presidenS.
ayores a determinate veins de la
de l'Inatitut de Cultura han estat,
Eduard Tormo, secretad.
leealitat per llover usas a ealudar ala
aquesta vejada, l'anima del desgreu
Rafe! Xirau, vice-secretari.
fan/di/1ns de Madi a l'id-randa del
(3
ge. Elles, amb una quota única de
Joan Garrell i Garrell,.comptador. tren a aquella estado.
T
deu céntims, son les que han coste
Sala
1,
Rorrnzgue-1 i Ecluard
Altres cr.uen que és per evl..ar
3" la nova paca
i volem felici
Corbera, vocals.
rníting d'afirmació republicana que
tar-les coralment
que loa col
També forera elegits per a ocu
esteva anunciat per al dissabte pas
GIMENEZ, ROMERO...
locada dimeeres al sea lloc, amb
par els eirrec.s cid
sat,
Comité d'Acci6
organitzat prseiestasant per
assietincia en lee Iseetorables denseta
111:
P~a
SS
~.19M Aeilliftle readitat Mystsrada,
21.1= 62.111

aUjol,

ser un

ser cites
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—Vasta dird... Es la baixa de la
pesseta.
La moralitat d'aquesta anécdota de
»lastra que l'alcohol serveix per a al
guna cosa més que per a fer malbé la
salut. Entre altres satisfacciona, jo (lec
al "Pernod" la d'haver estat iniciat en
el: misteris de la finan&
El que ja no trabo tan natural és
que algú hagi volgut atribuir a la
baixa de la pesseta !'entusiasme amb.
qué les senyores s'Itan llaneat a Por
tar boina. En general, resulta una
mica arriscat de valer trabar un jus
tificatiu a les ~eles femenines. jo

PER L'ADQUISICIO DE
L'EVALU"
Tenim noticies que a primera de
desembre se celebrará al "Casal
dels Epacta" un liuidíssirn festival
de teatre
a base de les divertides
obres "L'honor del barrí" i "El
"contraban" —, per tal de recaptar
fons per a l'adquisició de l'"Evalu",
el balandre d'Enric Blanco.
Sabem que eh s papera de les
obres seran jugats per jugadora, di
rectius, federatius i periodistes deis
principals clubs i per:Odies de Bar
celona, arnb lxit esclatant, quant al
festival i profit de Rini.
No cal din com celebrem aquesta
lloable iniciativa i posem les pagines
de LA RAMBLA a disposició deis

Catalunya.

Al cap i a la fi, aquesta és la mane
com els hotelers francesas han arri
bat a demostrar que ?Viga era una eiu
tat d'hiverst.
JOSEP MARIA PLANES

ra

Catalk:

1

Llegeix
teix

a

en

catalh. Assis

funcions de teatre

catalá.

—

•

organitzadors del simpátic festival,
qué aquest trobi tot l'éxit que me
reix.

¦•••¦•¦••¦••¦••¦¦•¦¦¦

Avui fa quatre anys que
Francesc Maca inscriví a
la histdria de Catalunya el
nona de Prats de Molió.
Catalit:
Tenfin bon teetrre. 14Per
qué no hi vas?
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