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la rambla de Catalunya.
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ItarUtach I
Les instablacions esportives

en

porit-Exposició

la seva

pista

que ta utilittació en benefici de
la ciutat, amb el menys de pérdua
possible per a l'Erari municipal, deis
jardins, pelaos 1 terrenys que hem
d'heredar del certamen prbstim a
sa

clausurar-se.
El problema és cornplexe i, per
tant, susceptible d'enfocar-se de
rDolteS maneres diferente. cada tina
de les quals porta aparellades so
lucione diverses.
La transcendencia del problema,
fa que la seas resolució no pugui
confiar-se ni ale qui ajupint-se al
deliri de grandesces de -la gens de
la dictadura, portaren l'Exposició a
nns
limita desproporcionats a la
nostra potencia ni tampoc
ala qui
actualment ocupen el govern de la
ciutat amb un pronuncias carácter
d'interinitat que podrá perllongar-se
mica mes. mica menys, perca inte

rinitat.

a

la fi.

Correspon

sis futura

legítima

re

presentante del poble decidir la so
lució als tnolte conflictes que es
derivaran de la post-Exposició Es
lógic de creure que el ciutadá bar
celoní, d'un Instint tan viu per tot
el que afecta a la grandesa espiri
tual i material de Barcelona, en el
tnoment que sigui cridat per a eme
tre el seu vot, sabrá distingir i triar
entre els partits politice que tingutn
una clara visió i, per tant, una so
lució, al problema de la post-Expo
alejó.
Peró reconeixent i tot el caracter
d'interinitat que tenen avui toses
les representacions popular. és evi
dent que es plantegen casos de šo
lució sinó rápida que requereixin
alrnenys una basa seriosa per a arri
bar-hi.
Creiem que, per exemple, ningú

un

tan

teix temps, aquella gran sala ca
pee per a totes les grans organit
zacions nocturnes, que no estigui
subjecte a les varietats o inclemén
cíes del temps.
Els qui en temps de l'Exposició
de la dictadura enduts per Ilur ex
traordinaria fantasía, construiren un
estadi superior a les nostres reas
eXgencies, en canvi no varen sa
ber preveure el que més mancava a
la nostra ciutat, esportivament rat
lant.
Es evident, ara que es planteja la
utilització deis palaus a Montjuic,
que abans d'ésser enrunats o adap
tats a altres serveis, cal
mirar si
algun d'ells pot ésser base apro
fitable per a dotar Barcelona del
que tant Ii manca: la pista ciclista
que serveixi de sala coberta per a
les gratis reunions nocturnes.
Fina ara. no sha fet res en aquest
sentit perqué el Comise Esportiu de
l'Exposició, integrat pels represea
tants d'organismes esportitis, ha tin
gut prou feina en el programa d'ac
que ha vingut oferint cii aquest
curt espai de temps.
Perb no creiem pecar d'indiscre
ció en dir que es troba animat del
bon desig de tirar endavant aquest
estudi de volts completar les iris
tafiacions esportives de Montjuím
sempre i quan cregui traaar en les
tes

esferes administradores; aquel1

ca

l'esclevenidor

la via a seguir en
per als esports a Montjuic, caldrá

as

senyalar-los. despees d'aquesta pri
etapa d'intent de resurreccid,
ha dut a serme.
De toses maneres. els nostres es
portius són ele que tenen la paraula
i eón elle els qui s'han de pronun
ciar davant l'Aiuntament sobre la
necessitat que, lluny de deixar aban
donades les actuals construccions
mera

que

trenca.ria la unanimitat de ;lidi
e:1, respecte la sort de les cons-rue
cion, esportives de 'Montjuic, que
ni per llar quantiós cost, ni pel que
representen. han de deixar-se t'›an
donades a la seva aort, perqué el

temps vagi aniquilant

El de completar toses les cons
truccions esportives actuals, amb la
del velódrom cobees, la manca del
qual és una vergonya per a tota gran
ciutat que s'estima I ja se sap que
el velódrom cohert significa, al ma

ta

no

esportives de Montjuk, quedin
completades amb el que tothom re
clama: la gran sala d'esports co
berta, amb la seva pista ciclista.

mal

endegat esform
Sobre aquest punt cal cridar l'a
tenció no sols deis esportius, sinó
de tose els ciutadans barceIonins que
venrien amb peaa si per la part
administradora de la ciutat es dei
xava caure en runes i sense utilit
zació práctica tot el que bé o mala
ment s'ha fet en aquest sentit.
Pecó hi ha, al nostre entendre,
un pnnt també ben important a con
cretar per part dels sector, espor
tius:

d'implantar

—Per tal

lor necessari per a portar endavant
les solucione (sempre susceptibles
de millora, naturalment) que tant en
aquest sentit com en anca que afec

• • •

amb l'Espanyol. Várem
a zero
debutar En Sami i jo a la davan
Badalona. Com si
sera
contra el
nosaltres dos tinguéssim la culpa
que a En Plattko Ii haguessin fet
quatre gols.
—?I no et va saber gens de greu
que et posessin al reserva?
—Entenc que un jugador es deu
al seu club i que ha de jugar al lloc
que les conveniencies d'aquest de
manin. Precisament aquest any vaig
tenir una temporada molt bona.
Ten recordes? Va ésser quan cm
feren internacional. Que hi va que
aleshores no se'n recordava ningú
tre

Barcelona?

Una qüestió en la qual els oreanismes esportius
haunen de pronunciar-se aviat
Innegablement, constitueix avui
una preocupació lógica de tots
ele seetora barcelonins, el problema
que hem convingut dir-ne de la
post-Exposició i que no és altea ce

?Es el sorteig d'aquest any—han'
dit al senyor Rosés—el que ha fet
que vosté deixi la presidencia del

ciclista

dia

moment del F. C. Barcelona El fendniisme i 311
rallón
Breus intervius amb el president senyor Tomás
Rosés i amb el jugador Josep Sastre

Cal reclamar el dret a tenir
la gran sala d'esports co.

berta, amb

s.

La dona 1 la clutadaala

iEl

la

r
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A.prén d'escriure
teva llengua

en

la

la renova
ció parcial—ha contestat—fa ja dos
anys que se sortegen ele sortints,
cosa molt útil a les societats. Aixb
no vol pas dir que els que resten a
la junta no facin un sacrifici, i que
els que cessen no puguin, en tot o
en
part, ésser reelegits. Simplement
es tracta de
conferir a les juntes el
sentit de continuitat que impera en

—Aquesta continuitat,

per

a

del

SENYOR

entitat complexa i total, l'adminis
tracio és funció prepcnderant i cen
tral, de la qual ha de curar, amb sa
crifici, personalment el Consell di
rectiu.
• *

manera

Com

vaig ocupar la presidencia sota el
reg;sme de l'Estatut actual, i per
tant, mentre no sigui modificas, he
d'ésser-ne el més fidel guardador,
a

norma

ora

de

—?Qui

básica del Club i
govern,
que será el

en

recte

creu

•

hi ha d'aconse

—Per aircó caldria una parcial re
forma d'Estatut, que sois correspon
a l'Assemblea
del Club, reunida en
sessió extraordinaria, i no a mi. que

pens

ROSÉS

nou

pre

sident del Barcelona?
--Es prematur i inoportú parlar
de qui pot venir a la junta. La, de
signació está confiada a l'Assem
blea, i aquesta és sobirana. Aircó no
exclou la idea de sotmetre-11, sihi
hajzués cas, 4/un nom que es cre
gués d'utilitat al nostre Barcelona,
perque aleshores la suggestió es fo
namentaria en el desinterés i en el
coneixement des de dalt de les ne
cessitats del Club.
—Es diu amb insistencia que
vosté será reelcgit. Apceptaria?

et

va

l'estómac. Pep?—hem

preguntas a En Sastre.
—No m'amoinis amb aixb de l'es
tornee.
—Desagrait! Després que m'inte
resso per
la teva salut...
—S'agraeix la intenció, peró ja
saps que a l'estómac no tu tinc res.
—Que potser no has dinas avui?
—Escolta. no facis bromes que jo
parlo "en serio".
—Ah sí? Dones parlem "en se
rio". Naturalment que si ens posem
en aquest pla no em farás pas creu

conreu

dele eeports.

—La seva opini6 referent a la
part esportiva...
--El que acabo d'exposar no vol
pa3 din que s'hagi negligit el futbol,
de tant predicarnent en el Club.
També ens poden] hacer equivocas,
perb aquella continuitat que desit
gem per al Club Es mes factible se
parant la gestió técnica de !'admi
nistrativa. En aquest aentit, l'entre
nador és el que confecciona ele

Barcelona. L'any vinent ern deu to
car.
Per cert que m'agradaria que
no ern lesionessin i que no cm pas
sés cap cosa estranya per veure si
puc arribar a fer tosa una tempo
rada sencera empalmara els éxits
l'un amb l'altre.
—Molt bé, borne. Visca l'opti
Uns moments de silenci. Sobta
dament En Sastre s'acomiada.
—Adéu, tu. Me'n vaig corrents,
que tinc molta feina. He d'anar a
cobrar unes factures.

una

targeta

Companyia.—Tapissers".
—Perqué vegis
meces

activitats

que no totes les
es redueixen a
ju

gar a futbol i anar a teatre. Suposo
que quan et casis et recordarás de
mi i del meu taller. Ah, i una altra
cosa. D'aquella tnalaltia que deien
que tenia a l'estómac en diuen
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Natalici

EN SASTRE
que a l'estómac no hi tinguis res.
et deua rectardar que sota el* dia
ria van din que tenies... que
ara no ine'n recordo.
re

ja

tenlesBé.
'—Es igual. De malaltia
l'esté
a

no n'hi he tínguda mai cap.
—Eh?
—SI, honre. Es a din que no cine
dret a estar indisposat un día a la

mac

vida?
—Si

no

fas només que un dia, ra1...
no has jugat aques

Venrie, per qué
ta temporada?
—Aquesta

temporada només he
jugat Set meso. Et sembla poc?
Vaig jugar des del setembre fina a
l'abril. Despeé% vaig agafar el grip.
I ara tinc mal a la cama, de resol
contra
tu del partít de Saragossa
l'Atletic.
—Tots els partas que has fet no
•ls has pas jugat al primer, oi?
—He jugat al primer, he jugat al
segon i he jugat al tercer. Al segon
m'hi van posar aleshores del* qua

i marca
tan
coneixerneat
clarament les deficiendes de l'actuado
femenina, que, per a nosaltres, es un
indiscutible mestre de fenanisme, en
exer
cara que aquest mestratge sigui
cit inconscientnent.
En tests els escrits de Maranón hm
trobat una força educadora formida
ble, perqué en posar de ceneu el fet
humá indica tot
ne ligit per l'ésser
seguit les possibilitats d'una esmena
prometedora duna correcció total; en
cap,

perb, ens ha
pedagog i

dament

semblat
tan

suegerit adaptant-les

ha

a

L'Esposa del nostre amle 1
colaborador J. A. Trabal ha
desllturat faligment un mag
nific nen.
La mare 1 el MI seguetzen
cense novetat.
En feliettar cordlalment el
nostre amic, desltgem que el
nou plan«) sigul, amb els anys,
tan bon catalit com el seu pare.

—sí, senyor: aigua calenta
--Potser volees explotar el Pala
termals

i de

l'aigua?

Nacional

com

un

establiment d'algiles
(per Castanyas

qué es resolgui, l'experiencia mita
confirmat—potser ho he apreciat
malament—que din tre el Barcelona,

nos

DRETS I DEVRES
El feminisme de Maranon no és, al
tnenys en aquest labre, un feminisme
de "drets"; volem dir que no és deis
que asseayalen el dret a la vida, el dret
al sufragi, el dret a la labertat i a la
independencia, el dret a les reivindica
cams o qualsevol altre dret
deis que
s'acosturna a parlar a tothora de la
nostra época, quan de 'feminisme
es
tracta.

Drets

Cal superar molt avlat
la xifra deis socis de l'A. P.
E. C. d'abans de la primera
dictadura. Cal fer oblidar
aviat la vergonya deis que
es donaren de baixa quan
més necessiria era la seva

aportació.

per

atendibles,

no tinguem
complerts aquests
deures, sobretot les dones deis nuclis
ibérica, que tant 1 tant els hem negli
git, n'haurem de parlar de tants de
drets que si evidentment sentina tun

den d'esser

com

una

mena

de cirn

fan

volguéesim encimbellar-noe per albirar
un esplendid panorama,
peró que no
es guanyés mes que pujant de mica
en
mica, encara que amb breó, anab
constancia amb delit.
Maranón no parla, dones, de deets,
sinó que amb una gran trapa va dient
nos deures--per
a
nosaltres aixo és
d'educador—, ! ens eta diu amb l'ex
quieida finor del mestre que no fa
feina destructiva, aisló que pel contrae'
vol bastir amb eta elements humana,
horne 1 dona, una societat clara 1 defi
nidament perfecta dintre la relativítat

d'aqueia

t p

val per arribar

mot

TIRANIA FEMENINA
Ea en el darrer capítol de l'esmentat
'libre que parla exclusivament de la
dona és on també Inés feminista es
mostra, mal que li pesi a l'iHustre
metge. Arnb poquíssimes paraules dio
mi munt d'idees. Una d'elles, que per
a
nosaltres és básica, expressa com
la ignorancia de •a dona l'esclavitza
a
l'home, i en veure's sotmesa per
lid de contrast sent l'esperó d'absor
bir l'esperit masculf usant de les <mi
gues armes que té: l'instint sexual;
per aix6— af eleix Maranón —quan

l'actuació

icertots

trapaies

es

proposa,

cm

runniveiar-

Amb criteri molt humá, refermat
per la seca professió, Maranón en
carrila el problema social del rnatri
nasni per viaranys d'h:giene i, per bé
que no ho digui eaxplicitament, de mo
ral. Escriu setnpre d'homes i dones
acose referir-se a un sol sexe; pub
va. la pena que 1 s dones llegeixin arnb
atenció les insinuacions que fa, les
suggerencies qut ofereixen i les veri
tats que sxposa.
Per aixo parlem avui d'aquest llibre
que molts bornes hauran ilegit, pero
que, gairebé n'estem segures, molt po
ques dones hauran fullejat; i com que
el considerem duna gran valor edu
cativa no ens hi pensem a din a les
nostres dones que cal Ilegir-lo i me

ditar-los
Els problemes d'eugenesia són fona
mentals per a la constitució de la fa
rnília i no els poden defugir les do
nes quan
voten que la seca llar esti
gui bastida sobre bona fonaments. No
desitgem
és ciar
que les dones
catalanes s'assabsntin d'aquestes qües
tions per ridícula pedantería, o per
morbosa curiositat; ni volem ,ue fa
cin d'"esperit fort" ni de "neurbti
ques". Ens agradaria que assenyades
com
son s'assabentessin deis molts i
sedosos problemes que el matrimoni
planteja per a resoldre'ls, en cenéis
xer-)os aerenatnent i reflexivament,
que
corri un corolari de la premissa
Déu mateix ens proposá en din-nos:
"Creixeu i multipliqueu-vos".
Som deis qui creuen que no n'hi
ha peala amb que l'església 1 la !leí
legalitzin un nutrir:ami: també eS
necessita que la moral hi jugui un
fort papen. 1 la moral no hi pot es
tar represeatada més que quan la dona
1 !'borne testen consciencia que cap
baix instint és l'imic incitant a la
—

—

, pe
scenvanpluicanidó„dregru

na

íac.

ni

biolbgic ele impedeixen de
tezir deseendel cia sana; abres, com
envere el poble al ala!
un deute clvic
pertanyen i sIns com un deute al proper tal d'evitar el c'slor
=alta per heque causen els f
toril d'ordre

:

Gosern a esperar que siguin arnb
el ternps 1 per perfeccionament de sis
temes

en

na

educatius. les escotes detala gens catalaes e que iniciin
'e
aquests afers; pero fina
le s

paquerad'educació de

no

dones,

con:

abans,
a dir,
purada, de dvica preparació, eensi
vem

nistressin

aquesta Ud de coses,

en

-

no

palant-ne a can d'ore% amb l'amiga
del pensionat, ni llegint erbtics fulle-

tons, sino assabentant-se de qui sap
aquestes qüestions per deure profesata
sional i qui a la vegada lea diu
tot tacte I discreció.
Si entre els que Ilegeixen aquestes
temerós
meves ratlles
hi bague% atad:
afrontessin aques
que les dones joves
els

preparació, podré vencer tot
1 recordar que els
seus esarúpnl
al cinema 1 al teatre

d'argurnents escabros¦ssims
inversemhlants
i contemplar els mes
fantás
petons i les immoralitats més
veure

tota

mena

q-

o

Vsik"
•

o

rca mi11
oramb

a1
f'I que
arriba sense lógica i
sense solta, per b sotmetent-se
sempre
a l'home i quan aquest se
sent interessat sexualment, per més llest
que
sigui. Marano,n, perque l'home -s'alliberi d'aquesta tirania, evoca amb esperança la massa de dones que actualment es forma a les escoles i
le
o
n
o
a que solam
óna el coneixement. Nosaltres
tan
optim'stes i creiem que
seran
precises dues genera
cions; en les filies de les dones d'ara
és en les que creiem, perque porta
ran el llevas educacional de les seves
mares, el qual
fati més esponjosa i
assequible la formació anímica d'enea
EL MATRIMONI 1 LA DONA
Per bé que el feminisme de Mara
nón quedi condensas en aquest capítol,
la resta del 'libre és una serie de lli
çons ben aprofitables per a la dona,
encara que limitant-los a la seva j.
tervenció en la constitució de La fa

ta

delegació

combinado dels foca

casa

tra.

—Si. perb, aquesta fiscalitzadó...
—Que aquesta fiscalitzaci6 s'exer

—I aixei és la

profun

de concep

te com en el seu !libre "Amor, conve
menda y eugenesia", sobretot pei que
fa referencia a la dona; per aix6 ens
permetem de glossar les idees que ens

equipa. i porta la responsabilitat de
la gestió futbolística, sota la fiaca
lització del delegas o delegaste cor
responents.

ceixi millor o pajor per mitjá duna
que per una comissió, és
cosa
chscutible. Sens dubte hi ha
en el nostre Club personalitats prou
destacades que farien un brillant pa
per en el si de la Comissió de fut
bol. Perb aquesta decisió correspon
també a l'Assemblea, a la qual de
sitio molt d'encert, i fiat en aquest,
pronunciar-me.
no vull
—Així, en definitiva, ?qué creu que
és el més interessant del Barcelona?
—Qualsevol que sigui la forma en

tan

just

mentre

dona

t

les

memoria.

ens

impresa amb tinta blava 1 vermella
que comença així: "Josep Sastre

col

es

"ptosi gastro-cdlica". Apunta-t'ho
perque no se t'oblidi. A veure quan
començarás a tenir una miqueta de

que...
En Sastre

na"ne.

de qué

altea part molt 1 Mult
drets que en principi ni ne
injustificats, sinó
guem ni trobem
contráriament formen part del nostre
de feminisme, pero que sincerarnent
creiern que en bon pr:ncipi de moral
per assolir-los abans s'han de complir
pila de "deures"; per exem
una
ple, deure duna educació depurada,
deure de preparació seriosa per inter
venir, reeixint. en la vida social;
deure duna capacitas cívica que ens
porti a la demanada independencia 1 a
fruir deis drets ciutadans; ?cure duna
idealitat moral tan enlairada que ens
faci dignes d'un llibertat ben entesa
incapaç de cap mancament. Darrera
d'aix6 vindran totes les reivindicacions
imaginables i cris seran concedits tots
els drets que de justicia ens pertanyen;

—Com?
—Sí. unes factures d'uns treballs

—Particularment no puc parlar de
acceptaria una reelecció, perqué
aixó equivaldria a partir de la su
pósició d'ésser proclamas novament
en
assemblea, suposició que delica
dament no haig d'admetre. Amb tot,
lea meves circumstáncies han can
viat, i avui se'm faria mes difícil,
que quan cm capigué l'honor d'Es
ser president per primera cegada,
de robar temps ala meus negocis
per a estnerear-lo en la vida del
Club.
—?Quina creo que és l'obligació
d'un president del Barcelona?
—Entenc que el Barcelona necea
sita que se li dediqui una atendió
constant i preferent, degut a la seva
impcirtáncia. Tant de desinterés sola
pot inspirar-lo una orientado vens
l'enfortiment, per l'esport, de la jo
ventut de la nostra terna. Perb &iza
des de la presidencia, no hi ha pros:
llibertat per a fer-ho. Entre els so
cis hi ha molt arrelat a1 sentit de

el

Barcelona?
—No, no tinc ganes d'anar-me'n
del Barcelona perque hi estic rnolt
bé.
—Quan fas el benefici?
—Ara fa quatre anys que soc al

misme.

si

ció. Tot en el Club és ciar 1 diáfan,
i el funcionament és intercontrola
ble
d'uno departamento respecte
deis altres No és probable intro
duir, en aquest aspecte. una n'ilion'
important Si l'organitsació es per
fecta s'arribará en un temps ja eal
culat 1 gens Ilarg a eixugar total
ment el deffelt que avul hl gravita,
i ja sanejada l'economia s'hauri
aconseguit una sólida plataforma per
bastir redifici que formaran els
a
nostres filie educats físicament
en

xut davant de porta
rrnesbron
quen, i si ern prenen la pilota també.
En canvi, hi ha jugadors que han
fet menys partits que jo, i que han
fallat pilotes pitjors que les que he
perdut jo, i ningú no s'hi fica.
—Sí, qué !si vols fer. Un o altre
ha de pagar la festa.
—Tot el que vulguis, perb podien
haver-se enamoras de qualsevol al
tre i a mi debtar-me tranquil.
—?No tens ganes d'anarste'n del
un

intirania nféi
usa

en

—No me'n vaig creure mai res.
La gent amb mi hi té mafia, si fallo

més tgnorant és la dona mes biol'
gicament sent la seva ferninitat i
exerceix sobre l'home. j acaba
manifestant, amb finíssima
agu da
ironia, com desitja que el ema
triomfi perque l'home quedia

de
ics la

estómac?

l'Europa?
EL

S'ha dit de Maranón que er
feminista i que ell mateix s'adjectiva
aixá. Davant aquesta confessió prb
d'admetre; per?, quan en
pia ho
els seus Ilibrese parla Maranón de
tal
la dona, demnstra ess,eis «ella un

dius d'aquests rumors
corrien de qué set venien a

que

paa.

—?I quina
guir aircó?

meu

—?Qué

com

pletar-se i arrodonir-se, necessita
que l'exercici esportiu coincideixi
amb l'económic. Caldria que la re
novació de contractes pogués ésser
obra de les juntes entrant i sortint.
El balaste seria més sincer i la re
novació de la fitxa i condicione deis
jugadora serien el premí natural a
un esfore seguit des de dalt, pas
per

l'espectacie.
—?Quince han estat les preteren
eles de la junta actual?
—La junta que he prealdit sha
ocupas preferentment de l'organitea

DESENGANY

•

l'Estatut del Club. Sense aquesta
continultat no hi pot haver progres
sió en l'esforc.
—Perb aquesta continuitata

com

de juny de
1930

-5,1w

molt
Si els permetem ala&
mitjancant
un
planee
que
ens ha de
rmllur resi6 de
Es aixi

aspiren' a qué sigui
Ctal
del fetninisme a

coro

e
aquest c
de fernya: sense estridencies, Peco
evitant
interna,
ma preparació

procacitat, pero
iniciado
eseerils
i meny5 smb
sense escai .falls
hipocresies que de res serve
el segle vint.
petita

EL PROBLEMA PELE

.TAEIS

A BARCELONA

(per Bas-Bofins

1930.I

MONTSERRAT JORD

Ciutat, juny,

•

de 1930
23 de juny
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HUMOR,

9¦

la rambla de Catalunva

encara amb

censura

*X

•
r

Demanem igualtat de
drets exhibitius
dubte que els hornos
No M ha Pas
d'esquerra estos handicapats, respecte
lluita per acense
deis de dreta, en la
popular.
simpatía
i
la
favor
guir el
d'aquestes
testes
de
ocasió
Ara, en
alean mes Un hom se n'ado
éS
CorPus,
públics de dreta esta»
aa Els homes
que no caben dins de la pell, de rorgull
tantes processons a
de poder casar a
"asa el testimoni d'admiració del ciu
toda, s svaretot de la ciutadana barce
tonina que eh s tira pams de flors i
paPerets i serpentines i ginesta.
Els homes Públits als qvals nurs
idees no ele prohibeie-en donar a exhi

d'alcalde. Aleskores,
no

veu

la posa, tot
que es perd.

con'

pularitat

con:

que

plega:

disgu.stos.

Caldera posar les coses en el
se»
lloc i que un: i altres,
honres
de dre
ta i honres
d'esquema, es
(gua/tal de condicions per aposessin en
conquistar

simpatia Popular. Aquesta
rencia en favor deis de dreta, prefe
que po
den anar a les
processons, i, si algú
he vol, no hi ha res
que privi que hi
hagi una processó cada dice
ha de des
aPareixer. !-fi ha d'haver
Ilibertat de
manifestació. Aleshores, el dio que
ki
sigui, els /tomes d'esquema
es mobilit

115

bir-se pels

carrers

darrera deis ge

a

gants, aquests dies porten el jaque amb
mes sal que mi., es fan fer massatge
cada dio per altre, malversen un flas
có de Perfunt cada vint-i-quatre hores,
encara hi ha pagues pro
cessons. En saber que els gegants han
sortit el dimecres a saludar les auto

i traben que

ritats, de seguida ja

castigar,

i

es preParess
a
castiguen fins a la cap

aletada.

Quan cada vespre arriben a casa,
aras les solapes encara plenes de pa
perets, si gosessin dirien a la minyona
que els recollís i els guardes dins
una

capsa per

nit,
qui el detura?—,
tar-se un parell
De

el record.
el pensament,
acostumen a desper
de vegades alntenys

conservar-ne

casats i

tot

—

en altres nits no passa
saber ea-7n, encara els sembla
veure els ulls d'aquella xicota morena
que els ha tirat un clavel! des d'agrien
principal del carrer de Ferran, o d'a
quella rossa que els ha engegat aquella
mirada ineendieria, enfilada dalt d'una
cadira de la Rambla. La dona pra
pia, ales/zares se sol despertar, i din:
cosa

—

que

sense

—Ai, fui, quin m'atta que lene! Ja
&sea despertat tres vegades. A acure
51
estas quid t d'una regada!
Els homes d'esquema estas: handica
pats. Llurs idees no els permeten
d'anar a castigar per les processons,
i no poden entrar en contacte amb el
poble, ni cacar al vol caP pom de cla
vas. ni sentir la Pessigolla al coll
•

d'usw serpentina destrament lloncada.
Els homes d'esquema, com que les co
ses que llurs idees els obliguen
a fer
són cases, en la mayor part deis casos,
Prohibides, i les han de fer d'atnagat,

Poden crear-se una popularitat tan
rapidament com els llames públics de
dreta, que a base de portar un jaque
bes: tallat, de vegades guanyen un dis
tricte. Els hornos d'esquema, si van a
cremar un convexa no poden pas dir
ho a la descarada, dient: —Ei, jo sóc
no

el que acabdillo aquests que van a
menjar-se quatre capellans
Ho
han de fer d'amaga!, i a entrada de
fose. (Aixe qua els homes d'enlata,
ro tenen
robligació d'amar a cremar
convents lw diem per donar satis
facció a la gent de dreta, que encara
s'A° Pensen, i Per a no treureas la
!agrió.) Pera si 910 van a cremar con
vents, bé houram de posar algnna bom
ba escadussera de tant en tant. 1 aixa
de Pesar bombee també es una cosa
que mes aviat s'ira de fer quan pel
correr no
hi ha pos gaire transit. Un
honst no pot anar a posar una bomba
vestit de jaque i amb la vara de tinent

paran. Caldra organitzar la
gran pa
rada cívica deis perseguits
per
la
ticia. Primerament desfilaran els jus
que
han estat a preside desPrés
ehs que no
han passat de la presó, els
que han
estat presos
governatius i els que tra
mé: han estat al calabós
de "Jefatu
ra". DesPrés 1x1Ssaran ells que han
estat exiliats... Després
els que'
llover de pagar multes, els que varen
foren
objecte d'escasean& els que foren
de
latats, tots els que foren obiecte d'al
guna baera i petita
venjanca..., els que
Porten algun senyal i saben de del
pensaris i farmacies...
Si s'organitzés seria una manifesta.
ció manstrua. Duraria llores i
Izares
i no s'acabarla ntai. Quan
haquessin
passat tots els que han patit pels ideals
d'esquema, passarien les multituds no
perse.quides encara, pera, que pensrn
com els que han esto?
persequite. Se
rica legan!: i legions... A Ibadorara
!ti anirien els nostres homes
d'esquema, perque el poblé pogués veu
reas bé.
Seria una gran manifestarió. Seria

haguessin sortit a manifestar
se lotes les fitxes Mitigues
del Regis
tre de la pedida, puix que no
quedaria
cap fitxat que no anés a la manifes
ferió. El recorregut de la gran parada
cívica hom pertnetria que fos acordo
nat per la mateixa pollees, per tal que
com

si

Pagues coneerer personelment els que
han de parlar el país al caos. a la
ruina, a !'abisme. i a tots aquells al
tres daltabaixos que són el tema obli
gar del: oradors tronats que durara la
Dictadura han tingut alguna ganarreta
en afma: Confite o en alguna Exposi
ció. O en alnun Real Politécnico, i
ara
testen
por d'hevee de ~vial
i senten la basas-da d'heme,
d'acabeir venent decime per les terras
ses

deis

cafes.

Ja en' pensem que !ji haare algú de
dreta que s'exclamara dient que tasa
be els lintlirS de dreta varen anar a /a
presó i foren perseguits, pera a
are:tests els hem de dir que coneixem

d'aguantar
ferms les persee'ucions, pera lambe ele
hem de dir que van equivocats si es
pensen que són gent de dreta; seo
mes d'esquema, no direm que nasal
tres mateixos, perque, modestia a pare,
ha trobem un xic difícil, cre sí que
liar civismeIlur gest

mes de quotre que es pensen que sólo
de la t'amerada ma.rinut.
Caldra posar en ataire, dones, alza
de rexhibició. O el Govern di» que
ki ha Ilibertat de manifestació i la
bertat crensissió d'idees, o si continuo
prohibint-ho, que Proltibeixi les Pro
cessons, on els homes pública de dretts
es manifesten i s'ensenyen, de cara a
les elecrions de dema, merare els ;so

d'esquema no poden ensenyar-se
enlloc, perque fins lene» la pego que
no
sels mori cap personatge rmpor
tant i no hi ha ocasió de fer caP en-.
mes

terrament. Cal que el Govern hi poss
remei de seguida.

J. VENTALLO
¦¦¦¦•••¦•¦•

En el tretzl aniversari
de la mort del doctor
Martí i Julia
sallir al matí, leguint el costum tra
fou visitadissima la tomba de
l'illustre i malaguanyat patrici doctor
Martí i Julia, traspassat ara ha fet
tretze any-s.
Enguany aquesta visita anual acon
seguí una brillantor molt superior a la
d'aquests darrers anys. Damunt la
tonta del gran patriota foren diposi
tades multitud de 'corones i rams de
flora que partieulars i entitats hi por
taren en penyora d'estimada, envera
aquel' gran borne.
Entre les entitats representades en
aquell acte solemne recordem les se

dicional,

güents : Patria Nova, Agrupació
d'Horta i Santa Eulália, joventut So

cialista, L'Intransigent La Renaixen
1a, Orfeó Gracienc, Ressorgitnent de

ser ches

és po

la

r

aula de Inad

ningú

Els honses d'esquema
no-mis peden
exhibir-se, de tont en tant, en
datas
enterrament important, pera un enter
rament mai és tan
ben organitzat com
una processó, ni es
presta tata a l'ex
hibició de cara a conquistar
Els homes d'esquema, com simPatees.
que ara
naps, ara per col:, cada dos per per
tres
són a la presó, només
arriben a acon
seguir popularitat entre la
policía, i és
una
popularitat que més aviat sol do
nar

Voyn.

Nova Catalunya de
Buenos Aires,
l'Havana, Gerrnanor de Santiago de
X le, Catalunya Grup Nacionalista
Radical de Santiago de Cuba, Grup
de Montevideo, Orfeó de Sans. Eie
Barricada,
ments de la Fak, Grua la
Els Néts deis Almogávers, "La Veo
de Sant Martí", LA RAMBLA DE
CATALUNYA, Casal Catalá Martí
el Ressó de
nene, Unió Catalanista,
d'Es
Associació
Soler,
Penya
Sans,
guerra de Montblanc, i moltes
tres que sentim no recordar.
El doctor Ballesta pronuncia uns
sentidíssim rnots fent remarcar la sig
nificació d'aquell acte i dedica un afee
tuosissim record a l'home enyorat al
qual es retia homenatge.
Lacte, repetim-ho, resulta molt so
lemne i corprenedor.
LA RAMBLA DE CATALUNYA
aprofita aquest moment per a retre
borne
una vegada més el seo sincer
pa
natge a la membria d'aquel' gran
I
doctor
Martí
digué
triota qui es

Julia.

El pacte

republ ca 1 els pactes
monárquics

magnífic
la plaaa

tema de les iiluminacions de
de Cataluelya. De toles ma
neres, cal dir que aquestes generosi
tats, com tota cosa humana, tensas un
fi. Ene sembla que l'Ajuntament ja

–

–

Un d'aquests dies ha quedat sig
en
definitiva per l'Aiiança Re
publicana i el Partit Radical Socia
lista, el pacte deis republicana es
panyols. Feia algun temps que
aquest pacte havia estas redactas, de
comú acord, per aquestes foraes. Es
possible, peró, que els mena lectora
no ignorin que existí un
punt a cor
regir: el que afectava coacretament
ala republicana de Catalunya i Ga
licia, no perqué aquasss discrepes
sin de la táctica que proposaven els
organismes
madrilenys, ja que
aquells es mostraven a-nb aquesta
táctica, absolutament conformes. si
nó perqué aspiraven a deixar ben
aclarit el carácter feaeratiu de tota
política republicana. En realitat, jo
nat

no

existeixin

que

crec

cana

Espanya

a

que

avui republi
defensin la

forma federal de l'Estas. No so'a
ment perqué les aspiracions
auto
nómiques de les regions són tan

lógiques

i

justes

tan

que t'ornes

una

dictadura estúpida va poder con
siderar-les enemigues de nriterés na
cional, sinó perqué és federal l'es
tructura de sota nació moderna. El
problema de les federaciuns de no
bles dintre d'un match( Fatat, que fa
un
seg'e tenia l'oposició de molts
juristes, avui está absolutament re
solt. S'explca que les tnonarquies
patrimonials que s'enmaren sempre
en
un centralisme
absorbent defen
Fin la fórmula unitaria uz els pri

vilegis s'enquadren millor que en
cap altra. Pera., el republi :anisme es
panyol, per !a seva es,éncia i per la
história,

seva

pot

no

él ser

altra

que federatiu.

cosa

1

Per6 si el pacte arnb els republi
és un fet, no ha és menys el
deis monárquica. Fóra la primera
cans

regada

estiguessin

que

desprevin

guts. Aclarida la incógnita del

se

nyor Alba que, com Camb6, diu
que no hi ha esquerres ni dretes

llança pel carril del mig, sembla
que els dita liberals —;aixi anava a
Espanya la llibertatl—Romanones,
Garcia Prieto i companyia, catan
disposats a cedir les seves respec
tives "jefaturas" per tal que l'exi
liat del "Claridge" aparegni a Espa
es

nya cabdillant

ALBA
El pacte republica, segons aIgun
dels seus signants, cita tet a base
duna política d'acció. Es el primer
pas per arribar a una tusió total
de les forera d'tsquerra que tinguin
la República per denominador comú.
Es a dir, després d'aquest conveni
s'intentará el des socialistes i pot
ser
el d'altres forces de carácter
obrer que, ádhuc essent apolítiques,
comprenguin que l'actual moment
d'Espanya les obliga a certa activa

solidaritat. Com que no es tracta
don pacte electoral, els oarers po
den estar segura que la seva apor
tació no ha d'ésser aprofitada per a
ls petita po:ítica eleetorera. Hi ha
molt poci republisans que creguin

ja en unes eleccions encara que sels
posi l'etiqueta de constituents. Es

la fórmula que Romanones accepta
sense réplica, sacrificant-se una ve
gada més per la monarquia... I pels
seus
copiosos negocis, Romanones
l'esperança que aquesta actitud
d'Alba li porti la impopulatitat i que
a última hora sigui ell
borne

tuents

ha comPlert. Si es proposava, com és
de creure, cloure el període de l'Expo
sitió amb una rigolade general, seria
injust negar que l'exit mes falaguer
ha corona, el: seur esforps.
Evidentment, les illuminacions de la
placa de Catalunya són d'un efecte cd
mic irresistible. Els mes petits detalle
han estat atesos amb una cura ex
traordinaria. No s'U negligit res.
L'Ajuntament pot estar satisfet. Si
André Tardieu, que demana per a
Franca una política de bou humor,
.sehagues adonat de les nostres inueni
nacions, de segur que dina, referint-se
als regidors barcelonins: —Aard eón
politice, N. d. D.!
Ara bé. Tots plegats, ja hem rigut
prou, ja hem fet prou broma...Traiem
les illuminacions? Si, sera el millor.
Si no, aix3
tindria ?'aire d'un d'a
quells vodevils allargassats.
I els vodevils allargassats, per bons
que siguin, sempre resulten ensopits.

l'arma preparada contra les guatlles.
Es ciar que Alba hauria preferit
arribar al poder en millar compa
nyia. D'ad la seva entrevista amb
Maranón, a qui va requerir, sembla,
per tal que es prestés a col-laborar
en un Govern
d'aquesta mena. Ma
ranón refusá obertament la propo
sic'6. El que és estrany és que Ma
ranón no fes comprendre a Alba
l'error de la seva actual posició. po
lítica. Peró, don Santiago Alba, pot
estar segur que no l'ha d'acompa
nyar en la seva obra cap anme nou

Corpus

En efecte, en efecte, senyor Ven
Vagi dient, vagi...

Mil

ir

Repúbacat Manarquiat Catalunya!
I, per tant, República.

(Josep Sunyol

Qui

a el

pot...

que

Un retal] del "Brusi":
"La disposición examinada
es
refereix al R. D. derogant el de
"repressió del separatisme"
re
vela, cuando menos, la buena in
tendón que anima al Gobierno de
S. M., "QUE MAS NO HABRA

PODIDO
HACER
CUANDO
MAS NO HA HECHO".
En
cuestiones tan trascendentales es
preciso andar, como suele decirse.
Con Ves de plarno; y hemos de ha
cernos

carg) que el

gobernante

esta

rodeado de responsabilidades que la
mayoría de las veces no podemos
presumir los gabernados. El pueblo
catalán, un:eeca, la prudencia a la
corstancia y el patriotismo a sus
legitimas aspiraciones, podrá ir con
euistando, deatro ce ias vías lega
ler, el terreno perdido pur obra de
la Ictadura."

encara

no

n'esteva.

"La dictadura representa la rup
de l'ordre constitucional. Dins
d'aquest ordre, el reí no és respon
sable. El rei posat en situació de
poder personal esdeve responsable.
tura

la constitu
ció, el rei torna irresponsable. Du
rant la dictadura hi ha hagut
una
pertorbació: i d'aquesta pertorbació
s'han derivat conseqüencies duna
manera
que, en definitiva, no con
moment

que

torna

vencen.

han dit que
que no seno
són
ran aquest
rei. D'altres han parlas
d'abdicació... Fan l'efecte de voler
tornar a temps pretérita en qué les

per

soluciona que d'aquestes actituds es
desprenen tenien un predicament
que els temps actuals rebutgeía
Exigir responsabilitats. Molt bé:
hem d'exigir responsabilitats. Peró
el que jo dic és que hern d'atenir
tothora al suprem interés del
nos
país, sense haver-nos d'entestar en

canvne régim..."

un

discurs del senyor Joan
Ventosa i Calvell en l'acte de reno
vada> de la Junta de la Lliga.)
(Del

I,

República? Monorquialt Catalunya
per tont, República.

Uosep Sunyol i Garriga

a

LA

RAMBLA)

anys

actuado..."
Naturalment. Si no, que ho pre
guntin al senyor Puig i Cadafalch
de la nit del 53 de setembre de 5923,
nostra

acomiadava el general Primo
de Rivera, que sortia cap a Madrid.
La garantia és absoluta.

quan

Repúblicale Manarquia? Catalunya
I, Per tant, República.
(Josep Sunyol i Garriga a x.4 amtau)

senyor

De l'es/sientas discurs:
"...Ara ens toca parlar del reto
rnent actual, del gavera del general
Berenguer. Cal reconéixer que s'ha
produit una evident rectificació.
Hem tornat a sentir la nostra 'len
gua

les

a

Corporacions públiques.

S'ha celebtat

l'Orfeó;

un

una
acte

festa
com

com

la de

Recepció

la

deis intel-lectuals castellans; una disi
da de Sant Jordi; han donat una
amnistia; s'ha restituit la Junta del

d'Advocats..."
La rectificació és evident: vivim
Parlament i sense garanties;
no pot parlar; la llibertat
de tribuna no existeix; les eleccions
no se sap quan
vindran; Maciá i els
seus
companys encara són a Brus
selles; els periódica paguen pa
guem
multes molt sovint, i de ve
gades se'ns recull i de vegades se'ns
suspén; el Centre de Dependents és
encara "Centro de
Dependientes"...

senyor

d'aix5, per l'experiéncia
que porto d'actuaci6..."

la Prernsa

—

—

La recificació és evidentl...
República? Monarquiat Catalunya!
I, per tant, República.
(Josep Sunyol i Garriga

deis

a

La

asoma)

Parlem-ne de la
bandera...
Del discurs del senyor Raimon
d'Abada] a l'acte de renovaoió de
de la Lliga:
"I la bandera? Parlem-ne de la
bandera. Ja ho ha dit l'ansíe Ven
tosa; per a nosaltres la bandera no
és mis colora Ilampants, sinó un
símbol de la unitat de Catalunya.
?Per qué va prohibir-la el Decret
de la dictadura? Pels colors? Per
oné aquests colora simbolitzen les
nostres aspiracions, els ideals de la
Lliga Regionalista, els ideals del po
la

Les extralimitacions del poder reial
han tingut no solament la compli
citat i annuIncia de polítics, sinó
que ádhuc han rebut suggestions
deis política. I jo puc saber alguna
cosa

no

tindrem garantia sense unes Corta
Const:t ucionala.
Fa somriure aixó, després del que
hem vist que ha fet la dictadura amb
la Constituciót
La millor garantia será sempre en
nosaltres, en la nostra força, en la

sense

exemple,
monárquics, peró

Uns,

RAMBLA)

Ventosa...!

segura:

Del

aa

a

De l'esmentat discurs:
"...Algú posser dirá que :alai

Aquest

Ventosa i Calvell,
advocat defensor
Per als que

Garriga

La millor garantia, se
gons el senyor Ventosa

—

—

i

Junta

ble catalá.
Naturalment, les limitacions que
acompanyen la concessió de la ban
dera són lamentables, perquá de
,

mostren

una

desconfiança excessi

—

el priblic a no aplaudir les imal
ges, ni la custadia, ni els pencens. 1 el
públic, sempre disciplinat, ja que no
podio aplaudir el ciri pesquisa va ova
cionar el comte de Güell.
Fet i fet, és. una simpatia que es
compren. El comte de Güell és &volt
mes atractívol.
tant

NI

de
S. nt Joan

La nit de Sant Joon és famosa per
malta conceptes. El mes important es,
Potser, perque aquesto nit s'escau pre
cisament en la nit de Sant loan.
Després ve tot el restarla Ve alla
deis focs, de les "verbenes", del cel
de juny, etc. Els enasnorats es fan una
quantitat de peions desproporcionada,
es ven molta maneanil/a, i la gent va
dormir a la »satinada. Per que?
a
Perque es la nit de Sant Jcan, vet-ho

aquí.
Considera! a primera vista, aquest
argument "Isla satisfactori. Al co!'
de cinc minuts de reflexió, el trobareu
absurd. Jo compresa 'non bé quo els

dependents vagin a cobrar a data lisa,
perque atera del cobrar és una cosa
sagrada i és qüestió de no destnora

JOSE DIAZ FERNANDEZ
Madrid.

processó de Corpus, aquest ‹any,

La

els anys, va resultar lluidís
sima Per definició, les Processons,
encara que no .sigein de Corpus, sem
pre resulten Iluídissimes. Laudíssim és
un adjectiu
que va sortir a la Ilum
Pública el mateix dio que va sortir
la primera processó. En aplicar-lo a
una cerimania tan solemne, aquest ad
jectiu, a mes de fer huir la processó
i amb atea) no fa res mes que com
plir
nacer en matees amb un res
tots

com

tosal

autoritats poPulars
valen* dir eLs
regiders i els diputats provincials
I aixa sempre fa bonic. Fa bonic, so
bretot, perque va esdevenir precisa
ment
l'enderna mateix que Mossers
Cardó !savia publica: un article invi

régim. En la política espanyola
el comte está sempre emboscat, amb

no
és cura ara ainb consti
ni amb reconstituents.

panya

concentració d'es

una

monárquiques. Aquesta és

guerree

no

De l'esmentat disctirs:
"...S'ha parlat de la tendancia fu
Pena
nesta a poders personals. Ah!
solitaria.
mai
pecats
aixó no són

del patrici inoblidable...
(Fot. Martí)

--

--

Ventosa diu
que ell ho pot saber...

corones a la totaba

Els humoristes locals han d'estar
tnolt agraits a l'Ajuntament de Bar
celona per haver-los proporcionat el

La fórmula federativa.
Solidaritat d'acció.
Eh republicans i els obrera.
Alba, Romanone,s,
Garcia Prieto.
Entre
La cacera de guatlles.
Alba i Maranón

El

/lei

Ja hem rigut
prou

?Perla deixarem d'emrnotllar
nos-hi per aquest fet?
Quan nosaltres posávem al baleó
la bandera catalana eléiem que Ilui
távem per l'autonomia de Catalunya,
dintre l'Estat espanyol, i per ira&
implícitament, ja hi havia la bandera
de l'Estas espanyol.
Nosaltres farem voleiar la bande
ra catalana al baleó de la Lliga Re
va.

gionalista, encara qu al costar hi
hagi de voleiar la bandera espanyola
Tot plegat no demostrará altra cosa
sinó que segu:m lluitant per l'auto
nomia de Catalunya dintre de l'Es
tat espanyol."

República? Memarquial Catalunyal
I, per tant, República.
(Josep Sunyol i Garriga a ast stasona)

—

picador

tot

Processó lbadíssinsa... Perfectament.
Les processons són Ilurdíssztnes pele
mateeros motius que LOncire$ és la
capital d'Anglaterra, que 1 Ebre des
entboca a la Mediterransa s que dos i

de

ma

públic

la hluidissi
el
copiosament les
en

Corpus d'enguany

aplaudir

va

Heréncies
Din "El Día", de Sant Sebastiá:
"Londres.—El Rey Alfonso XIII
ha heredado de su difunta madre la
Reina María Cristina, la cantidad de
266.000 libras esterlinas.
Los infantes de Espana, príncipe
Alfonso de Borbón y Fernando de
Baviera, heredan cada uno la suma
de 266.000 libras. Los bienes de la
Reina Madre se evalúan en 800.000
libras.
Al morir no dejó hecho testa
mento.

Los bie-nes de la Reina Madre su
frieron grandes quebrantos con mo
tivo de la guerra europea, al desha
cerse los
Imperios de Austria y
Alemania."

Cap

la norrnalitat,
passant per la Plaga
de la Conc5rdia
a

Deis diaris de divendres:
"En rebre el governador els pe
riodistes. ah'r a la tarda, eta digué
que haya prohiba a "El Diluvio"

publiear

un

article fent comentaris

sobre l'acte de prendre la comunió
trenta mil nens, el diumenge darrer,
a
l'Exposició, i un altre article que
parlava de la intervenció del senyor
Tusell en l'assumpte dels taxis.
Alai mateix va dir que havia po
sat a "El Progreso" una multa de
200 pessetes per hacer publicat un
article acuse enviar-lo a la censura."
*

*

11111113
Llegeixo en un cliari del »latí una
convocatesria per prosseguir la campo
aya a favor de la reintegració deis
proeessors de la LIniversitat Industriad
destituits per la Dictadura. Ho igno
ra el nostre pública. Ho ignoren les
nostres a:escrita:: provincialse Al cap
de mig any d'haler caigut el govern
del general Primo de Rivera hi ha en

"Jefatura".
República:. Monarquía? Catalunyal
I, Per tant. República.
(Josep Sunyol i Garriga a LA RAMBLA)

professors díg

sembla haver adoptat el govern del ge
neral Berenguert Si rehabilitacions i
reparacions—perque cal no oblidar que
aquesta qüestió deis professors hi
ha tant un aspecte material com un
aspecte moral—que detents: exclusi
vament de les corporacions catalanes
no han estat clarament i
viyorosament
decidides, ?cm podem exigir que ele
successors de la dictadura apressin el
pos amb energia per reparar les injus
tícies que cometeren Ilurs antecesors?
Si ele majos representants de Cata
tuneo que hi ha a les corporacions lo
car se satisfan únicament d'exhibir
amb condicions les 'lastres ensenyes i
d'usar amb regles la nostra parla i obli
den que hi ha encara uns quants pro
en

blemes
el de

a

resoldre

reintegrar

a

tan

elementals com
Medres ele

Ilers

gera merma en mi acendrado fervor
de católico práctico y valiente de
fensor del respeto y adoración al
Sanaísimo Sacramento del Altar;
fiel, sin embargo, a los principios de
sana ética ciudadana que constitu
yen el norte de mis actos todos, así

públicos
culto

Una carta interessant
"El Progreso" de dissabte publi
la següent carta adreçada al seu

director pel metge-farmacéutic se
nyor P. Estanislau Ferrer, en cela
ció amb els fets ocorreguts el din
tuenge dia 55 a l'Exposició, amb
tnotiu de la comunió de 30.000 nens:
Muy seriar mío: Aunque comul

gando

d'uns

nate:MI destituías Pels dictadorets de
Catalunya, que no; ha esta: resalta.
eArnb quin dret podem queixar-nos
de ?'actitud de guanyar temPs que

*

Li conferancia que el divendres,
dio t9, havia de donar el nostre con:pany Josep Sunyol i Garriga al Cen
tre Republicá d'Horta i Santa Eulá
lia, haguO de srapendre's per ordre de

ca

qüestió

la

cara

en
ideario diametralmente
opuesto al de su órgano periodis
tico, y sin que lo que se dirá im
plique sombra alguna, no ya de ab
juración, mas ni siquiera la más li

a

como

privados, rindiendo

la soberana verdad sin

pa

mientes en a quién ésta faya
rezca a contraríe:
En mi calidad de número uno de
los Inspectores Municipales de Sa
nidad ingresados por recientes opo
siciones nacionales, según 'Gaceta"
de Madrid de sx marzo último, ven
rar

hoy

sumar tni enérgica pro
la formulada por "E] Pro
greso" contra la forma tan descara
damente antisanitaria con cpue fué
organizado y tuvo efecto el acto de

go

testa

uns

re

tards imprudents. Jo comprenc aire,
pera, en canee, no puc per menys de
sorprendre'm quan veig que la gent

menja

coca, va en menegues de camisa
i arrossega la son i els peus fins unes
hores tembestives, Pel sol fet que és
la nit de Sant loan.
Es ciar que hi ha alla que en daten
la tradició. Pera la teadició, a mi, no
m'agrada. Em fa refecte que és un
trate

que

es

varen

inventar

una

gent

desconfiaren de la imaginació del
se» 'sable. I ca un país com el nostre,
aquestes insposicions no es poden tole
que

particular.

dos fan quatre.
Ara be: resulta que

litzar els administradors amb

en

a

administrar la Santa Comunión a
3o.000 ninos el domingo último den
tro del recinto de la Exposición."

rar.

Per

redimir-nos

a

no

ens

queda paz

altre remei que celebrar la nit de Sant
loan_ que us diré, jof; una altra nit
qualsevol. La nit de Sant Pere, per

exemple.

JOSEP MARIA PLANE

!tornes que no es doblegaren a rexi
gencia arbitraria i vergonyosa

a

j
Jeans velen que
el poble no el: confongui amb ele que
els preccdiren? !A que han vingut,
•1

.

,

sancionar l'obra deis dictador:

o a

rec

tificar-la?
Hi ha

a

les corporacions

una

mul

titud de funcionares servils i deshones
tos, que trairen uns sentiments que
havien fa servir d'escala per a pujar

rescalofó; falsos cunb nur consciencia
i desagraits amb llurs protectors, al:
quals la tornada a una mitja normal'
ha reservar solament la sorpre
que eren consearats en llurs
llocs amb tetes les considcracions nor
tal

de

veure

me:bruna reserzeades

als homes dignes.
més llefiscosos i mes:y:pe-cables que aquclis altres honres que
es donaren al non regim
per allá que
Primo de Rivera ja va assenyalar en
?ir que solament havia recollit !'ham
pa i que acudircn a fer-los comereten
cia. FU ha, en canvi, homes
con
aquests professors de la Mancomuni
tat, mereixedors de tots el: resPectes
con: a funcionaris i de totes les
honors
con:
a
ciutadans, que esperen inútil
ment nresos i meso: unes
reParacions
que haurien hagut de vczzr automati
cament a les vint-i-quatre Izares d'ha
ver sortit de les corboracions els
admi
nistradors gozan:otitis.
No hateen de demartar-les, ni harina
de reunir-se, ni havien de redacta
instan.cie lj documents, ni ls diar
catalans no :anden d'abrir campanye
Harien d'harca- estat portal: en triom
a
llur 'catedra—que no ens interessa
de saber si és deserta o és proveed°,
peral que és d'ells i per a elle abans
que per a ningri, per marits que cm'
sigui !regí pogut contraure desPres de
huy destitució.
?Caldre realment fer campanya Per.5
que sigui reparada aquesta injusticia
?Després d'haver-los paladejat durant

Són

encara

sis an.ys

quan

parlavem

deis

nostres

Perseguits, ací i foro d'ací, resultara
ara que els hent oblidat
sobladamtaa
quan ha arribat !'hora de dir-los coa:
adinirereat oportunantent Ilur integri
tal

i

energia serena? ;Es que'

perclut tots la ntenzeria? ?O és que
!'/ja» Perdirda o ao 'en ianorar ron i
per que j'oren tret de lo Uotivcrsitat
Industrial aquests prefeesors els
poden tornar-los-hi? Tal com densos
ciaren: davant el món.els brbars q
el.: tragueren, ens caldra denunciar d,
vant el país els. lcgalistes que els cors
eteras»

!era.

5,

F. PVI

23 de

la rambla de Catalunya
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Tarifes diverses
Preus exagerats

Material bigarrat
Indisciplina total
nio~llikláll~pimilbrammetor

Tarifa única
Preu just

AV

Material uniforme
Personal disciplinat

•

Tarifes desordenades?
"

DEMA...

lluita de preus
manten& la qualítat j la disciplina?

Si hom autoritzés
seria

possible

Preus insostenibles?
9
Material.
Personal

una

a?
.??
.11?

28 de juny de 1930

la rambla de Catabitwa

COMUNICACIONS I TRANSPORT,
~MIS

OMMIllffil o

Companyía General d'Autornnibus

La
~11
¦•••

L'autbmnibus és el mitjh de
transport urbá mes popular.

.~10
.0~
11~

L'especial

ozwO
~1M

característica de les

tintes, que enllacen entre
barriades obreres aparta

seves

passant pel centre de la
capital, ofereix grane avan
tatges per al palie, que cense
aquest maja de transport hau
des,

ria d'efectuar, per a traslla
dar-se al 'loe destinat, diver
sos transborde, amb la natu
ral pérdua de temps. A més,
la seva rapidesa 1 mobilitat
faciliten el desplaçament de
l'enorme centingent
d'obrera
i funcionarle que han d'acudir
ilurs habituals ocupacions
a
d'on radiquen
a 'loes distints
Hure vivendes, ja que l'eneari
ment d'aquestee a l'interior de
la població obliga a les cla
ses

necessitades

a

desplaçar

fera del nucli urbá, i aixb
possible serial) comp
no fora
tar amb un rnitjá de trans
se

post rápid, regular, freqúent

econbmio.
Unicament l'autbmnibus pot
oferir al pábilo aquestes con
dicione tan necessáries en una
gran capital moderna, en la
la
vida eti descabdella aun)
máxima activitat 1 rapidesa,
tothom necessita economit
darrer
el temps fina al
minut, que té un vtelor retal
despreciable económica
no
ment.
Podría
representar-se en
mirlons de pessetee anuals
l'estalvi de temps que signi
fica per a la ciutat l'establi
men d'una línia de transptrts
rápida com les deis autbmni
bus. Ele minuts d'estalvi en
cada viatge per passatger re
presenten per als milions de
viatgers que utilitzen l'autbm
nibus enormes xifres' anuals
d'horas estalviades que, evi
dentment, poden dedicar-se a
nitres activitats, al repbs, a la
familia, etc.

1
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L'AUTOMNIBUS AME IM
PERIAL.
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La C. G. A. ha adoptat defi
nitivament per ale seus ser
vele urbana l'autbmni.bus amb
imperial, per una aria de

poderosfesimes. Vegem
algunes:

raons
ne

ed.
existeix.

La capacitat deis vehlteles
ele serveis urbana de trena
port šs un factor de primor
dial importáncia. No solament
un

cost

bolear

no

LA COMODITATEN ELS
AUTOMNIBUS

en

significa

perill de

done,

Pot afirmarse que ele au
tbmnibus de la C. G. A., espe

d'explotado

per passatger més redult, cir
cumstáncia molt digna de te
nir-se en compte per perme
tre mantenir tarifes» tan eco
nbmiques corn les que regei
xen, sino que també en relació
amb el tráfec urbh 1 a la con
gestió als carrera, el vehi
ele amb imperial resol el pro
blema de transportar groesos
contingente amb el mínimum
de cotxes, que és el que inte
ressa per a no gravar l'embo
tellament en determínate noca.
De no utilitzar-se ele Impe
dais es necessItarlen, almenys,
el doble de velficles en circu
lado, 1 el els nostres carrera
céntrica a l'hora de l'aglonee
recio no poden engolir el trle
fec existent, hom pot calcular
el que significada duplicar el
nombre d'autbmnibus que ele
reocrregueseln en un teeetor de
termínate
Per actuaste rnateixa ra6 a
lee capital, de característi
ques semblante a la
nostra
amb carrera insuficiente per
al tráfec, el s cotas& adoptats
eón autbmnibus amb imperial.
Abrí a Londres, tot ele 6.400
autbmnibue en circulado eón
d'aquest tipus, corte també a
Berlín, la Aboug ele ha adoptat.
Alguns temorencs recelen de
l'imperial per por del pe
rill d'un possible bolo. Es un
temor injustificat. El cetxe en
toles les seves parte está per
fectament estuchat; el seu pes
i la situado del seu centre de
gravetat fan t,1 voto práctica
ment impossible. Per a din 1s
trar-ho experimentalment la a
G. A. ha efectuat las provee
necessáries amb un resultat
concloent. L'autbmnibus mcli
nat lateralment a un angla su
perior a 35° no pot bolear; e4
equilibrl es menté perfec
seu
tament estable, 1 com en la
práctica en cap cae es troba
un cotxe en aquestes concite

tate del terreny 1 ele defectes
dels empedrats han de reper
cutir en mes o menys grau,
en el cotxe. Si alzó succeeix en
ele autornbbile particulars, de
pes molt mée redun, ecom no
ha d'accentuar-se en vehicles

de Barcelona

vat al darrer grau aconsegui
ble en ele nous cotxes fabri
cante per la C. G. A., dotant-los
d'una suspensió elástica fina a
l'extrem compatible amb la se
guretat i muntant ele seus
8(51er:te sobre mollee que es
mortueixen les sacudides. En
tots els casos, aquestes prove
nen del mal estat del paviment,
1 si no observeu la diferencia
en
quant circulen per carrer
asfaltats en bon estat.
Algú pretén que l'ús del neu
mátic significarla una mejor
elasticitat. Es també un error
demostrat pele estudia 1 l'ex
periencia, no tan sois de la
C. G. A., sinó de la mejor part
de les Comeanyies importante
de l'estranger.
Per a vehicles del pes dele
autbmnibus urbans el neumá
tío "gegant" inflat a la gran
pressió que es requereix té una
duresa similar a la del massfs,

desapareixent
aquell pretés
avantatge. Perb, de més a més,
hl ha

un

nitre

sens

fi de difi

cultats, 1 eón les mes .impor
tenis les que es refereixen a la
seguretat, que han d'ésser ate
ces abans de tot. L'explosió o
rebentada d'un neumátio en
aquesta classe de vehicles pot

significar

Stand de la C. G. A., al Palau de Comunicacions de lExposici6,
exhibeix un deis cotices fabricats als sena tallers

en

una

pérdua d'equi

libre surnament perIllosa en
tots ele casos 1 espectalmnt si
el vehicle porta una determi
nada velocitat, 1 aixb porta la
possibilnat d'un accident. En
aquest meteix ordre el nettmá
tic significa una mejor dift
cultat de frenatge rápid 1 la
possibilitat de patinatges late
rals, 1, per tant, un major pe
rill.
El bandatge adoptat per la
C. G. A. per ale seus vehicles
1 amb els guate van equipa ele
sella cotxes és el semi-neumá
després da
tic, per reunir
minucioses provee efectuades
el máximum de condicione
exlgides en tots els ordres per
a
la seguretat i elasticitat en
la manca. Es tracta d'un ban
datge amb cambra interior
d'aire que, tenint l'elasticitat
del neumátic, reuneix l'avan
tatge que no pot explotar, i ofe
reix, per tant, seguretat com
—

dalment ele sella darrers mo
dele, fabricats en ele cene ta
lleres, reuneixen les comoditats
máxime& compatibles amb les
circumstáncies especial& d'a
questa mena de vehicles. Pre
tendre que un autbmnibus Un

vi

una

mana

suau

altre vehiele que

corrí

un

eircull cobre

delta és
d'un pes,

pueril.

desigual
cárrega, su

Lee

a tota
set tones, ele Órgano
de suspensió del qual han d'es
ser, abana que tot, resistente
per a suponer el pende treball

perior

a

a

qué es veuen obligats?
Perb, dintre el possible, la

suavitat de movlment s'ha ele

.1•111•••
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qüencia,
L'ATENCIO VERS
PUBLIC

.

Un deis lemes de la C. G. A,
és atendre el públic abans que
tot, puix que el seu fi primor-,
dial és servir-lo. En tata la se
va
actuació posa el reshaeiratira
de compte a complir aqueest
postulat, I abrí veiene que la dita
Companyia té cura d'entrar eh
relació amb dl i donar-li comp
te de tota ele aspectee de la
seve,

organització mitjangant
opuscles i candis

Impresos,

que va editant. ..equesta labor
que la C. G. A. s'ha imposat
ha de tenir, serle dubte, ele seus
resultats, puix que el palle
sabrá apreciar, en. contixer
los, ele esforços- que l'Empreea
realitza per dotar a Barce
lona del millor servei de trans

pon.
Tot aixb és en aquesta mo
mente de veritable actualitat,
quan per altres Empreses par
ticulars s'estan gestionant al
tres diversos concessions de U
nía,
alguna d'elles, com la
d'Horta, demanades ja des de
fa molt temps i abans que nin
gú per la C. G. A., la conoce
sió de la qual fou desestimada
per l'anterior Ajuntament, pe
rb renovada per la mateixa
Companyia i pendent de reso
lució del Municipi actual.
Creiem sincerament que l'en
tuació de la C. G. A., a Baece
lona, mereix el beneplácit del
palie 1 que aquest ha de veu
re coniplagut corn ele seus ser
veis s'estenen paulatinament
per tota la ciutat. 1 servetz bar
nades mancades de vies de co
municació o dotades d'elles in

auficientanent.

pleta.
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Unión d• Propietarios del Valle do
Yerta, president Josep Roman.
Co
operativa Vanguardia Obrera, presi

La qüestió deis Aut6m
nibus d'Horta

—

dent Dotnénec pardal.
Guinardó
Instructivo Recreativo, president Joan
Consissión de Fomento del
Goa.
Guinardó, president Josop Dória.
Sociedad de Cazadores La Armonía,
Asociación de
presyknt A Ricort.
Propietarios de Santa Eulalia, presi
Penya Ci
dent Dornénec Aragonés.
clista, president Salvador Fuset.
Fraternidad Republicana de Harta,
Fo
president Francesc Fresquet.
mento Hortense, president Pere Serra.
Club Popular, president Miguel Ri
Asociación de Propietarios de
bes.
Lligabé y Casanova:, delegat Baltasar
Asociación de- Propicia,
.Fargues.
rios de las barriadas de Fargas y Mu
lassa, president Francesc Alr'reis.
Cooperativa de Consumo La Esperan
Aso
za, president Andreu Sánchez.
ciación de Propietarios del Camp d'En
Grassot, president Ricard Gimen°.
Cooperativa de Cargadores de Algo
dón, president Rodolf Boixadera.
Ateneo Obrero Hortense, president
Sociedad de Obreros
Miguel Grau.
y Auxiliares La Estrella, president
Academia dr San
Jaurne Borda.
Luis, president Domenec Mercader.
Casino Auxiliar Fulaliense, president
Cooperativa de
Ramon Escofet.
Consumo y Producción La Armonía,
president Miguel Miralles.
Unión
Gremial La Armonía, president Cosme
Parroquia de San Juan de
Arqués.
So
Norte, Miguel Pujol, rector.
ciedad Coral La Rosa Hortense, pre
Centre de
sident Josep Bertran.
Cultura Social. president Francesc
Vendrell.
TinIncia Parroquia? de
Nostra Senyora de ilontserrat, Fu
geni Florit, Pvre.
Sociedad de So
corros Mutuos de Albwailes de Harta,
president T'ere Torelló.
La Lira
Hortense, el director Aleix Vidal.
Tenencia Parroquia! de San Antonio
So
de Padua, Josep Bundó, Pvre.
ciedad Coral La Estrella del Monte
Carmelo, presirlent Jaume Vilella.
Convento de los Mínimos, el superior
Centro
Francesc de P. Angelats.
Moral Eulaliense, pret'dent Joan Clot.
Parroquia de Santa Eulalia de Vi
lapiseitus. Pere CarnprMon, eci)nnm.—
Larern Tennis-Club, Yerta, president
—

EL F. C. METROPOLITA DE
BARCELONA, S. A.

—

Essent de palpitant actualitat, copiem el manIfest
que les entitats

d'aquelles barriades dirigeixen a l'opinió:

—

CIUTADANS;

—

L'Excellentíssima Comissió Municipal Permanent,

durant
en la seva sessió del 4 de l'actual, acordi obrir
l'establiment
de
el període de 30 dies un concurs per a
la
finitiu d'una linia d'autómnibus des del centre de
ciutat fins a Horta. En la mateixa sessió, s'acordá re
querir a En Magí Roca i a la Companyia General d'Au
tbmnibus perqué dins l'improrrogable plazo" de dos
dies, manifestessin per escrit si estaven conformes, en
el terme de 8 dies, a establir amb carácter provisional
un servei d'autimmibus a Horta, amb un mínimum de
sis cotxes, acabant aquesta concessió provisional en po
sar-se en servei la que arab caráctér definitiu s'ha d'a
torgar en virtut del referit concurs, sota la multa de
mil pessetes per cada dia que deixés de fer-se el servei
abans d'entrar en vigor la concessió definitiva.
Malgrat que el senyor Roca, abans de les 48 hores
va contestar per escrit que acceptava aquest servei pro
visional, solament s'ha autoritzat la Companyia Gene

—

•

establir-lo.
Perqué el senyor Roca fou l'UNIC que en els co
mençaments de l'any 1928 va atendre les peticions d'a
questes barriades per a establir un servei d'autómnibus
d'Autbmnibus per

a

a Horta; perqué fou el PRIMER que legalment va sollicitar la concessió a l'Ajuntament; pels esforços que en

defensa deis drets d'aquestes barriades venim fent du
rant aquests darrers dos anys; per la lleial collaboració
que en tots moments hem trobat en el senyor Roca;
perqué estant sota el mateix control els Tramvies i la
Companyia General d'Auts:nnnibus no és cap solució per
a les nostres barriades una línia de la General d'Autóm
nibus; perqué és evidentíssim que l'establiment d'aquest
servei provislor.1 (que pot durar 5 o 6 setmanes), no
respon al desig de servir els interessos de les nostres

barriades, 1, finahnent, pels escandalosos preus fixats,
'que representen un't burla per a les nostres sofertes bar
nades, PER DIGNITAT,us demanem que tothom consi
deri com á aquest servei provisional no existís.
Barcelona, junY de 1931

(TRANSVERSAL)

—

—
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En resum, la comoditat deis
autbmnibus de la C. G. A., és
la máxima que es pugui desit
jar en un servei la caracteríts
tica principal del qual ha 'd'es
la seguretat i rapidesa.
ser
Entén la C. G. A., que primor
dialment ha d'assegurar aques
tes dues condicione, davant de
les quals aquella ha de quedar
supeditada. A les grane capi
tale la primera necessitat del
públic és la repitiese 1 la fre

—

—

—

—

—

—
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Es el F. C. Metropolitá Trans
versal una obra que honora i
enorgulleix Barcelona, tant per
la seva magnificéncia i gran
diositat com per respondre el
seu traçat a una necessitat im
periosa per a l'engrandiment de
Barcelona.
La mateixa Exposició Inter
nacional ha trobat en el Trans
versal un dele més poderosos
auxiliare i la seva via més rá
pida i de máxima circulado.
Les multituds que han acudit
les
a Montjuic en els dies de
celebracions han vist
grane
aquost canal subterrani
com
els foja possible un rápid
cbmode desplaçament des del
cor de
la ciutat al recinte del
Certamen.
Els gestors d'aquesta obra
grandiosa saberen preveure el
en
futur importantissim que
l'esdevenidor havia de tenir
aquesta línia. i aixf velen) com

el seu conjunt és tot grandio
sament harmbnic.
Fixem-nos en les seves es
tacione, les més espaioses deis
Metropolitans de la Península,
i en ele seus cotxes, d'excep
cionals condicione de seguretat
capacitat. Cada cotxe pot
transportar cbmodament 330
persones i ádhue 400 en mo
mente de gran aglomeracíd;
posem només un tren compost
de dues unitats i a la frequén
cia que aquests circulen, i tin
drem que cada dos minuta
ring transportará 800 passat
gers. Aixb, junt amb el servei
d'apartador, instal•at a l'es
mentada estació de la playa
d'Espanya, ha fet possible que
aquesta línia portes a cap en
els dies de grans festivals a
l'Exposició una tasca de des
congestionament tan sois •
ella factible.
Hi bague un temps quo el

Metro Trans'versal portá una
vida estacionada i esllanguida;
perb sabe reaccionar i agafar
a temps
una bona orientació,
i avui és just reconéixer el
gran dinamisme i activitat de
qué donen prova ele seus

dirigente.
Avui és en vies de realitza
ció l'entlaç de les seves línies
amb les de la Companyia del
Nord, ennal que permetrá al
Metro Transversal poder a.ei
bar amb ele seus trens fine al
pont del carrer de Marina.
El nou tros que s'espera po
der inaugurar avint, repres
tara un quilbmetre i mig
de Urda en explotado, i eorn
prén les estacione d'Urquinao
na, Are de Triomf 1 Nord.
Sabem que existeix, de més a
més, un altre projecte d'enllaç
arnb la Companyia de M. S. Ae
mitjançant el qual r.q '.ta
Companyia ennalaria a la po

—
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Sense comentaris.

BASTONS
\iegeu els assurtits i preus

a

la fábrica

PASSATOE BACARDI
Rambla

-

Plaga Retal

VESTIBOL DE LA PLAÇA D'ES.PANYA

pulosa

barriada de Sane 1 a 1,3
de mercaderies pel túnel del
Transversal fins a la Sagrera, 1
aleshores aquest podria arri
bar fine Sant Sndreu. L'excel
lent relució que aquesta Cona
panyia, igual que amb la del
Nord, sosté amb la de ?L S. A.,
fa preveure una possible rea
lització d'aquest magna r-I
ject,e que juntada les diles bar
rindes més populosas de Baz

celona, grácies
ne

de tot

a un

esforç dig

elogi.

Apart d'aixb, és de justicia
asseuyalar, entre altres millo
realitzades per aqueste
res
-

( erepanyia d'un tempe a aques
ta part, l'establiment, de car
neta d'abonament, la necessi
tat dele guata es feia sentir,

per part de la
classe obrera que viu a la po
pulosa barriada de Sans i a la
Bordeta; la solució donada a la
dificultat del tránsit de tran
seúnte que existia al carrer de
Sant Medí, des de l'estació del
Metro Transversal fine al mer
cat Nou, la qual es soluciona
construint un pas adequat que
el facilita; es feia sentir la ne
cessitat de construir un non
accés a l'estado de Sana, en
l'encreuament del dit carrer
amb el de Riego, i ja han co
mençat les obres de construc
ció d'aquest nou accés, que
tant ha de beneficiar a aquella
barriada.
En fi, ponderar aquí una Em
presa com la que ene ocupa
he creiem extemporani. Tan
sois afegirem que és una obra
magistralment concebuda i la
seva, actual orientació i el seu
desenvolupament fan patente la
seva
estabilitat i la seva len
portáncia. Paulatinament, dia
per dia, els fets venen demos
trant alzó que afirmem.
Cal tenir, de més a més, en
compte que el F. C. Metropoli
tá Transversal está actualment
sotmés al control absolut del
nostre Ajuntament, el qual és
d'esperar que amb la seva in
ter-venció decisiva 1 prossegulnt
prop d'aquesta obra emlnent
ment ciutadana, la brillant tas
ca de ressorgintent iniciada, no
ha de parar fine a Portar a ter
me el seu total i complet des-cabdellament a benefici d'ella
matein 1 de rengrandirtleat de
la nostra clutate

especialment

-

la rambla de

^

Catallmya
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El problema deis taxis

ACTE SIMPATIC
,

tarifa és la més favorable al

públic?
Sembla

que el
entrat

la engorrós plet
un
perlode de

'taxista

ha

franca

desorientació. Notes per tot
manifestoi rnés o menys con

arreu,

yincents

intencionats,

ben

F

en

converses

dala uns, atoes deis' altres.
Aloe* mis diu que s'acosta el dia 25,
mese Es el designat per a la resolució
!del couflicte en el pie de l'Ajunta

Itsent
Henn vist les converses sostirtgudes
els capdavanters de les dues parta
ibteressadez per un redactor d'un es
tiroxat collega, 1 d'elles no n'henn tret
ben bé l'entrellat Naturalment, cadas
escombra cap a caaa seva i tots
Iba voten ten' ra6.
Dones a nosaltres ens setnbla que
,cap de les proposicions resolen l'as

•amb

•

sumpte, i toses dues catan foltades de
aentit práctie, la una va contra do in

twessos del públk; l'altra perjudica
encara

"deCTOStrar
!existes, 1

que els seus
el contrari

autora

vulguin

els Pronis
la Busto
1 per caram
bola
també el públie, puix que al
el taxista no es guanya la vida, 1 la
/lujos que !'ha imposat Ti resulta per
a

—

—

—

tant

perjudicial, no podrá
les obligacions

judarnent

1

atendre de
que pesen

a

burletes í palie que

es

busqués

un

majá, o aigui una ta.rifa que
permetés els primera guanyar-se el
necessari per al desenvolupatnent de
llurs quefers, i al públic se ti dones
terne

te sensaci6
una sensació real
que
*la tnirat també is defensa dele seas
interessoe, tants respectablee coca els
deis obrers taxistes?
I si aix6 no és una bona soluci6,
?per qué no es va resolsxlament a la
tarifa única amb dietintiu 1 color
bits?
Repetint el que ja hem dit diversos
vegades, creiem ,que aix6 darrer seria
el que mes beneficiaria el: xofere, o
almenys el que niés poc perjudiel els
portaria. Estem pknament eonveneuts
que al aix6 s'inplantée, dintre toda
any Barcelona *cris el miran del m6tx
en aquesta
inerte de serveis, puix que
tata els propietaria de taxi
hem
de tenir en compte que stlyn la gran
majoria deis que maní torren
pro
curarien tenir llur vehiele el mét ben
presentat possible i amb condiciona de
onsperioritat sobre Iban elantrineants,
per tal d'assollr més vlatgee 1 pricti

: 21 1 N
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•

1

negoci.

Aixt) portarla autotnáticame.nt al tan

Augemülls, Camins

E

Amb proves sernpre
gratis han dernostrat
la superioritat del

—
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1 Aif ómnibus

legal i,

piern

per tant, obligatbria.
que si es manté armesta tarifa

serl ben rebuda pel públic. perqué
bOY'aeostuntat pagar preus més
baixos
-piassa baixos
i di
freranent
Ii podrá fer veure que
nq

per la majbria de xofers; la
uni de tots ella i, per tant, lagre
ntiack tan neeessáría en tots ele ea
taments
gairebé diriern Indispensa
ble, si es vol "dignificar la desee"
corn tantes vegades sha pregonat
en la sofcrta industria taxista.
Tot el que es pretengui fer contra
aix6 irxlicat no sera mes que agreu
jar el problema i fer-lo cada día Inés
difícil de resoldre.
La igualtat és un dele més sagrats
principia de la democracia, al seu cm
par s'hi forja la unió, i de la unió

--

la notable diferIneia que hi ha entre
l'esnientada taxa i la d'una pesseta els
2.000 metres i o'so per quilómetre els
altres, sita hagut de fer arnb mires a
no

berjudicar

?No

seria

ningú.
més equitatiu i favorable
a

la

forca,

la

qual, emprada

1 la deis

ele que havien contribuís a racte.
Tots ele oradora (oren aplaudas.

E1

no

seus

Agent

E

oficial des de11.909

ffl

fills.

@

Qualsevulpa

que sigui la soluci6 que
aquest afer, nosaltres, perb.

doni en
defensarem la possible formació
d'un trust o monopoli d'áquest servel,
ans al contrari, el combatrem amb tota
es

E

mai

l'energia, puix

que

d'aquesta

creiem defensar millor l'interés públic.
Aquest és el, nostre eriteri, ben, per
sonal, del tan debntut plet taxista.

cilindres

Concesslonari: GARATGE
Casanova, núms. 52 í 54
-

EXCELSIOR
Teléfon 33546

TRENTA-CINO MIL COOPERA..
DORO FORTUNA EN CINC OMS.
QUE MES VOLEU?

El gran motorista catalit
Faura triomfa en el
Gran Premi de Lió

EEn

manera

111 OS CHI{ ISS
o

mutualistas 1 humanitaria de l'entitat
organiteadora.
Per últim, el senyor "liendre% molt
emocionas, dona ,les grácies a tots

blement, ea tradueix en el tnés ferm
puntal del benestar, que és el menys
que pot desitjar l'heme que té l'obli
gaci óde lluitar per la seva existencia

a

se

norarl de la Germandat, 1 Viniere,
presIdent efectiu, ele guate enaltiren
la personalltat del festejas 1 els fine

—

surt

La nit da Sant Jo at
te
ha istat
sempre un tuotiu ma o raelaYs
justifleat de xivayrí i alegría.
Hom veu com clutadants que
en tot l'any no perden uua
hora
de dormir, en la vetlla d'avui es
!lancen al carrer diep.osate a
no tornar a nasa fina que el sol
°ameno a ter aentir el gen
--

d'avul, preclsament

I
!

Telélons 17 6 6 6,

•

it
E

les disputades carretes moto
ciclistes de LIÓ ha tricmfat brillan!.
rnent el nostre as del motor /gnasi

E
E

Fauna.
De la categoria s,
oo c. e.
en
la
qual hi prenien part expertíssims
motoristes internacionals, F a ti r a,
amb

DIPUTACIO, 279

"Motosacoche",

primer.

A tots ele establiments, a tos
ele barrio 1 arreu on s'bi re
unrixen Inés de dues persones,
la gatzara i el bullid eón lea
eeves

es
•

earacterletIques.

Aqueet any. perb. hl ha na
establiment•que ha organitaat

Neumática
atad
oont
ACOESSORIII,
OLIO, GREIXOS, eto., I tot
el que oaIgul per al voatre
auto o Gemid, ha trobarou
en lea minore oondlélong
de quanta* I preu

I

SERVICE STATION
Josap MANZANARES

Aragé, 279-27*

115310

VENDA A VENIMOS
1 AL, DETALL!

Mear

interessant,
a horas
d'ara edn mona ele inihre dr
persones que hl tanen lino n
una

revetlla

tan

qtte

que eeteM segura

servat.

Ea traca de

la gran. revetlla

que tindrh, lloo al Balneari de
Castelldefels, la:formosa, I sa

ludable. .platja. „natala.na. _que
reeentment ha Inerea'cut les
mes grane lloancea dele faoul
tetina que acaben de eelebrai
el VI Gongrús de Iletges de la
Liengua Catalana.
Davant de tan halles peo
pectives, podem aesegurar que
d'aquesta alegre tests
serh queloom que nom recor
dara força temps com a récord
de conourrénoia 1 organitrfe
_

el&

I

OA

lln

101113
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classificá el

•

La nostra cordial felicitació al
gran esportman, al qual
desitgem
sort en les carreras que eviat
prendrá pa,
n coro les del Gran Pre-

E
Eigual

6 9 01 --1-i.

It
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rnolestds eacalfor:

aplaudimente.
Tot seguís es serví l'apat, durant
SI qua.] continua l'ami:nadó; a'aplatx.
cifren toses lee eomposicions que In
terpreta l'orquestrina.
En Iniciar-se ele brindis fén its
de le :m'aula el senyor Sola, acere
tarl de la Germandat, el qual, en
breue paraules, aterí el banquet al

bou wot aplaudit.
Tot seguit parlaren ele senyore
Oliva, per la Federació de Germen
date de Catalunya; Sagrera, advocat.
amasar de la Gerynandat de Sant
Crietbfol; Ventura, tresorer de la
Comandas: 'l'Uta, administrador
de la revista "Automóvil"; Bard, de
la Junta consultiva de la Germen.
datt Ifasferrer Ibállea, president he

desitjat

en

.011•••¦"••¦¦

ra;

;

Mete en restat que aquest aervei te
bis tra.nquillitat tan necessario' en un
ofiei en el qual Paga un paper prin.
clpelíssim la eida del que ha d'utilit
w-lo.
Cieiern que l'error, tnés gran de
tota aqueata eampanya consisteix en
confonnar-se a quedar borni sš. ea pot
aconseguir que el veí esdevingui cee.
NO• saben el qué dimecres vinent
acordará el pl. de Yekjuntament, perb
enj temen que no será a gust del pú
blic la resoluci6, puix que sembla que
h1 ha molt d'interés ep qué quedi la
tarifa de ts•6o pessetes «mi a única

nova aenyera
Animadíssima resulta la (esta ce
lebrada al restaurant La Patria, la
qual tingué dues finalitats: Lliurar
En Mareelli Vendrell a la German
dat de Sant Crist6fol la senyera que
ti fa present i que des d'ara será
el seo diatintiu, i Ihurar la Junta de
!a Germaidat al senyor Vendrell el
titol de soei honoran.
Eh s concurrente a !'arte foren une
tres-cents, aproximadament tots ara
mate del més gran entusiasme
per
la puixanla que ha aconseguit la
Germandat.
Hi hagué banquet, dedicat també
al senyor Vendrell, que presidí la
tanta, i una momento abasta de ser
vir-se, en amaina eerimónia, ea teten
ele mutua Iliurameete de tenme 1
pergand; aquella fon saludada, en
?asen descoberta, amb rtodridíssirne

aenyor Vendreil1 i Uegf, a més, notn
brocee adhesiona a l'acte.
El senyor Andreu, en nom de la
Germandat de Cotxere do Barcelona,
tleg1 una poecia alusiva a la aenye.
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quereix, ni conservara la imprescindi
»obre d'ell, ni podrá conservar el ve

La gran revetlla d'avui
a la bella platja cata
lana de Castelldefels

la

—

DODGE BROTHERS

IL

El Sr. Vendrell lliura a
la Gerrnandat de xofers

—

eament Inés

juny ije

iull~~111~11~1~11~~~1~11~1~10

4.100111••¦•••••¦•¦11.....

Quina

1e

"1••••¦•¦••¦¦•••¦•••••¦¦••...............m¦ab..

•

IIIIOIIIIIIillIOOHII1rHHIHHQII

a

mi d'Alemanya 1 el T. T. holandés.
Sabem que allie a la -tarda .sorti
cap a Alemanya el prestigiós moto
nata, per tal de trobar-se allí el
dia 29 del corrent, que es correrá
el Gran Premí.

Coneessionart per a tes provineles
oe 'Barcelona a cle Carona

JOAN

FLOTATS

Tamarit, 05

I 97 TI. 31506
BARCELONA
-
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NEVERA ELECTRICA
alECANISME SIMPLIFICAT 1 SILENCIOS

CONSUMEIX MOLT POC DE CORRENT

senzillesa és el resultat de 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 hermétic arnb subministrament permanent d'oli,
que no pot evaporar-se.
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
construcció. Hom substitueix, sense cap
La

seva

gran

cárrega,

tot mecanisme que

es

dem ostri que

funciona defectuosament.

GENERAL ELECTRIC Refrigerator "és un re bost ideal". S'hi conserven
durant molt de temps, en perfecte
estat, tota mena d'aliments, com llet, ous, frui tes, verdures, mantega, formatges,
carns i peix.
.A més pr odueix gel i es poden fer postres gelats, m'anides fredes, mantegades,
gelats, etcétera, etcétera.
Clentíficament está demostrat que la temperatura de 10° C., és el lín.« der qual no cal pasar
mal perqué els aliments no
es facin malbé. En els GENERAL ELECTRIC R2frigerators es manté
"automáticámént" una baixa tem
peratura uniforme (Compresa entre 2 I 9° C.)
Protegíu la vostra salut i la de la vostra familia installant a casa vostra un GENERAL
La

nevera

ELECTRIC Refrigerator.

AUTO ELECTRICIDAD

•

Diputació, 234

Barcelona
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