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la rambla de Catalunya

A Nord-Amarica
ea queixen

MOTORISME
PENYA RIN ORGANITZA UN HOME
NATGE AL CONSTRUCTOR DELS
"NACIONAL PESCARA"
palmaré.

$ernpre que e'neganitzien e-sea per
tal de premier gesuee o obre' me

aemnlant he
Intentat un
tingut necessitat d'utnitrar c.ac,
i de vegades fina una dotzena de
motora abano no ha acoasenuit s.
seu intent.
Per tal de festejar tata amuelas
exits, 1 com a agrairnent al marquéis
de Pescara per haver posee a la cha
posició deis esportistee de motor
l'autadrom de Terramar, nvtable
ment minoran rentase P.nya Rin.
convenetzda que eral interrnn'a el ge
neral sentir deis elemento al. °nata
a les coses motoristes. pr:ears per
a
mole aviat un acte a hog.or d-'

ritóries tenen frene 'col:aneen en
el ?lastre periedic. Otean es :atta,
per& d'un cae que tan •nlaire pega
el notar de Barcelona, cofre ée al d'ha•
ver portat a tertne la fabricado d'un
come. el primer model del ese al por
ta al sea favor ue palmaré* tan no
table com el "Nacional ?cuata',
no pedem escatimar-1z
res. tot
contrari, en nosaltres hl traba ni
alament
frene i desin
?creman •ind que camba tot l'en
tusiasme de qné tan: capeta:, par
tal (pite tinta als patriotes en
eament i alpignen gle a Barcelona,
dimite a Ti volt:Latee de ferrn d'iza
borne incansable, el marqué* de Pes
cara. es fabrica avni un cotice que
rea té a enrejar a malta d'estran
gen. El primer cotice. el pr tner mo
tes. constrult eeriosament per "N t
rienal Pescara" va correr a la Re
husada i es clase-fea vencedor ab
orda! de cotxes esport; el matea
ethick i el propi motor. corrent més
tard a Bilbao, en la carrera Costa
del 'Cristo". °até la mixuna clas
eineació, primer absolut, if.. pocs
die,. a l'autbdrorn de Terramar. e'
znateizeme motor 1 cocee. batea mera
venosagnene 1 pe. ample ataree el
record de lea la boreal
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rr.etin prescindir d'aquelles i substi
nat
tuir-lea per la xarxa de
electrie i en enlodar l'aparen a la
dita zarca s'ha aconseguit ensems
que grana avantatges en la recepció.
un
ausment considerable en *pará
sita" d'origen industr'al que l'aparell
denuncia, ja que sobre aquest s'han
de vence& tots els parásita que en
gendren les maquines eléctriques alf
rnentades pel corrent industrial i pro
peres en situació a l'aparell receptor.
La necessitat de construir aparells
molt sensibles capee°, de recollir les
emissions Ilunyanes angmenti encara
més la recepció deis pariste indus
trial., que no sén sitió cine; d'escassa

atestes

•

ser

El Saló de París

ansia.
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La data de l'acte. que timba lloa
al Rita, sera breada defillinvament
dintre de poca dice.
No cal dir que cordiahr .n feli
caten el marqués de T virara, per.
qué amb el seu ja fam6: cotice ha
fet conéixer una vegada mes :a un
portáncia que en les coses de: una
tor té la nostra chitan que ?a «mi
dir la noten estimada Catalunya,
Que ens adherim a l'homereeede tan
merescut que renya Rin eeti oiga
nittant. el <mal, sens duuee, asao
é.xit cense precedente.
A. PIG•

Camlons CHEVROLET
AUTO EQUIPS, Corts, 499
totes aunestas
gestes han estat fetes ame el prmer
motor š el primer "lidie win ha sOr¦
tit de la fábrica. Hom ha • ot que
gstreb4 rempre que un fatir.cant
que

Aquests die* s'esta celebrant a
Paris la tradicional exposició de mo
dela d'automóbila coneguda mundial
ment per "Saló de París"
La concurrencia ha eatat aquest
any tan nombroaa com sempre si
bé ha deixat de pendre-hi pare una
de les firme més importante dele
Estala Units; la General Ifttors.
Ele constructor§ cnantenen els ama
tipus cense gaire modificacions 1
amb tendencia a la baixa de preus

primer d'aquests mitjans sigui realment eficae. havia de combinar-se
l'augment de potencia de les emissores

OAMION,

AU70111 NI RUS

la disminució de la sensibilitat
receptora. L'ideal seria disposar
receptor poc sensible; per5 sufi
per a rebre les erniesions euro
pees que Ilancessin emIssores allunva
des def receptor de Roo a :zoo gula
metres. No hl ha duhte que, acense
gua abre, el. pariste§ sefriran un gran
venelment. Pera com que hi ha encara
molt caml per efirrer per a arribar
hi. millor seri pensar en ele nitres
mitlens *han% eamentats.
El itnIs senzill d'aquests sembla que
Es :a ;nterneslcsi6 entne k xarxn de
la llum i ranarell d'un fi:tre espe
cial. Aquest nrccediroent dóna betts re
sultats : ter 5 sentpre hi ha parásita
amb
dele
d'un
cient
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diodifusió tindrá un representant en
el si de la Junta Técnica per a ter
respectar els dieta del* ceta repte
sentats, i ela membres de la própia
Junta. encara, han donat paraula que

•

La victória és nostra. Contra les
Maniobres de Unión Radio per a
destruir la radiodifusió catalana, l'As
aociació es va drecar veleros en
nom dele rádio-oients catalana. Les
maniobres de Unión Radio prergue
real per objectit, aleshores.
dacha, per tal d'anorrear-la. I moce
defenaant. emprant
te es va anar
per a la defensa la tzullor arma.
l'atan.
Tenia rad, 1 no podia sInd vencer.
Nosaltrea, des del prime: tnoment
defensárem la seva calma perqué
era una causa de justicia. L'Asao
clació nouida demanava que se la
deixés viure, No votas perjudicar a
ningtl, ni cap interés ereat. Només
volia ésser tractada en el maneje pla
d'agualtat de Unión Radio. ternitat
que monopoliza 'de fet tes coliseo
reo i les hure* d'emissió per tal de
fer una bona recaptació d'anuncie,
cense interessar-li que els radio
cienes s'avorreixin o no.
I rAssociació va acudir allá en
havia d'acudir: a la Junta Técnica
Inspectora de Radiotornun:cació no
arenada de R. O. perqué dictarai
sobre aqqests afers de radio. I l'As
&caleció no fou escoltada_ Nosaltres
virem denunciar la injusticia. A Ma
drid (crea ela sord. Fria tant de
temps que la injusticia era la nor
ma de govern que no devia pes ve
nir d'una.
L'Assoelació va treure.aue abano
la batalla duran des
de sucotnbir
beata de do
del paigsat novembre
nar l'escindo!. 1 va adrecar un cena
eatge de greuges al general Iteren

soclacid i ele ridio-oients catalana
per ella representata, se sortissin
amb la

Ara,

eleva.

pera,

la batalla ha eatat gua
layada. L'Associació Nacional de Ra

ii

Restallraat Riera

seguida que es reuneixin cunee
diran la simultaneitat. coa' és 15gic
1 de justicia per tal que Radio As
socaició, E A J is. pugui donar ele
concerts i andicions i.programer que
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la
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Inigualat

en se

lectivitat,

a

resa

bast, volum i

pu

de sonoritat

per

a convencer-vos en

"Auto

partida perqué no era
cat sota el principi
sobirania
mena

Castanos. 12.
Barcelona
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ALACANT

Sevilla

personal,

d'improperis

resista

practicar?

per quant
trobaven al
esser

so

home edu
absurd de la
un

li vallarle

tota

d'amenaces,
i sense poder
;

set

a peu dret
re
quan fou cridat a declarar
davant del governador civil de la
provincia de Barcelona. Afortuna
dament per a Joan Gamper, el go
vernador ignorava l'existencia d'un

pergamí

que
alivia d'ofrenar a
l'Orfeó Catete. Era obra d'un dele
nostres més
estiniats artistes 1 el
text
una
melodía de patria d'un
mestre en Gai Saber. Si l'autoritat

s'hagués

d'aquest

assabentat

perga

mí, tinc el pie convenciment que no
•'hauria pogut evitar l'exiii definitin
de l'illustre president del F. C. Bar
celona.
El nostre Club. que tenia perfecte
coneixement del dret suprem. que
no és el de sucumbir, va defender
se dignament
de Festoneen arbi
traria i per tota response rebia
aquett non ofici:
"Recibi anoche su atenta comu
nicación que se sirvió traer en per
sona
y que traslado al Jefe del

Cuerpo

de

Seguridad encargado

de

.hacer la información escrita que
de esclarecer el lamentable y ver
gonzoso hecho que tuvo lugar en
el campo de esa Sociedad en la tar
de del domingo pasado.
Ante su gravedad nie propuse do
minar mi profundo sentimiento e
indignación y revestirme de toda la
serenidad que a mi autoridad cortea
ponde. Por eso dejé transcurrir
más de 24 horas y por eso mi de
terminación de sub,,tuder a esa Su
ciedad de su presidencia en el ejer
cicio de sus derechos, reviste ca
rácter provisional.
Celebraré que esa información
demuestre que no hay culpabilidad
para loa socios
que en su inmcnaa
mayoría llenaban el campo y
que
no
supieron remediar el incalifica
ble espectáculo, con una
actitud de
protesta y amor a la
patria, cuino
supieron, buenos mornerutus des
pués, encontrar forma de hacer justo
homenaje a una nación amiga.
Dios guarda a usted muchos
anos.
Barcelona, 17 de junio de mal
`

reo

carta.

J. Milano del Bogada."

Suma anterior;
per les enti
tata Unió Choral, Ate
neu
Instructiu. Centre
Republicii Radical, Ca

Recapta feta

sal

Per respecte ale mucus
consocia i
ala que no ho són, deixo
de co
mentar la nova
attagaiada del go
remador de la dissortada
Barcelo
na i
zn'abstinc de copiar el quart
ofici que ordenava el
taticament del
Club. No oblidaré mai
aquella data.
Va ésser d'esglai per a la
m'alter i
els intentona de
l'arnic Gamper i
d'indignació per a tots aquella
que

25931'30

l'estimávem. L'honre qus
sempre
sornreia, que encontanava
i que no coneisua Fo4j, aptiraisme
arribara a

Nacionalista Repth

blici (en const:tució),
Patronat Obrer, Atenen
Republici Ca tala, Atlé
tic de Comen F. C.
i amb la desüiteressada
collaboració de la cobla
"Llobregat" 1 de l'Em
presa Titan
Anna M.' Colomer
Lluis Co'omer
Francesc Pu'll de Vilada
En tnembria de Martí Vi
lanova, la seva vidua
Poble Nou. Diada del
„

-Ora

E

.

F. C. Argentona

76415
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llar groc

la cera. azul>
Li acabaven de
tam tr el Club que
ell havea
tundan
que li guardas
tose Le Lleva jo
ventut i les illualor
de tota
vida.
Plorava com una criatura.
Mai no
l'hi havia vist jo t3
Ilágrimas La
seva
muller l'abracava, els
seus
fills el petonejaven i
ell, entre san
glot i sanglot, ens
anava donant
cofl1. te del
segellamen 'el loca:
social de la piala del
Teatre i ds tot
el pairal que
slavia pogut retirar.
Aquel gran dolor que li
tancament del "Barceiona prodma el
u havia
fez oblidar.
momentámament
que
venia obligat a
absentar-se de la
terra catalana, de
la
solat ele seus filia: que havia bres
en
recordar-se'n.
les Iligrimes ja no
eren de
tristesa,
sin., de
l'horne bu i
&lleva d'tjapir • la honrar que
disposició in
digna.
La crua actuado
de la dictadura
acuse co',
extraviada pele laberfntics viaranye d'on
l'erro ven t
la
veritat
l'odi a l'amor,
allunyar de Catalunya a aconseguia
En Gane
per i a la
seva (amiba.
En s dei
xaven
convennuts que tornarten
a
veure el nostre
i que
Suissa, P:r majé. Montserrat
del *tu) ministre
a
Madrid i del sea cónaolia
Batee
lene sabrien
tralades deis defensar-los de les des
immoladors de la !tin
te
Constitucida L'home que ene
dei
xava 1 que ni sabia si
l'anima enamorada depodría tornar,
resperanga,
cara

rengelosit del

"Barcelona",

vía pes abandonat sense

capçala

aaa

abans
que,

seltz%entice,

poca

una

en-

entatlei

d

y

baria de vorejar
unes setanta mil
peseetes. Ea
més,
quan la prudencia no era pa*
la cone
al, q n
sident era del Club,
encara estain

lade

pava

de

pagament

a un

presten

quedara

per

glaterra, de Funge, d'Holanda

i de

nyorar la

condició podia tornar a la
:matra
Catalunya, enai no inhavia
queixat
de la gran mimes que la seva
foz.-

dctl

ningú

no

recordat del!. La tarda alague's
del dja
abans de la seva mort encara
era
deja; "El Barcelona ja no m'embrean'
i amb aquesta enyoranga
ens v
dei
zar per a sempre.
Res mes aun
recordar d'aquell dia. Tan sola
Sé
que ja no tornaré a
veuredi
el somriure ale l'avis, que la florir
meya
ploma es para per a musitar
una
orado i que un cop finida
remalairé
la dictadura que empenyé En
Gane.
per terna
pel gust de venid,

eLde

la dictadura contra el
i ele aeus hornee
no va pas minvar durant el
ta.
ment del Club. El posava
de ras
nifest en tots els seus actea. Una
regada que un indio amic de Qua.
met

Montaner, l'excelon...

chitad

sabadellenc 1 aleshores vice-prest
dent de la Federació Catalana
de
Clubs de Putbol 1 delegan d'ama
gatotes, del "Barcelona", feia
ten

viatge

expressamerrt

Madrid

a

tal

per

de desasnar al ministre. de la
Governació el pernil* de reobrimeut
del nostre Club, rebla d'aquell la

següent despectiva resposta:
`Pídame la vida de un

senten

ciado a muerte, pero no la clemen
cia para el- "Barcelona F. C."
1 en una altra tacas% que el
propi amis senyor Montaner visi
tan el funest governador de
la dic
tadura a Barcelona per tal de de
manardi que durant el tancament
del nostre Club pogués jugar en
eamp contrari els partirs de can
pionat de Catalunya, s'enrogia de
vergonya 1 d'ira amb fa inqualifi
cable resposta que rebia s'e "Yo.
desde que era teniente, cuando im
pongo

castigo

un

es

cumpla."

para que

se

Cree que a l'amic Montaner no
li va agrair Ilur gran actuació
en
aquells difícils momento de per
secució. Si fos aixf, Ii prego que
es consideri
pagat amb la relació
d'aquests dos desvergonyiments deis
hornee de la dictadura. Són accents
d'un odi que comenea en el breas&
i no desapareix fine al sepulCre. Són
eseardots. Es rúnica flor ame els
hornee de lis dictadura han, pogut
ofrenar a la nostra estimada Cataa. Déu l'Id que aviitt
la peguero
segar.

NARCIS DEOP PUJA/A

Senyora:
Abans de comprar els
articles de punt
que necessiteu us
interessa de fer una
visita a la casa més
important de l'anide

vern

Generes de Pun

com

analaltissa.

.

•
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el F. c. Bar«

tuna

anglesa

plicar
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CADA DIA

Electricidad

va

s'explica,

era
Corte, tanipoc va alear-se en sentir
el a himnea i aixó que per a ell
una prova de respecte a fopinió que
aleshores sustentaven Dura acompa
nyants, potser interiorment com

SUBSCRIPCIO
PRO
PRESOS

FRONTO NOVETATS
46

ter-se res-

Gambó a un costat i Ventosa i Cal
vell a l'abre. Seguint l'exemple deis
dos ex-ministres de la Corona, abans
dubtosos de monarquisme pena avui
francarnent reialistes, i de lea autoritata, presenta al carnp de Les

supressió d'aquests parásita

Suma que segueix;

KENT

nfaotrui

espanyola. En Gainper, pobre ataúd
que aquella ditxosis tarda ocupava
tenia
un bloc a la llotja presidencial,

“tramviaris" dotar ele trolleis de sen
eilla mecanismes que procurin una
taressid conttant en et contacte del tro
Iley amb el filferro i donen a aques
ta articulació ben engreixat.
Com sigui que l'existIncia d'aques
tes
guspires pertorbadores obeeix en
la majoria des casos a la falta del
contacte constant entre fa redeta del
trrdlei 1 el conductor. a Anglaterra
s'ha arribat a sunrimir-les quasi per
cnmnlet, sense mé.s que dotar el trn
Ni de das contactes senarats. disnosats
en
parallel. i així semnre n'hi ha un
d'ella que toca el fil conductor.

Llibre

No teniu mes que comparar lo

que

cosa

les autoritats que es
camp no s'altaren pu en
cedes les mames reials

épica.

.

corte

no

estra-

una

tenciona de sissejadors

rádio

Es va situar al cap
davant de la indús
tria des del primer
día i ha mantingut
el seu lloc per espai
de vuit anys

d

punició

existenciapodia
?

seva

Cap.

significa máxima
en

ea

entitat que
ponsable de res
tenia la guixeta oberta? Per *ara
banda. si era un assumpte de pu
com asid ho cree, ?guantes de

Preus econlmics.

perfecció

bé no

a

ATWATER
KENT
1

t

ta

que quan ha

a

den,ánci,a

una

s.

seesntaste

:11%n:ció

hi han notat una diaminució conside
rable en ele peritas industrials.
Estudiat el cas per la Comissi6 Téc
nica de la U. I. de Radiodifusió. con
sidera que les Companyies de Tram
vies han de prendre mesures de pro
temió com ala fet a Alemanya, cm
bom empra contactes de cart6 per a
1a unió del trollei atnb el filferro con
ductor, de manera análoga a la que
sha fet a les escombretes deis motor*
eléctrica. Tambe dóna bous resultats
per

"sobre

navegant
acostuniat
litats a qué ens havia
Per opi
adveniment.
del
seu
des
ningú
s
castigar
nar no es pot

7'ESSETES TOT COME RES

prepara, augmentada fin. a 5 kilo
wats la potencia de la seva emissora,
que será escoltada per tots ele ca
talanes, i Unión Radio Barcelona,

guer.

posar olí en un Ilum. La
junta Técnica ha dit que havia estat
:Jrpreas en ta seca baria fe. Que
la ella acordava que la straultaneitat
procca'ia concedir-la, fetes prévia
ment unes proees, d'antes tesgiver
saren ele acorche. en trasladar-los. A
boyes d'ara no s'ha esbrinat encara
si la tetgiversació traquean acorde
(ue tan greta pertudicia ha prodult
Redio Aesoc!sciók, ale rldio-oiente
catalana i sis negoclante de ridio.
ea fofa e le Dirteeió General de
Coretunieacions de Madrid o al Ke
v,ScIlt de Radio de la Central de
Telezrafs LiC Laraelóna. Ele que es
c)ns:Unin perjudicats eón els que en
podran treure l'entrellat. si voten.
El fet da ttne ele agente de Unión
*Radio estimen ben litterae, per tot
meso per no deixer que Ytedio

-

que

nyas per

sorgit una vaga aram
varia en una polnaci6 ele radio-oients
d'anuesta han notat una disminució
vat

izan

comprovada“.

COBBRT RECLAM A CINC

—

Feo

co
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commig~milamimigm

de

La véletbria és nostra

carácter*

x

CC

adoptada,

Heus ací una de les
Els tramvies.
fabriques més abundante de parásita
industrial). Constantment surten de
Pare eléctric incompiet que es forma
entre el Citen() conductor i l'extrein
del trolley, trena d'ondes esmorteides
ben conerudes de tot orient que resi
deis en ciutat travessada pele tramvies
I. segons fa constar un periodista fran
cés que dirigeix una campanya contra
ele parásita industrial., s'ha compro

Contra aquestes pertorbacions pot
Buitar-se per diversos mitjans:
Augmentaela la potencia efectiva de
les estaciona em'ssores; protegint ele
receptora contra les emissions de pa
rásits, i suprimint l'origen d'aquests.
lIom ha pensat que, per tal que el

Cambas 1 Allonnlitat
111111111111LA

reveste

potencia.

de cost.

DODGE BROTHERS

Aix5 requereix la intervenció de les
autoritats i tnolta i bona voluntat per
part de tots. Vejen: en alguna exem
pies que és possible ter per a tal cosa
i que s'ha fet en altres paises on la
Buba contra eis parásita industrials

ta" ha estat causa
les bateries destinarles a l'alimen
tació de les vilvules i s' dein aparells
receptora i valvtiles especiala que ner

Sabem que tot just n'Idee aquest
propeade eón moltissim. ele entu
del volant que han dema
detall§ a Penya Rin per t.
llar
ele primera a inserimos

gui.

gin

Teléfon 11550

no

luntat ?'un radío-oient ni d'urt grup
de rádio-oients, per nombrós que si

inpliticar I"'escol
que se supsimei

a

III i últim
pera, de la mesura
El trié. greu,

del debate, si
s'hagués jet després de corn
provat. Peró, fine donant per certa

aparehs, maquines, xarxes
eiectr:ques, etc., capaces d'engendrar
parásita en condiciona d'inofensivitan
i és clar que Lima no depén de La vos

per causes
dela que catan
artif cials, i entre aquesta ocupen el
primer Iloc ele d'origen industrian
La supressió deis parásita d'aquesta
mena es fa cada cop més neceasárta,

i

cei ona

ral que la

posar ele

originats

AUTO EQUIPS, Cods, 499

nat

l'opinió.

respecten res i, malgrat el fil
interrompen
surten a l'altaveu i
l'ernissió.
No queda altre recurs que acudir a
que
tre,

Ea el nostre article anterior ens
ocupávem dele parásita en la formació
deis guata interveneu aolameat 'ea
acuparem
causes naturals; arrui ene

-

Cotxes

desenznascarariem

devane de

parásits enemies

Lis

Dictadura

a

,

del radio-ole at

tal de demostrar-li la simpar* arnb
qué ha estat vista per tothutn 'a eleva
bella geste.

,

ema reine as

l'Aut
La Cambra de Comen
neóbil cita dirigit a la Coa --ido de
Duanes perqué s'adoptin rimare+
encarrilades a rosar un ten ni a ta
tendéneta que certs pelaos eu-opee.
demostren en el •enti d'impedir a
impartació d'automáSits i pe es snt
tes nord-antericanes. anlb 41% qua!
cosa viblen la cláusula de mate ni
afavorida i causen gravissim dany
a
la indústria nord-amerirana de
rautomóbil.

•

preetigiós

Ene limiterre a
he volern &s'enyetar.
guanyat
la batalla
conetatar que hem
radio
ele
folicitein
Radio,
a Unión
catalana.
oients
Junta Técnica
I ala senyors de la
acord de ton
aquest
Que
els diem:
d'etniesió a
simultaneitat
cedir la
av:.it. Es un
vingui
ben
Barcetona
Tenim dret a exigir
afer de justicia.
Decirme Si no
altea
hi
hagi
que no
dir-los que
fos aixi tindriem dret a
1
COM a tale els
fe,
de
mala
van

E A j t, pugui mar donant anuncia
amb aquella "amennat" tilis carac
terística del seu locutor.
No ens doten .es energiea esiner
vides en aquest comban perqué te
rilem la c.onvieció que defensávem
una canta justa 1 era lógic que tard
o d'hora la victória eus somrigués.
Aquesta victória ha vingut amb
l'escindol 'd'unes tergiversariona o
falsificado:1s d'una atards. Aleó po
drá Unte ésaer materia penal si ele
perjudicata reelantaven. Nosaltrea no

Dalia
50

SaImerón

-

-

50

trobareu el millor
assortiment i les millors
qualitats a preus inver.
semblants
on

Examineu els aparw
dors 1 us en conven
cereu
an!.••ms
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Majestic Hotel
1

Debuta

RESTAURANT
e

preu flx 1

a

la cart-a

Orquestra Salons especial*
Dones, banquete 1 ?Cotos
-

Ixamegiuggg~12

~Ye Ile 1930
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SOTA
part del Retal Automnbil Club d'Espanya

per

aquesta prova

que ha controlat oficialment
EL COTXE
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D
guiat

Roig, ea l'AUVIDR0141 DE
(Sitges), propieta d'aque4a Socieiat, establ les següents
veiocitats i promelis en 4 I. 5 d'oztubre actual

pes exce'lents conductors Fsteve Tort 1 Francesc
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100 Km.

200 Km.
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a
4

44

4

1.000 Km.

2.000 Kilt.

promedi
$

‘'

(‘
46

"

44

1 hores al pro Pedí ch, 109'780 Km. r. hlra
"
a
"
"
110'443 Km. 6+
3
44
44
46
64
109 500 Km 1
6
‘.
<6
16
tl
1 O '483 Km. 46
12

de 109'256 per hora
44
"
"
1.k 9 736
64
44
iit)'W 7

10Y646
109'596
110'105

tt

"

..

*0

44

44

44

44

os

..

,

o.

DE LES

PER

24 l'ORES HL PROMEDI DE 111'078
Recorrent 26654875

qudornetres

E
E

•

3.

rA regularitat "cld cotxe ilurant la prova fou absoluta, malgrat la pluja que dura unes guantes hores. El cotxe va comportar-se com un (mona*
~be, coral os despran deis promedia assolits en eh intermedis i es mantingué el promedi total des de 109 fin* a 111 km. hora. No colgué fer ropa
ració de cap mena, totalitzant-se el te mps de les parades per al ravituallarnent 1 canvi de ne grnática en 27 minuta 36 segons.
,

Temperlura m'Una de l'Aigua al ( Día:
Nit:
Eadiador (sease ventilador)

Temparatura alían d3 l'oil al ( Dia: 45°
Cazter motor (3ease 1141ad r uncid) ( tilt; 45° C

800
70° C

•

Consum de benzina: 16
REGIM DEL MOTOR: 3.300

a

—

17 litres per 100

quilametrea

3.600 REVOLUCIONS PER Mil=

el mateix motor,
El mateix cobre, primer PROTOTIPUS construit per "FABRICA NACIONAL DE AUTOM OVILESI S. A." amb
Esport, totes lea cilindrades, en la VIII Carrera Internadonal zir Costa de la Rabass4da
riorment el riword absolut de la catego
establir el racord abaolut de la mateixa categoría en la Carrera Internacional Cuesta del Cristo (Bilbao)

va

hatre ante.
i va

(ihreciona)

Irt Lubrjcant

que

contribuí poderosam ent

a
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prova era

de procedancia de la filM4111
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Fábrica Nacional de Automóviles, S. A
Carrer Manso Casanovas,

o
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la n'un

TALLERS I GARATGE

COLOMER
1NUNTANER, 180
Teléfon 72653
Grana tallers de reparacló d'autos, amb
--

Rellotges

nous

locale

Rambla de les Flors, 37

autoritats de Barcelona perqué armes
tes diguin la "'era" veritat i desmen
teixen rodonament el que altres peno
distes diran en la resta d'aquest nú
mero respecte a la titnaci6 crítica que
!reveas*
la politice, la finanea, el
moment eonnsl.
De rnornern Isem anat a visitar el
representant de !a c:utat, el senyor
conste de Gdell. que és baffle popular
per excegéncia, tan popular que aviat
/i <Eran "One baile !", quan passi pels
arrees 1 se n'adoni la gent

A l'alcaldia

eiPal

?
—No

s.se sé— Fusa:, petaer el
t•ansen:alinee -ens.
Entrem al *ea deseatx.
—Home. no hl ha dret. senyor se
cretarl. Vosta també? Amb Tosta són
set les persones que he trobat avui que
DO sisan afaitat i sis lile no ?hay
Ilustrat les sabates. On anime a pa
rar? Si que !a pularem clreta, la ea
Tefe Dord ordre que tothom s'afaiti.
A mis, acate« guirdia arbi que em
puja el café amb llet totes les tardes

porta

taca

una

la

a

auerrera.

tingtit

onseat si hesita

(esport

Informacions sensacionals
rebé veridiques

Qué

Insl?
—Nosaltres vessfem a parlar amb
voeté ene a LA RAMBLA DE CA
TALUNYA.
—I qué vol?
—?Qua opina de la amad actual
ae Pare-lona?
—Tothom erd emalvoatt. Ni En

Valen& ni En Santamaria,

ni En Pich
tener, retó ci, dir que aixa eetá molt
malament
Barcelona Es Xauxa. A
Barcelnrui no n'hi ha eap deis Decible

plantéate a Ineuires. • París, a
Berifra a Nema York. etc. Ací tos
esti per resoldre. co eme vol din que
tot io ten'n't íd rearmé si s'hag-ués
de fer es feria o ja slauria fet.
tén? Jo no hi estrene gaire. petó vaia.
cm
serrhla eue si un negoci com
aquest de rAjuntement no manca. no
en pa, quin aniri bé. Els funcionaris
tretsallen i cobren. N'Id ha més tme
cobren eme no paz treballen, perb és
igual. La féna no es detura. Cede
mes
s'Inventen notes impostos i con
tribrucions per a subvenir les neceesi
tata de I'Ajtmtament. El ennó es paga
arnb reliOneitat Ele tramvien van per
11aOn veden, plena de gent Que irri
ten freé•? Hem o-manir/no una Junta
Salvadora de subsistlocies, i el primer
que sisa fet ha estat augenentar-les
per a evitar la verte-ama que una pa
tata catalina* valgui menvs me una
patata madelleriya o olondinenca. Aviat
apujarem la Ilet, el pa. la carn. el llene
els Ilegums, etc. A Trib. <mi compra car
pe•qué pot. Aleó .fa córrer el diner
1 tothesen tse sent pródig.
--jEs a ?r que %tosta creu tot el
ame din?
—1 cree més. Cree eme Xauxa no
tra tan tranquilla com Barcelona, per
qua ad almenys tenim un concepte de
la dignitat municipal que fa golg.
mes

—

•

Fivaller, i que e! dia si de setem
d'aque,st any vaig mantertir eta
prestigis de la. Casa com ho hagueren
fet els altres. Ara, que vaig procurar
fer-ho més discretament perçué sóc un
bre

borne tnodest i no volia donar a Bar
celona Inotin Pentlué hi hagués un dia
de dol i es veiessin obligats a fer-me,
amb eta anys, un monument. Per aleó
vaig deixar-ho córner i cm vaig més
estimar que tot es fes acf dintre. En
aquestes parets mal pot pasear res. I
ja ho sap, rnani i dinos:. Servidor de
vosté. Que vol prendre una copeta?
Tinc tsi vi que em faig dur per a
convidar els amics a l'hora de mig
die. Dispensí, tne'n vaig perqué m'es
pum a dinar...

Al Palau
de la Generalitat
En aquel: s'Ion« on rebia els pedo
distes el senyor Prat de la Riba, el
•enyor Puig i C.adafalch i el magnific
i deliciós
el senyor

de Montseny, en, rep
Maluquer i Viladot. Alt,

comte

escardalenc, amb
punxaguda í una

una
ycu

barbeta blanca
metálica ens

—Qué desitgeni
—La seva opini6 respecte
roen!

el

Aquests periodutes que fan leo pes: passadissos del t'alai' de Justicia no són processats pels delictes d'esser fi
deis transcriptors de la verítat ciutadana. Aquests Periodistes són a Pala» de Justicia per visitar el senyor
onomóstica. Els periodistes polítics són tan ben educats que no voten dei
jutge i
en la seva feíta
sor mesar eop, tema :eme
felicitar tes aistoritats governatives i judicials. Fixeu-vos amb quina cara de satis
estan. Si estiguessin processats, com males llengiiu fan córrer, no estarle,' pa: tan tranquilets. Els
facció
processos no son /'as Per a ells. Els Processos són, per exemple, per a aquells súbdits que usurpant la voluntat
ciutadona foren a l'Ajuntament de Barcelona els amos en els sis anys i escatx de Dictadura Primoderiverísta i
pagaren 18000.000 de pessetes de les obres de la Diagonal, r.000.000 de la Minerva poca-salta i absurda del cap
damunt del passevg de Gracia i 8.000.000 de la placa de Catahniya; els processos són per a aquells que no tenint
en compte
les possibilitats de les /Manees provincials malversaven el: nostres cabals deixant en els murs del
Saló de Sant lord; la poca-solfa pictórica Inés extraordinaria del món.
No hi ha cap periodista processat, no hi lus cap pres polític, no hi ha cap processament banal. Tot esta bé. Tot.

mo

actual...

—Per fectament Vostas saben que jo
estic ací per forca. He acceptat aquest
arreo per a demostrar que ea fals
alló que diuen en castelli que "im
posible ea ser servidor de dos amosd.
Jo faig alhora de catalanista integral
i de monirquie cenveneut
SembIa
una
cosa difícil,
penó és molt ficil.
Potser diré que aquests set anys dar
rers em dona la idea de fer-ho el propi
general Primo de Rivera. Es tracta
d'aplicar la seva teoria, i práctica
alhora. Es a din es fa el contrari del
que es predica. doment la :enlació que
es fa el que es dita
—No l'entenc.
Es molt enzill. Posarem un creen
ple : El general Primo de Rivera tenia
censurats els
diaria. endinsats en les
presons moits innocents que predica
ven
moviments liberals i perseguits
tata els horneo que volien renovar el
país. Dones bé, aja?) no el privava de
din per tot ateten que mai hi havia
hanut tanta Ilibertat com quan dl go
vernava, que tothom podia ten el que
volia i que no hi havia cap perfil en
expenar les idees de cadascú. De tant
din-ho, potser s'ho va creure. o no s'ho
creia de tant din-ho. La meya teoria
és. si no fer exactament aquest siste
ma.

almenys aprnfitar-me'n,

amb altres teories del
ande senyor Cambió.

meu

inisteri. Felip V va asee qui
deefer la personalitat catalana.
Dones bé, jo ajudo i celebro tot el
que és "personalitat de Catalunya",
sempre que també pugui per altra ban
da defensar :. propagar entre nosaltres
la idea monárquica que empasta des
de dia que vaig néixer. Es a din que
alhora puc posar una corona als peus
de l'estatua de Rafe? Casanoves
1.
felicitar el descendent de qui el va sa
crificar: puic organitear l'Estatut
aprofitant-me d'una llei inegal de la
Dictadura i &manar la inclusió d'un
Ay/titile de Dret Catalá a!, general
del país. Faig amistat amb els cata
Ianistes més intransigents i collabpro
en el mateniment
de l'ordre contra
aquests mateixos elements amb les au
toritats centralistes i monárquiques.
I no em penso que ho faci gaire ma
lament, perqua ha reeixit amb prou
encert, ?no troba?

pas

barrejat
estirnat

—Venta. Jo sóc ael per acatament
al deseendent de Felip V. Aixé no és

,

Le;

•

•
•

e5?

•Mi'
Iltm~00

mai

21.exabbita
—?Que potser
neteja de l'Ajuntament?
es

per la

tracta d'un

'oncórdial

nou

servei de

el

general

per

neteja

al servei de
que vol im

permisos

de
coses. Es a dir, que si rolen
fer la
revolució en Inca!s tancats, que la fa
cin sempre que demarin permís. Per
elite batirla,
no
-sisa -agafateningú.
Potser són ells els que volen ésser
agafats, el qual és diferent. De fet,
ja els d'e que no hi ha detinguts. I ja
saben que jo no els he enganyat mai.
No passa res. ni pot passar res. Va

•1

per

a

aquesta

cap

res.

Estiguin

tran

sitar el president de l'Audiencia per
parlar-li de l'augment de feina judi
cial d'enea que la Ilibertat de qué
gaudim ha permés que el país s'ex

pansionés degudament.
—En efecte, sí, senyor, ha aug
mentat
la feina judicial. Cada dia
arriben

i cada dia
Inés qüestions pen
dents. Potser és la primera regada
que cal demanar hores extraordiná
ries perqué els dictámens, etc., pu
guin ésser acabats en els dies de
termini que marca la llei, Perfecta
Ment Estern perseguird, natural
ment, els acaparadors que fan pujar
el preu de les subsistancies seise
cap mena de mirament; els ex-regi
dors i diputats provincials de la Dic
tadura del general Primo de Rivera
que sense mirament de cap mena
varen malversar els diners deis pres
supostos municipals
provincials,
fent obres que no conduien a res
més que presumir d'unes manies de
grandesa; els que dient-se poliCies
honoraris es comportaven pels. car
rers en franca situac,ó de desordre
pública. Es molta la fein-a judiCial
i rnoltes les responsabilitats :jurídi
qués que- cal liquidar. La magistra
tura está disposada a ésser recta
i
severa i
a
ésser digna de la con
fiauga que hi té dipositada l'opinió
els

—Quines?
—Les que hi ha.
—Hi ha detencions?

—Sí, senyor.
—Ai
Vol din que no s'e
quivoca? Em sembla que no és ací.
Com a empresonar na hem empre
sonat ningú. L'únic que sla fet ha
estat traslladar
algunes persona
litats de casa seva al carrer d'En
tenea, peró amó no vol pas din em
presonar. De totes maneres, eiScó no
significa que hem de continuar em
presonant a la gent. Veuraela situa
ció és ben planera i no cal. ja veu
vosté que tot está bé. Per qué vol,.
dones, que enspresonern
la gent?

Res, poden estar tranquils tots
amiells 'que no fan res, que no els
passará res.
•

les de
En canvi s'embadaleix amb
claracions de l'Estatut, anab la fer
governadors civils de
mesa deis
Tarragona
i troba bé que
Lleida i de
propaganda liberal
no es deixi fer
se
per Catalunya. Prat de la Riba,
gons ells, hauria fet el mateix. Nos
altres hem anat a veure eta companys
de "La Ven" i els hem preguntat
qué opinen. L'Ortega i Gasset de
la casa, o sigui el senyor Farran i
Mayoral, ha dit:
—Jo cree que el concepte d'auto
ritat no vol pas din llibertat i que
el concepte de democracia no vol pas
significar autoritat i llibertat, perqué
la llibertat que no és democracia i
l'autoritat que no és llibertat s'es
pecifiquen en la variació platoniana
dels que trobem que la Ilibertat és
a l'autoritat alió
que la democracia
és a la llibertat.
—Bé, peró aquesta no és l'opinió
que demanem sobre la situació ac
tual.
—Jo no sóc home d'anécdota, sinó
de categories. Aquesta seceió de xa
farderies pertany al senyor Duran
i Ventosa, que potser el dirigirá a
l'amat Director.
Estem clavara de l'esperit de "La
Ven de Catalunya". Davant de l'ora
cle que diu:
—Mai haviern estat tan bé com
ara. Tot traapua autoritat i catala
nisme. En Cambó és l'home més
cobejat per Espanya. El primer po

1

El magnífic mere del Palau de
Justicia de Barcelona ha servit per
a
la representació de mnits drames
nord-americans. Avui

aem

anat

.

—No hi ha cap més
cessaments?

a

vi

que no passa
res? Veritat que no han
a

mena

Veritat
Carnestoltes?.

.trOttet etOf

un

diu res? Sil Confia
a
gran

us

córdial La

d'Eés

s

"xino" que a tot Sevilla; es pilan.
quen a Barcelona vint-i-dos
diaris
castellans; tenim encasellat cern

qualsevol altra "provincia" espa..
nyola, la qual cosa fins ara no hge
%den.' tingut... Tot aixó, no us tne,
res? Concórdia! Concórdia! Concór

dial Estem en el millor deis móns.
Mai haviem estat tan bé. Ciar que
Prat de la Riba no era pattidari de
l'encasellat; ciar que Prat de la Ri
ba no hauria perleras mat acceptar
de la Dictadura una Ilei per donar
un
Estatut a Catalunya; ciar que
Prat de la Riba va parlar de "na
cionalitat" i no de "regionalisme";
peró aixó no té cap valor si es té
present que el que necessita Catalu
nya és treure rimas diputats de la
Lliga i que En Cambó, En Ventosa
i rnolts i molts altres siguin minis
ttes... Tot aixó és el que ens cal.
I per ara no ens poden' queixar.
Mireu si ens tracten amb considera
do que en açuesta lluita contra 11.7.s•
tat a nosaltres no ens han processat
ni bria sola vegada.
FINAL
la veritat. Aquesui
la veritable veritat deis !turnes de
bona fe. I qui no cregui en tot el
que diem i que no faci cas de les
paraules amarades d'autoritat que
hem transcrit, és que és un mal pa
triota i no sap el que vol. Són es
quatre eterns malhumorats, són els
que no fan més que cridar. Quatre
eíxelebrats que no saben et que yo.
len ni on van...
El repórter optimista

Aquesta és

BORSA

quadro de le valorització de

certs vaiors

Lliguing
Despuetchus
Spanish Royal
.

.

.

—No.
—Ens havien dit deis periodistes...
—Ah, sí; hi ha alguns periodistes
que han estat processats perqué han
'estas uns perfectes ingenus On s'ela

3 se tertlbre

vise atrevir-se,

permetre's el luxe,
que eStem en época d'ecunomiea,
de dir la veritat? La veritat no e;
ara

presumir
de. títols,i de grandeses; de mantea
apostoliques i espectacular, que cal
punir. Per aixó han estat processats.
Valdria més que es preocupessin de
parlar deis problemes de la Xina,
que sembla que són molt
inttressante
i que ací no en sabetn
res,

A "La Veu
de Cataltuiya
Avui, "La Veu de Cataltmya" él
rórgan oficial de la situació pre
sent. Encara publica a primera pla
un

dia als

de policia

El cap de policia és un borne ner
viós, ágil i agut. Hi hem entrat i ens
ha dit:
—No`passa res.-No tinguinpor de

present

ta Borm:

0'65
0'40
0'35
Republikamots
175'99
Estatuto!'
0'006
Respernsabiling
10'18
Electionich
0'08
Berenguerots
0'10
U. M. N. U. P. G. A. (federats)
0'00
Bilbadenses
150'50
Galicianas
150'50
Com es pot comprovar, e: oia una puja de tots aquells valors
que abans de l'any 1923 estaten de baixa i que estan de baixa totes
cls que semblaven estabilitzats. Hi ha puja de republikamots,
d'ecceios bilbadenses, galiciants, la qual cosa vol dir que el mercal
ja sap el que vol i cap on va. En canvi les responsabiling
perque abans eren demanades d'una manera i ara d'una altra, el
que no ir7;iquillitza pas als que les volien a la par o que pugessin
més qe .tu la par. Elp Spanish Royal, malgrat del 'nou Colasen
d'i.ídmtnistració, no aug,nenten gens ni mica, la qual cosa vol din
que no mereixen confiança. Les valors locals Lliguing, Despuetchus,
UU. N. N. U. P. G. A. je. no es cotitzen, havnt passat a mans d'un
Carnita liquidador.
Aquesta és per ara l'actual situació.

de pro

títol grande:5s que diu cada
seus lectora "DIsprés
de la
Dictadura", la qual cosa volnlin que"
reconeix de .fet i de dret la "cona
titucionalíssima" situació present. A
"La Veu de Catalunya" s'hi traspua
ambient de ministerialitat sever
i magnífic. Tot el que ian
els cata
elanistes veritables contra el

a

de Barcelona:

.

na

eE

ata

no

pública.

?Veritat, governador

que som

pracessos

tene

el

sdicu"pla:
és
esPun
E Zamora

•

Despujol,

agafat ningú ?

nous

jutges

LA

ist

Tot aixó

pot din mal. Dir la veritat és ofen
dre els altres que som discrets i
la
callem. Din la ventat és

L'Audiéncie
de Barcelona

mena

gin-se'n tranguils

El

passa

no

,

govcr

nadar.?
—Sí. Passi.
—Ens pot din quelcom de la situa
ció?
—1 qué vol que els digui? Tot
está bé i no passa res de particular.
Tot el que es diu no és veritat. 1 si
hanués censura aquestes coses no pas
serien. No passarien perqua no les
diexaria pasmar el Ilapis del censor.
De la mateixa manera que els vaig
dir que no hi havla dret a fer circu
lar la nova que Francesc Macla era
a Barcelona. i el qual esti demostrat
perqué l'esmenta senyor no hi és pes,
ni l'ha nist ningú passejar pels can
res
de la cnnat el s dic ara que
no hi ha cap empresonal Ni En Lluhi,
ni En Pestarma. ni En Clara. ni En
Tussó. ni En Companys-són a la pee
s6. Per a creure les coses cal veure
les, j jo nn eta he vist pas. Que els
han vist %tostas?, No? Doncs no hi
són. Crenui'm a mi, no passa res. I si
s'hagués de declarar la 'revolució, su
poso que no serien tan poc polits que
no enviessin una instáncia
demanant
nermis per a fer-la. com quan es fa
una
manifestad& Jo no he neitat pas

)11

L'AUTOMOBIL BLINDAT
es tracta d'un model d'autorredbil

veure

no

tinc quasi gens de feina.
Mirin Si en tinc poca, que em de
dico a jugar al tennis, el:e no en
sabia, i m'agrada molt. La policia
de tant en tant fa escorcolls per a
fer practiques, car de no fer-ho no
guanyarien el sou. Per aixó jo pre
go als eiutadans que sempre que un
policia es dispoei a escorcollar-los
s'ho dei.xin fer. Es tracta d'una si
ulació táctica com en les maniobres
militars, per exemple,: hi ha soldats
que ataquen i d'altres que fan el
mart. Jo 'de vegades dirigeixo o pla
nejo encercladrients de travessies, de
cases, de círcols políties, de semina
ris de sorges, peró tan sols' per a
distreure'ns dél "dolce lar niente"
que Id ha en aquesta casa.
Abans
diuen que aixó ha treballat molt.
Devia ésser per les qüesnons de joc,
peró el que és ara no es fa pas res.
Els ho asseguro.
—I aquestes detencions?

Al Govern civil
---?Podern

que

quila. Jo

—C-om?

e

—Em penso que

res,

un

va

•

plantar l'Estat
•aTot sigui

"No

•

de

Ised

•

—

—

Vosté no he olelidi mai que jo súc un
continuador de la tasca de Casanova i

caitgiui;:
X

el primer militar i primer no.
é dos
s
catalars: Et^
renguee i Fuster; el governador
civil de Barcelona és catalá: de

el
aasegura senyor
resol tot
jugar al termis",
poca feina que aprenc a

—

(‘?

•

i.

lític és catalá: Francesc Cambó; el
primer actor és catalá: Enric Bor
rás; el primer músic és catalá: Ama.
deu Vives; la primera actriu és ca.
en

arrs

"L'Estatut rio
"Barcelona és Xauxa", ens diu el comte de Güell.
"Tinc tan
hi ha cap empresonat", diu el general governador.
l'Audiln
afirma el president de
subsistincies",
encareixen
les
sinua dal cap de oolkia.
"Ea proces sa ele que
bé , explica "La Veu de Catalunya"
no liavíein eetat tan
rnalament.
coses ha troba

•

•

genial

i

Maluquer.

?Qua

convi
data? Am. aPa. ~ver Ribete que tot
hom s'afaiti, es neteel les eabates i es
trearunt lee taquee. Eh!, gni és %tosté?

Carrne,

clutadanía)

1

estat de

—m mayor cocote de Güell?
—No sil si el podri rebre. Qui ti
aireen que hi ha?
—Un representant de LA RAM
BLA DE CATALUNYA.
—Dispensi. Esti molt enfadat.
Sembla </tse les coses no van gaire bé.
Ha arrlet al desnate tot arnoinat.
dones, qué pasea? Le! subsis
ta:a-les? La efttracits financiera ~ni

-

carrer

Coeli° (entre Muntaner i Aribau)

INTENCIO
LA
RAMBLA DE CATALU
NYA, eonecient del pape' que U per
toca, ha decida entrevistar-se amb les

esportips

a

EL

utIllatge modern. Espeolalltat en Essex,
Hudson, atufa 1 Packard
PróxIm trasllat als

per

Dula

Dictar:J.1-a.
—Nois: abril)

—Hem

cau:

de procurar que

no

ens

arreplegui

a

sota....

