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Cristbfol Colont, també amb

TRIRUNI4 ILLIURE
De l'impost d'utilitats
Ha fet bé En Fide! Socies de par
lar de l'impost d'urilitats des d'a
questes págales; convé parlar-ne; pe
.rer diera sernpre la veritat; En So
des, poseer sense intenció, ha in
ecrrregut en una inexactitud: diu
que en cnnviar d'amo la dictadura
ningú no es va exclamar, i mireu
que es va trunetre una munió de
•elegranaes que ele fils no donaven
rabast: a cents. a milers, i a tOtS

reepondre el general Berenguer
també telegrificament, acusant-ne
ya

isebut i fent saber que ele passava
al ministre de Finances, que era citas
havia de re-goldre el cas.
Oh! !Va ésser molt amable Be

renguer!

!Melisa

obrers

es

varen

minanar Uevegades en pen
que aleó va ésser cosa d'En Ros

ciaese
so

sinyoL
Jo tinc

que qui té la
cuipa claques? impost es nomas la
que no
ciasse mitjana, peraue com
s'ariLin a un
es cancebible que ella
sindicas obrsr... 1 eral (jumes tuses:
Pera, aixa el, boas calador* de
ganguee, quan es tracas de 6o/ilusas
lunares a una entaat cona rvassocia
ció Obrera de Concerts, posein per
exemple, es rebaixen fina a l'estrena
de distressar la veritat, no prem
ient-se passar per obren,
sament
que altra cosa no són, tant 'si els
la mania

els plau, sinb sig
nant la proposta amb "iuster", "asa
aya" o "caixista", perque s'haei uri
bat a persuadir "in mente" que eta

plau

cona

si

no

oticis ae comptable, venedor, corre
dor o escrivent, no pertanyen a la
classe obrera.
Són, dones, si ho tres bé, aques
tes pretensions i aquestes vanitats
les culpables que sena "distregui (!)" cada semana o cada mes
una
part ben grossa d'alió que és
ben nostre i de ningú més. Amb
una torna encara: que segons l'im
post us esteneri la cédula, que ara
els obrera ja la paguem mes cara
que ele patrons i que eta propietaria.
I encara una altra torna: que eegons
la cedula us fan pagar la matrícula
deis lilas a l'escota, la quota militar
quan aquesta filia arriben a l'odas

un

de-

d'aventures, va embarcar-se, i al
cap de molts d.es de navegar va trobar les Amériques, cosaaquell que, voLluna.
lant volant, trobés Marg o la
amb
embarcar-se
Colom
va
Cristbfla

sig

responsabilimalta gens i portava una
no troten' terque
de
personal
tat tan
dia
ni, haguera estas menjat al primer
ell ja
de fam. Va tornar a Barcelona,
sabia que era casales i fina ara l'hern
tinaut dalt d'un montanera, esperant
far,a una proesa
un altre ceetala que
digna de la
La "Santa Mara" és al Museu Na
el
val de Madrid, i els savis de tot
seva.

món s'han
can

tots

fos del

disputat

coasnafarders,

volien que Cristófol

seu

poble.

Colom

Els nostres savia
Gracia i no se'
a

d'altra feina tenen
n'han pogut cuidar gire. Hem angla sort del gran Lluís Ulloa, que ha
defensat
tesí de Colom i l'ha gua-

servir

sense

fer mal

al.

ningú. Els

a

organitzen les guerrea i els con
flictos que distreuen els hornes donant
los títols d'herois bruta de sang.
tres,

vetada

•

mariner

que

lla barca de la cancó popular, que va
emparar-se'n la donvella que brodava

mocador de seda roja.
Ende Blanco, quan parla, sembla un
heroi de caneó. I tanrnateix, sense les
cancon3 no hi haur a histeria. Eh s que
váreni assistir a la seva conferencia
del Palau de la Música Catalana, vá
un

i que n'ha abatanas

del món i així

terra,
donar prestigi a la nostra
coneguda
i sovint tan
rnalament
tan
nostres
maltractada en la persona dele
}tomes els més illustres?
mi mis
Ilem tingut la sort que una
deis
drenes
callar
les
teriosa va fer
da
barcos ancorats al nostre port el

Evalu".
va arribar l'"
ministre
Hem tingut la aort que cap
régim,
va donar
del
nasa
d'Espanya. en
de Catalu
la benvinguda al marinen
que

nYa

Hen Enrut la Son que cap medalla
ritme del con
ha vingut a trencar el
galons
i sense es
acose
capita
d'aquest
trelles.
Enric Blanco no ha parlat ni a la
balconada de l'Ajuntament, ni

l'Atlanta ha
passat ?'un costat i de l'aitre per

els clubs, les as
fins litera
sociacions d'homes atad>
etc., són
científica,
ria, esportius,
Les en
nombrosos.
freqiients i fine
ésser menys
solen
femenines
titats
pel carecter
comunes. no saberla si
que restrin
dona,
la
conservador de
seu camp
el
l'home
gelx més que
lirnitacions que
per
les
d'ució, o
els anomenats
cli seus quefers
imposen per la
ti
sexe
propia del
(rui

a

la ilLe

senyors 'que
la D putació, largue els
amas
nos
dintre—alguns,
ab allá
tres—hi són rellogats i no poden invi
que hi vagi,
tar el poble de Barcelona

esse,

tosa mena dembarcacions. Encara no
acapa
fa pire teitms un Zeppelin va
men,
que ser uia
l'atenció
de
tot
el
rar
apassionat aquest fet hatórie. Abans,
Lindbergh, tot sol. amb un ocell de
ferro, va sortir de Nova York i va ir:abrir a París, acose que 1 Adarme ha

de por
de casa

que

el

"penyes",

Les

gie
va

Era una
embarcar-se a Boston, dret a Espa
nten Devia ésser la tramuntana que va
inflar les veles, pu:x que la barca va
arribar a Catalunya. Aquesta barca es
diu "Evalu", i encara que vingui de
l'América jo carie segur que és aque
un

Cenacles temenin.s

illuminantaos.
tants i contoua
penetra la
1 Catalunya ?qué ha fet
a tot ar
arribi
catalá
nauta
del
glibria
aquesta eleria liti
reu

s

nyada.
D'aquell temps enea
estas

encara,
en crema

FEMENINA

poble prengui possessió

—

—

peremptorietat
nas-,

que

exigeixen
o pel fet

endreçar, rentare)

in

—parleas en ge
negable de la sosa
cultura, que,
elementalissima
neral
—

simple

picar,

com

és,

no

at duna vida

esperona la

espiritual

cona

collec

diva.
tres hipó
És possible que total reduir els
per a
convergeixin
tesis
mínima
círco's femenina a la. 31-1é3
caldria
que
evident
és
expressie; i
per
destruir la foro de la tercera,
que
dubtar
pot
no
es
qua gairebé
l'es
dependria
del seu enrunament
les altres

eassetat de resistIncia de
dues.
assabentades
Esteva, naturalment,
fernenines
entítats
que en aquestes

opiniona, fan comen.
taris, etc.
Acabada la reunió, cada dama
torna als seus quefers, i porten, unes
a la se-va llar, altres al
seu treball,
el fruit de l'elaboració psicológica
que les idees i les opinions sentides
han deixat en el seu jo,
És hora ja de demanar quin ?a
l'aglutinant que ajunta aquestes cla
mes. Es un
record i una devoció
tal com s'escau a dones alealistes.
És un record del sea ItItstre i és
per la devoció a la cultura que d'ell
reberen. Aquestes clames aún con
deixebles que temps estila del mes
trstge ?'En Rossend Serra i Pagés
tragueren una orientació de cinta
dania definida i ferina i una valora.
c.o cultural que les ha fetes taxista
vida. És en record de Serrá i
en la
Pagas que s'apleguen per continuar
la trajectória de treball i de ciaianee
que ella els marca, i que per aquest
sol fet, que vol dir haver preparas
dones de la terna per a la llar cata
lana i per a la cultura de casa nos
tra, mal Catalunya no estimará prou
l'obra feminista d'En Seria i Pagés,
venen, esposen

diguin el que vulguin aquella que
petiteses, escaramus
si no de boa grat per
hi ha discórdies,
passa
en vida el bescantaren.
pera,
que
força.
etc., igual,
sea,
ad:
Tornant al nostre cenacle pregura
barons.
corporacions
de
I qué pot passar ara? Heus-hocom
les
amb
nosaltres
tern: ?Amb aquesta simplicitat d'ac
incis,
Un maionari amer ca vindrá a
d'aquest
A part
tuació el podriem adjectivae intel
prar l'"Evalu" i se l'emportare amb
ciaren en les societats femenines
gleria
que
la
lectual? Pensem que 11 escaude
contributiu
a
Enric Blanco i amb tota
quelcores
de
cona a
Ilenguadociá
embar
nalionari
Darreament
Muest
el
costra.
so
ja
i
tnés...
sabés.
és
Mermar la cultura del poble,
el pet:t balandre en un port de
guantes
Costes tornan la visita a Lindbergh.
bretot hi creiem quan unes
el
francés
aprofitant d'una becalna que feia
l'Atlanta i escollirá un port
d'una exhiba
CENACLE FEMENt DE
pruija
la
sense
dones,
caixa dels
perqué París pugui veurel i París ens
déu que té la clau de la
culturals
per
a fina
•'apleguen
VALORACIO POSITIVA
trió,
donará la primera Dile, que será roen
Ilamps i tinas.
l'espera.
cos
o
de
engarixades
Allain
del
les
prima. A
El tito! és Ilarg: nosaares, pera,
teara rápidament,
Encara un altre: el solitari
ta per ab que tenim la pell
d'a
que sabem d'alguns
tots
eom
preferim, perqua diana justa idea
acceptat.
pera,
Quifiones
de
I
el
emes amb les altres, i les setrna
que
ha
el
senyor
Gerbault,
París bi haura
restests cenacies constadas per dones
nades ens van arribent a les mana
del
que fan aquestes clames Ilunyn
León que barrejari els noms de L nd
e's honora 1 totes les exhibicions. ha
que són bona exemples
responsa
catalanes
altea
Gerbault
amb
sense
de
nea
a tota innovació esnobista molt
anab tan merma que esgarrira.
l'Asienta,
bergh,
de
Costes
i
passat
parlar-ne
a seguir, volem
nutria da que els patrona ea re
dintre el que ha d'ésser la seva
blitat que la de la seva pell i seguit
els de Franca. d'Estats Units i d'Espa
i altres tornes per restil.
que agencies
listases a convertir-se en recaptadors
nya. El, batines nacionals seran tocata
actuacía de dones en plena tardar de
per la piernas mundial,
PARLAREM DE...
ENRIC BLANCO
Jo treballo— fiseu-vos que no dic
curaven de len funcio
de eanteibucions, i que el directora
propaganda
l'un
datena l'altre i després tots junta.
la vida i que mitjaneant una tasca
de
que "estic empleat"--en una casa
menys política e
quarantena; da
els leí haría obligas. sota horriblee
palia
de medalles caurá al de
la
positiva de selecció espiritual vetlien
Una
clames
dlntre
de
nar per a fina més o
de la
la mestressa de la qual; ult el ta
reza sentir aquell borne parlar
aaaeriaces. Jo no ho cree. Si no els
titols
o comercials.
perqué la cultura femenina catala
patriótica
munt del nostre Enric Blanco i el fará
mea moltes, posseídores de
fatalitat,
cert,
té
mal
Mar,
de
la
Princesa de la
ller, ben important per
és grae el arree —que jo crec <use
fets han estat contra
comandant de tetes lea marines hagu
Tose
aquests
toses amb seriosce estu
académico,
na no sigui a manera d'una cisterns
somniéssim un llibre de Mae
tea propietats escampades per Ca
pele
com si
aa que els és grat--, bé prots que
lata per Franca, per Alemanya i
des i per haver. Aquella mi misterio
cultura general i d'especialit
receptora, sane que tingui les curar
de
die
que
és
fillá
de
mi
terlinck.
talunya, i com
ealmorien protestas, i com que ells
Units. Aquests paísos ja han
Estats
sa que no va deixar cantar les aire
Algunas
intervenint
en ins
terístiques duna deu viva matri
zacions.
de
litar, cobra pensió d'orlenesa. Ja
?Per qué Enric Blanco va sortir
easa sempre mes escoltats que no
Barcelona riuri per
inscrit a la bate:ida del món els noma
nes del port de
titucions ba.aelonines culturals; al
de dolls abundosos i fecundants.
d'espanyol
i
altres
com
professr
el
co
per
tal
que
ella
casera
el
velcu:
Boston
pes nosaltres, és segur que
d'aquests bornes valents que han prac
sota el nas arnb una rialleta estúpida
tres, autores de llibres, opuseles, ar
hi fa res que l'adjectiu "int,
americana i va arri
Universitat
ella cabria una pensió que ni me
d'una
braneent s'hauria organitzat en una
endavant
ja
ser
ar
D'ara
si
aixe
ticas la ciencia.
i maquiavélica. Catalunya,
ticles; un grup destaeanase en qües
barrada
teatral"
no fingid en aquesta
de
dei
bandera
peina
amb
la
reixen
ni
necessiten,
ja
haig
Barcelona
anab
forma.
Seamia,
bar
a
altea
viren de model de voluntat i d'herois
ribés, percla l'Home que ha renove
d'altres,
fent
de
la se% a
d'art;
tioes
nnió
l'aplicació
que avui se' li
quedin
una
part
de
pal;
se'm
as: que
al capdamunt del
eeiluretat que s'hauria anat cobran?.
jama la rnateixa
llat un gest de vo'untat, fina que d'aquí
me per a exigir deis
vetare
llar la idealització de la vida, i d-els
Enríe
Blanco,
en
Si
aquest
grup de darnes Ilegeixe,
sota que bona falta en' fa i que im
qué
sanírá cobrant. no en tinc el mes
?Per
Perú
a tres o quatre segles un savi del
vo'untat i el mateix heroisme.
filia una realitat per a la seva ter
treballen, investiguen, sí no es que
porta rnolt enea que el que ern cal
dubte. Tot üel comencar de
Garraf, Montjuic i Montseny, va sen
ternaria a el r-nos:
Jo
he vist Allain Gerbault a la dre
din
tota
la
familia.
resurrecció
seva
rala
ea; totes amb un ferm estimul de
per a vestir i calcar
de
la
den al marge de l'avene, si labre
la
toses. Altrunent. Es que La dic
fran
tir
tam
República
Blanco?
Dones
ta del president de fa
—Saben Enric
les fa amigues dilectes
dispo
senyora
florirdi
ala
llavis?
superació
que
antillas
cap
és
veritat
que
la
bona
i
va
cuidar-se de casa sera i dele; que
actual
ha
Bé
tre
d'ell,
tadura
poble de Pa
era catalál
cesa, aclamat per tot el
Enríe Blanco ha fet aquest bé
de nitres, de la música, d'exposicions
burgesa meva de tant en tant cm
?Per
eonstitueixen la seva familia, per ta'
del
qué
!sitió de )anterior, llevas de les que
"Firecrett",
damunt
de
Cristefol
Co
"Santa
María"
rís. El seu
La
moment que la cata'an'tat
de tos el que signifiqui dinamistne
i
déme quelcom usat i cansas de ser
gest
en
el
de len boas ciutadans per a la seva
afectaven ele militen? 1 dones?
tem
Madrid.
Sena., que ha:vía sofert totes les
lom ja és al Museu Naval de
evolutiu cultural.
vir.
Tornara al que deja, si el?i pa
de Cristófol Colom ja no és més dis
terca, les inquietuds i les vibracion
entre les flora que
desapareixia
estero disposats a qué l'"E
pestes,
Nosaltres
que amb mala fe?
Potser
sí
que aquestes clames do
Jo crec en un •emei, que és dar
que
cutida
de la qual saben copsar, vol dir que
Alexandre,
boas es reeastissin a fer de recap
pont
eugrossir
la
merave
ti Ilancaveri del
valla" no vagi a
que no el posaren en práctica pela
nen a les seves reunions un aire
Perqua Enríe Blanco pertany a liosa collecció d'aquest mlionari ame
!adore, els que els euceeirien ens
tenen "seny", i amb aisb n'hí he
mai
no havia aostineut tanta acata
mestizos inotius que he exposat:
subtament idealista, perqué no en
aquella rala universal d'herois que do
traetarien anab más respecte, per
Gestes i d'altres? Jo
ben bé pron.
I
tindbergh,
rica,
que potser ja és cerní de Barce
va
visqueren les darreries del se
Olé almenys ene donarien un rebut negar-nos a rebre el L si no he vist aquell poi:de que tanmateix no nen al món aquella moments de jola, lona.
En fi de comptes, l'insellectualis
veritat, i que
se'ns !hura intacte segons el tracte
g!e XIX, quan encara la _dona res
us he alt eren la
aereditatiu de la <mantisas que pa
honorar,
llan
que
Enric
seria com grana
a
Nosaltres
volem
que
Blanco
aid
sense "seny"
manquen
homes
per
li
estipulas en Urge: els nostres bra
malgrat tetes les nacionalitats palita
tava reclosa
entre els setas, aliene
gracm, cosa que avui no ene donen,
atase force gerrninativa, de la quei
cerner i exterioritzar la seda
sinui
un ciutaaa. de Catalunya, pesqué
car-se
al
los, can nosakres no ean autoriszat
mies i iins sentimentals no poden
a tota acció forana a la llar i a tota
1 aticé> significa una manca de res
res ni ningú no en treuria fruit.
amb el fet de la sena presencia tin
joia i proclamar-los ciutadans del talón
flama de quatre
ningú per a fer elle, que ja saben
apagar
en ella aquesta
altea cosa que no los tocar el piano,
cese senee parió. I elabores sa
un
mornent
de
un
fet
histodc
donat
al
món
guem
l'ocasió
d'agrair
I en el nostre poble, coca en tots
haver
per
anina
té
de
crema
ter nosaltrea. I també
larien: que lea pesadez postres que
liengiles de loe que, invIsible,
brodar, pentinar-se els tirabuixons i els pobles del món, és el fruís e':
farsa i de tanta
de
tanta
portat
a cap en benenici de la nosera
veritat
en
mig
nuncias al tribunal la sostracció
sena retcnen cada setmana van a
freqüentar tertúlies farniliars a la que valora la collita.
al damunt de tots nosaltres. Aquesta
covardia.
terna.
que M'U fa.
paras allá on han d'anar i que no
flama que ha cremat tanta catalana i
fan
coratge
si
el
recerca honesta del sotnniat hereu.
d'un
Després,
quan el glorias balandra
Els
bornes
MONTSERRAT JORDI
Es ciar que aleshcees s'organit
~ten a la butxaca de l'amo, cosa
Aquestes damas, peres formaren part
haurá
rebut l'ibraeada de tots els
cobrament
en
una
altra
for
casos.
?Cona
valen
el
novembre
de mo.
zafia
Ciutat,
hm fácil en certs
del nucli selecte de dones que sabe
ports catalans; quan haurá fet el cerní
gua
ma, pero de moment aigú hi
que ten* patrona facin efective3
tingueren
ren en aadolescancia superar la sera
que el- Rei En Jaume va tragar da
ment en poc nombre) que
nyaria: una quaLis obrera entrarien
En Une del revoltament, amb ocasió
raquestes quantitats, si es descobri
época
escales, acudint a
durant aquell període vexatori
munt la Meaiterránia, nosaltres, eta
constatar
lloc
guanyarien
un
son
poguérern
de
l'obrer?
Hisenda
i
ea
dictadura,
a
de la
ria que no paguen el retír
hornea i deis
espartus de LA RAM
llibertat
deis
ciutadans,
els
académica,
emprenent
esnidis i for
la
UNA CARTA INTERESSANT
avui
per
a
que
d'alguns deis nostres polltics
(El retir de robrer! !Quina altra
que ara es guanyen eta patrona, 1 si
CATALUNYA
diem:
avantguarda
que
ardida.
BLA
DE
masa
una
pobles.
kleared.tdal iSembla la deis Cotnités no se'l g-uanyen encara és pitjor el tornen a aixecar la lit% corn s'ajupi
Barcelona té una piala, que és el
mente valentament, enruna les mu
I perqui aquest trebell de reivin
la d'ctadura, sarvint-la alguna,
~tesis!)
seu proceda perqué priven de pa a
ren a
portar-se
a
cor de la ciutat, i sovint l'han ofesa i
histbrica
pugui
ralles que les preocupacions dales
*luce,
dicació
una bona colla d'hornea.
afiliant-se al se,u partit una
Ens deia En Primo, en aquelles
maltractada.
que nosaltfes, els
bares opoaaven al gas de la cultura
nostre pesa
tetase,
cal
hurnoristiques
ii
val
en
venir
a
cobrar
a
casa,
Dissortarlament,
darteant
bon
eatit.
que
Després.
Sietes tan
que per
No fa encara gaire temps van po
Iluny,
els
femenina.
prop
o
de
sense
ánima.
que
de
oeren d'ésser nomenat académic de ja en parlaram.
la resignacib deis pobles
sar-hi unes Iluminariea que van ayer
Són clames, dones, les que ens ocu
referencies o per própia experien
j. MESTRES
No padreas dir-ne cac•quisme, perqué
a acompanyar
I* Ilengua, que t.,..ts havfein de con
aquest ra
gonyir-nos davant deis pagesos que pen, idealístes per herancia i pro
conegut
hem
vist
que
els
d'anys
cia,
l'Estas,
i
cacics,
puje
tribuir a les cárregues de
no hi ha
posen la confianea en les COSC3 del bon
gressives par constad& i és per elle?)
deixar,
gim, li feas &itera la tasca a la me
carera han anat moran settse
ente bé hi contribueixen els altres.
coneixences, amb
gust a la pent de cartee
que han constituit un reduit cena
sura de les nostres
a aquella
s'oblidava
de
dir
que
per
sort,
asma
14r6
COLOMA DE QUERALT
I proposem:
aportacions anecdótiques perqué pu
ele per a parlar de música i de lite
Hern rebut la sepia'« corta, quc
Pene el nestre roble persisteix per
•altres" als quals es referia seis
seleccionar-les.
Que rEvalu", damunt d'un carro ratura, d'art i de flora, acuse des
temps
gui
recop lar-les i
mansnetud
preaía
deis
geseasir
sou,
i
no
usan
auganentat
el
ara
en
la
bavia
no cal die que publiquen
pie de flora sigui portada del Portal i cuidar, és ciar. el comentani a la
Cal que nosaltres fem nova la histe
deis
caries.
din fe
ami sestee feina, i cobren idhuc es
valeos
passada,
Masaa
sime. I, de
de la Pau, Rasabas amunt, pel mig, í
ria deis nostres temps. per tal d'evi
das-cera concepció pedagógica. ni a
Seria hora que ens emmiralléssim
tira malalts, i t'ele concedeix juba
"catad
forcosament
Catalunya,
qué
sigui
posada
a
la
piala
de
aquesta
omisions
en
felicitaciá
a
isostr4
tar les
La riostra vila, pels qui valdrían
la teoria científica més moderna, ni
en els poblee dir ras; que arrenquéssim
latió, i pensió a Ilurs esposes i a
perqué tothom vagi a veure-la i sé
viril
haurien d'incórrer les properes ge
que ens
a l'esport favorit, ni ala esdeveni
MG" alenta, radreça de la
Sus filia. En aquestes condiciona tot l'honor que reporta la ciufadania,
la carcassa de migras egoisme
piga el que representa passar l'Adán
neracions en reconstruir els fets
gest
es troba mancada per complet d aqueas
posar el nom de la riostra
gust.
per
menta
política
de
suara, ni ala pro
interessar
el
seu
tributadern
amb
cobreix,
pogués
PPer si
iota
tic arr.b una embarcado!) com aquesta.
passats en el paríode que va de len,
seatiment collectiu que dóna d.gnitat
blemes de l'esdevenidor de Cata
e«vila al nivell deis pobles conscients.
atiatent
Qui va inventar larnpost d'usad
Blanco—
que
nostre
ansic
al
leao, o després,'puix
La placa de Catalunya quedara ven
o abans, a
ala pobles. Es dur de dir-ho, penó ea
saber
on té la
demostrar
Innya.
va
MARTI
a:ate
JOAN CASTELLS
jada i Enea Blanco será honorat dig
rosament.
és ben colagut de tots el fet que
el cert.
I reverenda amb la seva femeni
Inii dreta. Va finar un bou i despees
el que passava
aquesta
época
nament per tot un roble que 'aspira a
durant
l'esperit
Querelle
6
nlv.
'Dad
bona
pot
observar
Coloma
de
Avui que
Santa
tate parlen samba de la llar en ehs
sean
de fer-hi una creu va dir:
alguna ve
ésser digne.
es quedava al tinter (si
En contestació a l'articIe que
inquiet deis homes i pobles maldant per
sena caires higienice d'embelliment,
tap amunt tothorn pagará i dad
"El
pú
corrent
no arrihava
al
gada
en
sortia
del
publicar el día 3
JOSEP FONTBERNAT etcétera; del s filia,
ningú." Da
demostrar Ilur hostaitat al regia: opres
per l'educació
eap aval] no pagará
reflexiona",
histeria
que s'escrivia era
í
la
l'"Evalu"
capita
de
simpitic
rnoviment
de
re
sor, aquest
Cuesta manera evitava conflictcs,
deis quals no eludeixen cap de les
del capita
Per la veritat
falsa.
Psego poli a coneixement periedic,
perqué els que cobren poc no es volta espiritual que revela el poble
deure
responsabilitats
que
cara a mares i
el
nosaltres
tenis
Per aixb
fa
Blanco, per maje del seu digueren
dolien de la innovad(/' i fina no poca que sent l'afront a la seva dignitat,qué
ciutadanes tenen, i fina s'ocupen de
de redrecar la veritable histeria, no
L'assemblea
perjudicase no
extraordi
que no és cert el que li
més risible encara 43 passivitat en
n'alegraven.
I
els
rie
condimentada alimentaria base de
la que fou escrita durant l'época,
dictadura
rnirat
les
coses
que
la
a
protestar.
a
la
nostra
%dallan
ha
dubte
que no hi lunaria cap dona
cortipanys
per
No
hi
trobaven
salta.
sine la que no es pogué escriure,
pesqué
Rivera
ha
naria
del
vence
areus.
'Será
pas
les
Primo
de
de
No poden' perme
més
I no
del general
Va ésser alió de "divide y
hagué
romandre
al
nostre
que
de
vagi ami)
tristos
no.
Com
coses marx:n pel boa cerní,
deixat un gros nombre de
tre lea dones que se'ndesfavorable
ras".
CENACLE INTEL.LECTI.JAL?
maga lloc ni de bon tras tan segur
d'encanta
altra
de
suportar
art
Periodistes
tan
preveure
una
a
tot
arreu,
hem
haga
records,
que
si
per
aquesta
impressió
I també va
com el paper.
recopilar. en
Tal cona avui es valora l'adjectiu
l'inventor: que els atracats.
els bornes de la dictadura, amb toses
ment hom els pogués
per a nosaltres.
cesa
Cate
Ara que encara hi sosa a temps
mínimum
de
indefensius
estoicisme
de
amb
el
que hem escrit no es-ejem que d'a
són,
més
les
agravants
i
amb
un
fas
ha
cara
que
Precisament el que hi ha a com
%t'un més
podilem
fer-he;
més
tard
hem de
menester
é$,
funcionaria
pú
ha
de
han
nostra,
els
está
bé
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Hem
vist
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un
Malgrat
que
tots
els
socia
questa
xais.
actuar
text que
reunió femenina se'n pugui
eadevenen, que no
'usura, per satisfacci6
perdre la memória o morir, i aquests
capita, misa
estas convocase particularmente tra
eifestar-se perqué pertanyen a la
blics que no complico el seu deure.
perqué pugui ésser compres, forma
dir un cenacle intellectual. Perqua
din mo:t bé el brau
ue
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record.
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per ala nos es fila, ferien
dir;
comp
qué
vol
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tan
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podria
"ma
de nous Estatuto, si alai; no l'ha
la Gata municasal anal)
que no dubto que
no sé d'on ha sortit ni
tueixen cap entitat ni tenen esta
tila tan mea:pirca de maquina
cap a la terna darrera de nosaltres.
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i
per dotzenes.
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la
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D'entre
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local social
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estie silora sernpre
cretaria". Un dia al mes s'apleguen;
ves i sanes.
ques. Un deure de tots és deixar
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com
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aquest article
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laca
erren
d'aquents
famosos
sis
mento no haver liegit contestat de
agra
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emocionar i tot, satisfets de poder
exhibir un telegrama del president
de Ministres en persona! ;Quin
honor, i quina cortesia! Ja gairebé
admetien rimpost amb gust
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cara está estudiant rassumpte o no
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sapiguem—suposem que si no ens
n'adonde/cm, un o altre ens avisaría pel
correr o en pujar al tramvia—ni pre
que

'dHea,ese

més

diu haver

de
la nostra eraniea

llegir

en

seimana posada
la

Comería",

poiejaaem

tenem

la

en

/a

"d'una

qual,

segons

(manera repugnant"

Acompanya Id
eh malans d'Amdrica.
canica, exaquella
una repico a
carta

tessivament
pera

llarga per a poderla
que resumirens íntegra

blicar,
mesa
Rafecas diu: Que el: ca
El senyor
d'Amdrica
han complert asna
kalans
i materialment a
moralment
Ilur deure
i que si no
exiliats,
favor dels presos i
a contracoa.
estat
ben
ha
liens fet inés
que els cat?.
Que no han cregut mea
temen el deure de
Catalunya
fans de
kixae.se assassinar pels carrers per
quedar com a bolas patriotes.
en l'eficacia
Que no han eregut strai
L'atisbó ni en la ?'En
conebrdia
de
de la
a
Amdrica
Borll i Mates, puix que
de lirismes.
eirten de realitats i no pas
una mica de
Que si tenen realmentfacin
la rey°.
d'aquí
el
s
presta pergal

lució, aquesta presSa

és

o mosys llunyans amb els
quals
interessa (estar bé pel que ens en
pagues venir. Pera vosté es ven que
el dio que va escriure tot aix3 es va
llevar estraga d'ira, segons vostd ma
teix confessa, i airó sí que ti aconse
liem que no ho faci gaire sovint, per
qud no acostiona ésser bo per a la sa
lta. Pool en agites: ter'reny de la ira.

most

laaai
va prohibir l'en
de Primo de Rivera,
?rada d'En Illacia a !'Argentina, els
eatalans d'Amdrica, ja que no el podien
feren
fer entrar per la porta oficial, el aten..
ho
popular,
i
entrar per la porta
leguiren, corroa el rase de la presó
sor
de la deportació si no els hagués
en

tit bé
la
I que rexclusira de desbarrar no
el
d'Amdrica
com
els
eatalans
Unen
0,IrOOSat' el meridid de la Con
que
taría al de Greenwich, puta que a-š
Nicolau
'El Metí ha posat en boca de
Re
dOltver la frase seglient: "Si la
niel
restil
de
les
d'ésser
Púbbca ha
americanos, no val la pena d'amainar
s'in", rente tenír en comPte que !'Uru
guay és tina República fundeda per un
Ordó
fiét de ratalans—Josep Bolle i
amb la vial ni Franca rn Sus
rebregades democracies
1a ami, Ilurs
comparar-se.
poden
Tot aird el senyor Ralecas esta en
el seis dret de dir-ho, i lo Jets constar

peraul

fs el

res a

Jett

desig,

encara

que

deure?

seu
D'un interessantíssim article que
ha publieat recentment Rafael Sán
chez Guerra:

"Alguien, revestido, hoy

por

hoy,

de la máxima autoridad oficial, ha
dicho públicamente en uno de sus
últimos viajes que "no importa la
forma de Gobierno en Espana y que
lo único interesante es que Espana
Pueda salvarse". Estamos, en pr
conformes. Lo estaremos más
cuando veamos alguna "actitud" en

"orador" que responda a esas pa
labras y que sea lógica consecuen
cia de su íntimo sentir.
Ni Monarquía ni República. Lo
importante es que Espana Pueda
salvarse. ?Cómo? ?Con la Monar
quía? Ya hemos visto que no. ?Con
le República? A mí me parecería
Maje° intentarlo. El vulgar aforis
el

de "más vale malo conocido que
bueno por conocer", llevado a la
práctica política ;sisee un pueblo es
a.gno de la incultura y del atraso
ea que vive
ese pueblo. Renovarse
'morir parece ahora el dilema mitin
diel que se plantean, inquietantes,
testas las naciones. Hay un afán de
reivindicación, de avance social. de
timba idealista, Los países se sien
tee jóvenes. fuertes. opt mistas y
etnpiezan a soltar el lastre de su
tdiciÓn y a sacudir el polvo de
trt
pergaminos históricos para es
cribir en ellos nuevas aventuras.
Lo importante es salvar a Esparla... No desea otra cosa
el republi
canismo espanol. No hay ambición
d/ medro
perenne] en los hombres
r. c

que

No és cert que

propugnamos

por esta

nueva

VAREZ

cions munleipals i provincial, que
deixessin suficientment neeparat el
catnp de les
eleccions generals.
?Qui ens diu que no és exacte el
projecte de provocar la crisi vean
el general Berenguer vulgui signar
el decret de convocatórie? S'aniria
guanyant temps que és el que pre
tenen mis impunistee alts š baixos.
Fien en la atelleitat popular i en la

que,

apetece nuestra conciencia ciudada
na. ?Por qué?... !Por salvar a Es

pafia...1
"Lo fundamental—siguió dicien
do el mismo "orador" que motiva
comentarios— es que para
estos
salvemla cada cual cumpla con su
deber." Volvemos a suscribir ínte
gramente esas palabras. El concep
to es exacto, justo, preciso. Cum
plir el deber es, en efecto, condi
ción fundamental, esencialísima, im
prescindible, necesaria; pero, para
ello, hace falta que "conozcamos",
todos y "cada uno", previamente,
cuál es ese deber. Lo primero me
dtar sobre él con absoluto desin
terés, con la más estricta imparcia
lidad, incluso con un espíritu de sa

llegar a cono
cerlo y, por último, disponerse a
cumplirlo. Disponerse a cumplirlo
ya

sin dudas y sin vacilaciones, pen
sando sólo en Espana, en su bienes
tar. en su tranqu lidad, en su gran

deza. Disponerse a cumplirlo con
alto sentido de buen patriota.
un
criterio de renunciación
con
un

ejemplar.
?Cuál es el deber? Aquí está na
turalmente el quid de la cuestión.
Monárquicos y republicanos lo in
terpretamos de muy distinta ma
nera. Lo mas probable es que no
lleguemos nunca a un acuerdo. El
deber de los monárquicos creen
ellos —lo creen o fingen creerlo
que es oponerse a todo ensayo de
renovación y que no se discuta y

—

que no se censure y que no salgan
plaza pública nuestras ver
a la
güenzas y calamidades. En una pa
obs
labra: que sigamoe viviendo a

tiniebla, de noche. A los

Queremos responsabilida

contrarrestar por la
fuerza la opinión de las masas. Que
remos
otra Espana nueva. menos
caduca. más viril, regida per hom
bres civiles elegidos por el voto po
mento

pular,

para

historia
ni descalabros ni claudicaciones..."
que

no

tengan

en

su

Unes guantes raons per
a ésser republicá
Les dóna aquest gran aviador i
gran ciutadá que és Ramoe Franco.
Diu:
"En

de la monarquía el
ido empobreciendo, empo
breciendo. Ayer perdíamos en Amé
rica unas hermosas islas, ricas ade
más, pobladas de espanoles; per
díamos en Oceanía lo que teníamos,
tierras ricas también. Y al perder
esas tierras descubiertas y pobladas
por nosotros, dejábamos allá milla
res de soldados muerto', bajo una
espesa siembra de cruces. Perdimos,
pues, tierras, ejércitos, flotas, dine
ro; perdíamos algo que es más di
ficil rescatar: prestigio, honor, dig
nidad. Tuvo parte principal en la
pérdida de todo ello el régimen mo
nárquico. La familia reinante nece
sitaba mantener el lustre de un an
tiguo poderío y esto estaba en pug
na con el interés de los cubanos,
como
cubanos espanoles y como
hombres. La política del régimen no
era escuchar aquellas voces herma
nas, articuladas en nuestro viejo
idioma; no era parlamentar. dialo

país

gar como quería Pi y Marcial'. sino
la sentencia de Cánovas: !Hasta el
último hombre y hasta la última
peseta! De manera que vino a re
petirse, aunque en otros términos,
lo de las guerras civiles dentro de
nuestro solar europeo; por sentir el
interés dinástico, por si había de
reinar Isabel II o si había de rei
mer
Carlos, !batallas, devastaciare
saqueo de pueblos, ríos de saneo-,
ruina del país!

Después, hoy,

ya

se

ve:

guerras

Africa, derrotas como la del ba
rranco del Lobo, y todo lo de Al
barán, todo lo de Alhucemas. Fra
casos terribles i absoluta impunidad
en
los causantes. Responsabilidades
que no se hacen efectivas y dicta
dura. Dictadura en manos de un
hombre incapaz, incompetente, au
daz y arbitrario. Dictadura en la
que hay un hombre como Martínez
Anido. Dictadura que arruina la
Hacienda nacional. que destroza el
ejército sembrando el nepotismo. la
desconfianza, la selecc;ón de los
peores para elevarlos a las altas
en

dignidades.

Dictadura que no solu
ciona los problemas sociales, sino
que los aplasta como se aplasta un
resorte que despuée, desaparecida la

siguin Alba,

no

les seres informacions ahora:100e~
seu ansia, besa rajar,
:abre Riíesia.
mat, Uva donar a entendre que de
quadro de eigalvessatI que suPosava et

fa ús deis

legitime

senelilement trage•
era
manera, Riíesics eral
Que,
en
certa
rat.
con' qualsevol
ve país tan normad

senyor Ortet

diuen el "Tout ParL" i que a Bar
celona, ara per ara, encara no hem
pogut classificar. 1,1i haría els intel
lectuals, una mica d'aristocracia, un
boa tres de gran: entretingudes i, en
general, aquella barreja de sisaba i
de gent de bona fe que és la pedra
de toc per a donar una mica de salta
aquestee selectes reunions.
A Frena i Alemanya les represes.tations del "Potemkin" es convertíos
en veritables tisitings„ Un públic ar
borat, dret sobre les butaques. aplau
dint, cridant... afolles osas respecta
ele fixia amb el orno de la "Interna
cional"... El Públic burgesassins del
Lido va dei.rar-se endur per la bellesa
"a tistica" del film, pera no per la
pan t revolticionaria; qui »tés qui +nenes
tots els espectadors tenien alguna cosa
a !lerdee
Al final, un acreditat humorista va
resumir rentoció de la nit amb les
següents Paraules:
Ens engresquen' amb aques
tes coses i potser ens !si picartm els
dits...
Aquest pensament que el sastre
amic va ?ir d'una manera irónica, el
varen expressar tainbé ',tés de quatre
Personatges, amb no tala ?'humor,
pera ainle molla asís coneacció.
deia una se
—Es una vergüenza
nyorassa, aeratarta d'un noble ex-al
calde de Barcelona—. !Si lo hubiera
sabido!... Esto es un "guet-apens" de

tre, i que

los bolcheviques.Una mica més enlla, un cavo ter
amb una panza plena de prestigi, afir

1

ALBA

de
.1.1

de "oolidaraiads.
joan Peiró, ha pre

nsreotor
senyer

al Jutjat un recurs contra
l'alise judicial que orclenava la sus
pensió de l'organ de la C. N. T.
sentas

*
Enrie Blanco Alberich dona,
diesabte a la nit, a l'"Avenc Demo
eratic Republicr de Sera Andreu,
conferencia sobre el suggestiu
una

tema:

"Aspeetes de la vida obrera ala
Estats Units."
El parlarnent del capita de l'"Eva
lu", escoltat per un aud tori nono.
broríssim, resulta fortament interese
sant i demostrá la vasta cultura i
documentació del vencedor de l'At
lántie.
Per difícultats de darrera hora,
suspesa la celebració
de l'Asserrietea de la Uneó Socia
lieta de Catalunya, anunciada per a
divendres passat.
Tot seguit será fixada una nova
data de celebració de l'acte.
*

hagué d'éssee

Hern tingut el gust de saludar
a la redacció de LA RAMI3LA DE
CATALUNYA el nostre amic He
lios Gómez, recentment sertit de a
presó Model, després de mé& de
trenta dies de detenció gnvernativa.

ha celebro...

ereaelf
El "Paterakin" hettera danos
Compartir
dr
bareelonins
de
a molts
seriyer Orto*.
nolés sentiments del

Estadística
Segons la nota
dieras, el "Cuerpo

dimitit
del

S'anuncia l'aparició, a Vilanos,
d'un periódic mensual que es
titulará "El Caerme".
Será redactat per elements repu
blicans de l'eementada poelació.
*

Les entitats liberals de Cata
lunya segueixen enviat telegrames
al Govern per tcl que sigui tetornat
l'avui "Centro de Dependientes del
Comercio y de la Tndustria" ala

per demanar
ex-company de

—

seu

una

Por atreperos,

el senyor governador

la

Ilibertat

presó l'estío.

nicat que

ens

ha

se

El dia 2 d'a.quest mes, Dorna
de Bellmunt, dona una magní
fica conferencia sobre el moment
polític actual a Ribes de Presser, a
la qual assisti un nombrosíssirn au
ditori.
*

nee.

FinaIment, resaltes les dificul
presentades, la "Unio Socialis

tata

de Catalunya" celebrará la seva
anunciada Asseenblea dijous vinent,
del vespre, en el local
a les deu
del Circol Republicá, Porta-ferris
sa, 28.
ta

malts Injiere *
S'efertix •-¦ pretn:
aeseetes i el telar« de governarlar
Guadn'a'ara (ebsegsti que cal damita,'
a
lo geneno,taest deis elirigentl
Catelerita) al eititada que puatti deentria
fray que ha vist el eenvor Cambl •
Bareeleina. aguaras elarrers &es.
Hons desespera que isingú :As W
att; endur el prensi. (»cm no sigui el
tnateix sennar Combó-.

d'Lsts144

TOSEP MARÍA

*

legítima propietaria.
Igualment

per

Per?, Berenguer,

com

l'ales. Maciá.
si res.

*
La conferancia organitzada diu
menge passat pels elements d'Unió
Republicana de Ripoll, en la qual
Angel Samblancat havia de tractar

el tema "Cultura popular", fou
pesa per ordre

sus

governativa.

L'Acadérnia de Jurisprudancia
de Madrid inaugurará els seus cur
sos el dia 17.
El senyor Niceto Alcalá Zamora
pronunciará un discurs sobre el
•

tema:

"El
*

impunisrno".
Dissabte

a

la

nit, el

nostre

fuerza que oprime, vuelve a su pri
mitiva posición con extraordinaria
y peligrosa violencia. D'etadura que
no
ha solucionado nada, que ha
puesto nuestra moneda censo está.
Dictadura que ha dado origen a mo
nopolios como el de petróleos y el
de teléfonos y a otros negocios co
mo los
que se realizan dentro del
campo de la aviación nacional...".

PLANES'

Festival Pro-Sinistrats
de Tarragona

comu

a

Testins noticies que s'activen mis
per a la celebració dele
demanda, atentament el sa I festieals Pro-Saaistrats de Terrera
na, els qtrals tindran Iloc el die etT
luden, Hector Gally, Ll:bert Estar
d'aquest mea a Badalona. el 25 al
ttle, Lluís Companys, Josee M. Ma
Palau de Belles Arte de Barcelona
llol, Andreu Fábregues, Joaquim
segurament, el día zo, en un dele'
Masramon, Jordi le. Pinyol."
primera teatres de Sabadell.
*
R.ovira i Virgili. Puig i Irernefet
Madrid, 8.— Tots t'a pilota,
mecánica i tripulante del "Junkers i Ventura Gaesol, hi prendran pot
Respeetivansent, parlaran de "1,4
G. 38" i "G. 47", han deixat tarja
a salutació
ciutat de Tarragona", "El Carien e
a presons militare com
Tarragona" i "Gent del camp, gent
al comandant Ramon Franco.
del
Eta hnee de POrfeó ?eLlmasg.
*
Ahir se celebra a Retes. Pacte
que d:rigeix el mostee Joaep ;renta
d'afirmada) de l'ideari d'Aedo Ca
bernat i una de les millors Gebbes
talana, organitzat pele elements re
publicana i catalanistes afiliats a dt Catalunya, descabdellaran la psi8
musical dele Festivals, que prometan
l'esmentat partit.
aseolir un éxit grandiós.
Sabem que tant el miting, on des
No cal dir coas LA RAMI31..„‘„
Bofill
i
taca la vibrant °retarla de
DE CATALUNYA veu arnb vade
Mates, eom els altres actes cele
table entusiasme la celebració
brase a la eiutat, constítuiren un
(tuestes festes, en les quals el pobk:
exit esclatant, del qual sortiran no
canta té un bell mitjá d'a:sudar els
possibilitats
per
a
la
i
emplee
ves
germana de les comarques tarraspee
causa de Catalunya i de la Repú
nines víctimes deis recents aiguiyas.
blica a la capital del Camp.

preparatius

LlamoP";

Divendres de la setmana pas
la "Federació Obrera" de Mo
lins de Reí organitzá un gran mi
ting de propaganda, en el qual pren
gueren part eta senyors Francesc
Viladomat, R. Campalans, Lluís
Muntanyá, Xirau i Seera i Moret,
de la U. S. de C., i Tomás Pla, de
la Joventut Sócialista.

eada,

o

•

seus

agres1•1•40

lteix el Sr. C.ambé•

Iaquesta

Els rtostres amics M. Carrasco

*

Fornaiguera i Jaume Aiguader,
gueixen perfectament.

esteva

POT

colocasción

aquest

ron'

59;

/6; por accidentes, 32; por ac.eidente10
del trabajo, rb; por malos trabes, yffit
conducidos a disPeneaelaa, 238: Pf*
estafa, 6; por robo, 4; por intento dge
robo, 6; por hurto, 45; por muertes?,
6; por escándalo, rz6; por indnata
mentados, 6; por choque de vehiculoae.
44; por embe'assuez, 17; recogida dilt
perita
armas, 4; recogida de l'bros y
dicos denunciados, 3.1813; por
de letreros subversivos, 3.
o sioui: ?'un total de 4.173 seette.1.91
3 s88 han estat dedicerts a la rereifie
et. !libres i periadies demore:ata,
Pelicitems els eetefet,?ars. carterista.
quineenaires i altres espeeklistes
testen
la sean de vinre
mane
que
enfiesta ciutra, ni!, fan castigada pela'
!libres i diaris subversius.

els comunistes de

meravella

enrk$ a10

ha

Seguridad" de

ha presta*, durant el ole»
d'octubre, ella eegüents serveis:

film excepcional, no ha crésser pes
foreosament un poble de .rimples o

diant Escrig Genzalvo,
detin
gut que queda del grua de caetadans
que ho feren la nít de l'onze al dotze
d'octubre.

*

va,

crear

ame
de

Barcerona

disposició de la
Direcció General de Seguretat, ens
••
dirigirn a vosté perqué ces aclareisci
L'últirn grup de deunguts go
la situació d'aquest company nostre.
vernatius alliberats, visita el gover
Esperant veure'ns complaguts en
nadar Despujol —que encara no ha I

*

L'Atentu Igualad! inaugurar
molt aviat un cicle interessantíssirn
de conferencies de cultura.
L'iniciará el doctor Joaquim _Xi
catedrátic de Filosefia de la
rase,
el se
Universitat de Barcelona,
guiran els senyors Serra i Moret,
Josep Xirau, Sáinz Rodríguez, Valls
i Taverner i Rovira í Virgili.

tate

!‚as absohseament
un pope, con#0

—

Barcelona...
De totes numeres, rerWhició del
"Potentkin" haura jet a la RtIssia
deli Soviets una errellent prapaelanda
Barcelosue. No pae en el setaft re
volucioaari ni politic, s'entén. Pera
més de guatee ciutedaus hauran po
gut posaar que un país que és capac

Madrid.
amic A. Rovira i Virgili, dona una
interessant eonfereacia al "Casal
estala Martinenc" —cn assisti un
nombra:e auditori—, sobre el tema
"História dele trenta anys darrers".

Obrera",

twein

era

'e totenjar-se

morí, per amarzar._
0,-va fer el senyor
—Ah, sil
Set, tranquillitsca. Dones, creo.< out

maya:

—Hi

no

prescindible

—

JOSE DÍAZ FERNANDEZ

manos

ha

tot,

amb el veritable so
no compta
birá. Per de prompte, Alba. Villa
nueva, Rotnanones i Garcia Prieto,
si arriben al Poder, hauran de acure
sobre un volea encés, que si esclata
no s'acontentará amb socarrimar-los
les esquenes.

su

des, libertad para enjuicia:, un Par
lamento libérrimamente elegido y un
pueblo d grite en posesión de todos
sus derechos ciudadanos, sin la ame
naza de unas ametralladoras como
única razón y corno único argu

de

gú

per

adictos, integrado
mayoría impunista.

distinto.

que

tes combinacions i estratagemes nin

una

Nuestro deber, el deber de las
izquierdas anidinásticas, el deber
de esas muchedumbres enardecidas
y entusiastas que vienen manifes
en
las
tándose elocuentemente
asambleas republicanas, es otro muy

cerní,

drets i imposa per ell
mateix el Govern que 11 .nereixi més
apreci i confiança. Perque en acoles

encasillados, de
una

altre

Si abans el poble

que hablamos claro se nos persigue,
acorralar
se nos procesa e intenta
senos. Quieren los monárquicos un
Parlamen'e como los antiguos: de
por

despit

a

seus

d'hornee

aquests

un

Monarquía.

Vnt democrátie

entre

per

Villanueva, Romanones i García
Prieto, mis próxima baluards de la

dicione. El senyor Alba, borne me
quia•elia, ofereix uns decrete radi
calissíms mentre es prenara el tin
glado electoral permnitjá d'unes clec

senyor Rafecas, indignan: que la nos
Ira catalana& en: pertnet d'amar a de

curas, en

MELQUIADLes

van

és probab:e que sí— amb aquests
liberals deis guata fa rnesos no
creiem mai que es pensés a lliu
rar-los novament el Poder. Si Mel
quíades Alvarez no haguée espatIlat
el projecte, potser a horas d'ara no
existiria el ministeri Berenguer. Pe
ro Melquíades Alvarez ha adoptat
una actitud decidida i no está dis
posat a prestar la %esta collaboració
si no és a base d'uees Corta Cons
tituents, en les quals, dit sigui de
paseada, semblen coincidir Ossorio
Gallardo, Sánchez Guerra, Berga
rnín i altres politice. Es posible

pervivents de la dictadura hegin sor.
git diferencies. Estas d'acord en
prendre el Poder amb certes con

no.

crificio; después

un

no

coses

d'aseassitie, 'cono la prenata bes hrik.
sane té listerds a fer ereure
Un dio el sestior Ortet, rexempker
oaixer municipal, expostrsea bonatnent

es

—

dolenta ha de deixar d'intentar-se.

•

gobierno. No puede haber
apetencia de mando en los ex mo
nárquicos que militamos hoy en las
filas republicanas. Hemos renun
ciado por patriotismo a un bienes
tar presente, acomodaticio y "prác
tico", para buscar en otro régimen
problemático la tranquilidad que

plir amb el

legalista

on

qualsevol situació, significa
sortida de 'a Monarquia que no

forma de

com

Berenguer, sobre el que]
requeien aleshores les Mes de l'opi
nió pública? Doncs aíro ha estat
possible i fina és possible que el
creguem el restaurador de la Ilei fo
namental de l'Estat.
si lee
nenes el mateix succeirá

general

restau

a

velare

?Qui ha deixat de

Parlament

un

aparenga
capelos de donar

•

.

a

seva

Els revolucionaris
d'aquí, que temen por de fer la revo
lució petar"? sels matxtecoria la rat
Ila deis pantalons, els hem jet 3ortir
aquestes mateires tolumnes més
en
?'una regada. 1 d'alguns
direm
en secret que mée ens estimariem
sa
ber-los a América, per dir-li que con,
ti viure, potser
•f CIS linny anessin
les
coses de Catalunya marzarien ntés bé.
No 014 tingui en tan mal concepte el

no

paper de

seu

ens

nosaltres fa set anys,
ha-vía de dir
quan esteva en període «lit la cam
panya de les responsabilitats d'Afrie
ca, que havíem d'estar governats pel

pres

s'ar
rangi la pobre Constitució del 76.
feta a migues l'any 1923 La gent
té la sensació que per motes ga
rantice que ofereixi el general Mar
zo respecte a la majoria monárquica,
el rei no signará el decret perque
gal
no hi ha Parlament que pugui
vanitzar el que és mort.
El més probable és que la combi
nació política sigui l'altra. La deis
liberals. Dels liberals histerics, s'en
tén. Un govern de dretes, en go
vern Cierva perd cada día més ter
reny. En eanvi, Romanones, Alba,
Garcia Prieto, Villanueva. amb la

desembocar

piala de burot a la Borses
amb el que nosaltres
mentar una
cranica. El senyor que .del Treball d'Unió Catalana, ni supo
en
aquella
déjela
scatt que hem de defesuar
rarrivisme
reclamara 4 dret de fer-se fer un mapa
emb el merieliii de la 'Canreria era un
politie, que si ahir e'entparava darrera
cataia 4Attremea, de la mattixa ma
el non' de Grupo Alfonso ated s'ama
ésser un sexy*?
ga darrera les dues banderes dels boi
trera que hauria pogut
de Granollers o un boliguer del correr
cotes de la Lliga.
El signant esta convoiaut que el dio
de la Boqueria. Es sin simple aecident.
que s'hagi de fer la revolució, en val
Pera tosté ene permetra, senyor Ra
facas, que hi !cm una mita d'hurnour, :eral d'aquelles Plises indispensables
ti dl personatge s'hi presta. Tenim que !si sera* anexes (entrada a uno
prohibit del tnetge que en: in osem
caserna a cercar armes, arengues al po
seriosos. Per Déu, senyor Rateras, no
ble des d'un banc del passeig de Co
lom, incautació deis tramvies d'En Pa
ens vulgui fer fer un palier que no ens
eorrespon. Vosté ens
rando i de la Central de Telégrafs,
presa de posseasió del casteli de Mont
«QUO/ una critica és empracks—con'
juk, ele.) tindrel el guel de trobar-hi
Conreria
vostre
Merldia.
de
la
é'f$ el
senyor Pere Rafecas i Gili, defensor
fer ridiculitear de la manera més gro
deis catalans d'Amdrica, cons esta se
tesca tots els eatalans d'Ara2rrea, no
gur que si malauradament no ha,qués
sois produeis un efecte nociu, sinó que
mort, hi trabaría també aquel! catala
la rara virtut de mostrar en forma
solament
d'Amériaci que si reclaniava que el
crític,
no
inequívoca que el
mapa de Cataluisam los fe: amb el me
porta els papers muliats, sinó que hm
ridia de la Conreria era, a part d'aixb,
bl, s'lla llevat a rinrevés aquell dio.
de bo
un patriota exemplar, ecnn tant
Aceidents fatals, tots dos, per fer obra
n'hi haguée molts.
bona."
VENTALLO
rinrevés,
Ni mai ens &en lleva!
té

l'opiníeS pública espanyola. ?Qui

celebraran. Admetem

general Berenguer hagi

Pagues vetUades del cinema Inés
importaras que la del divendres passat,
al Lido, ainb motiu de la projecció
del film d'Enseinsten, "El creuer Po
tenskin". ,C;om a públic, guardant les
degudes diaancies, olla que a París

falta de raembria que earacteritza

politic— de restaurador de la
Restatiració--; perú el seu encárrec
és rnolt Inés compromes que el de
Martinez Campos. Admetem que mil
cregui de bona fe que li és possible

!so hem con,sentit, i no ho hem
i no rhem jet tornar, hon quedat con<
pares, sigui dit amb perdó, pera
uns
?el signant qué hi pot fer, sant cris
tia, si mai no ha tingut amIncions de
líder, i l'únie que desitja, com a ntodest
soldat civil de fila, és tenir ocasió d'ac
tuar?
Vosté és infusa, senyor Rafecas, en
voler-nos tarregar el márt de la res
ponsabilitat de no iseever jet r ; quan
s'han endut l'Avi escoltat per la poli
lia. Vostd corre massa„ i s'enfila mama
de pressa, suposant que el signant de
fensa els Panzacontents de per actué

baix. No, hcmte,

Potemkin

rador

el Poder constitult davant ra

-

se

seriosament el

tropellament a la monumental figura
de rúnic capdavanter que ha mantin
gut la dignitat de Catalunya, fuetejant
roprobs i covardia T'escuda durant
ne
set anys L. el pico?"
Home, senyor Rafecas! Estem
cord antb rasad en qud qua,: la Policia
espanyola ellas endut deportat l'Avi, i

remesa.

no

que el

(lindas, vosté ens pregunto, acusador:
"iHaveu sabut vosaltres trabar une
manera tan digna de procedir con' la
d'aquells catalans d'Amdrica que re
torraren de nou l'Avi a !'Argentina,
qunn Airear el rebutjava, amb tota la
virilitat que suposa- desafiar °berra

fruit de renyo

Que quan Airear, convertit

Pese')

ser 11111%

liberals!

els

de Ministres per assenyalar la data.
Les eleccions de mere! Valent re
cord quedará d'elles a la História
d'Espanya. Si es verifiquessin serien
les pitjors del vell rgim. (El vell
régim, senyors, és la Monarquia.)

ridiculitaar tots els"catalans d'A
entre el: quals tenim parents

ens

el!,

-

Alguna cosa es forja en el fons
d'aquesta desorientació política ac
tual. Seguim sense creme en les
eleccions, a despit de la solemnitat
amb qué es reuneixen eis Consells

mé-rica,

sobre "El »rendid de

e•

vegada

Mira

catalá

d'América

RAMBLA DE
El director de LA
ramabilitat
lingut
cATALUNYA ha
rebut
una carta que ha
a
ina
de
Gili
en la
Rafecas
del senyor Pero "enrogit novament

e•

•

&ALTA III fiktLitai)

renal

un

a

•-• •••_••

o

*
Demá, dirnarts, dia IT, a les
vuit del vespre, se celebrará una
cordel-anda pública a l'Ateneu Po
lytechnicurn (Alt de Sant Pere, 27,
principal), que per compte d'aquesta
Associació donará el senyor Caries
Soldevila el qual conversará sobre
temes de Teatre.
Aquesta conversa promet ésser
molt interessant, puix que el senyor
Carlee
Soldevila admetrá diáleg,
com també contestará totes aquelles
preguntes que se li feche sobre

.

0
o

SS

E

teatre.
*
Densa, dimarts, día ti, tindrá
!loe al carrer de Valancia. 381, se
gon. a les deu de la vetlla, la reunió
corSlocada per la Comissió organit
redora del "Casal Catalá d'Esquer
res del Poblet", per l'aprovació deis
Estatuts i nomenaent del Comité
Directiu. Queden invitades a la dita
reunió totes aquelles persanes de la
barriada del Poblet que tinguin con
viecions esquerranes i visió exacta
deis problemes socials que commouen
el país.
*

carta

Ha estat dirigida la segilent
al director general de Segu

retat:

"En comissiat d'estudiante hem
visitat aquesta tia el senyor gover
nador per protestar de la retenci6
del nostre company Francesc R.
Eserig Gonralvo; i coro sigui que

Periodists,
"peetzsaa"I
21

la

es.

compre=

per

qué

ens

dines

is

e

o

la rambla
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Eu berra passat rota la setnaana abrí:
Dilluns.-L'Useudun té dues confe
4rneies amb el seu manager, des de
lo-a York, i fa saber que agafari el
riiner vaixell per anar a lluitar arnb
•lialoney. La gent es pena que tot airch
s propaganda pura.
Dimarts.-Diuen de Bilbao que hi
arr:bat l'Useudun per tal d'erran
".ar ele papers per embarcar-se cap a
11,-Nova Yörk. Aix45 ja és Inés &reu i la
-*ent dubta.
Dinseeres.-Arriba En Taixonera de
Parfs amb dades 'concretes del combát
que es fará a l'Estadi el día 23, enca
ra que l'Uzeudun digui el contrari.
La

a

imposar-se

respira.
Dijoes.-Dftididament

el eombat es
faris el eas. Es treballa per comenear
te, seguida la propaganda. Cernera ar
ribará el día 13. La gent és franca

gracienc. Aquest combas es va ajornar
perqué el franels es va lesionar hui
tant amb Bensa. Els darrers vuit corn
bats de Robert Taftin Ji han donat ele
segtients resultats: sis victóries per
k. o.; una per punts damunt Bonan
gure, el qual va anar dues vegades a
terra; i una desfeta per punta a mane
de Bensa, tot i que aqueas va sofnr
també un In d. Encara que Tassin
compta amb dues victóries per k. o.
dainunt Knud Larsen, aquesta desfeta
a mans de Bensa va fer
perdre tot in
terés al combat Gironés-Tassin. Per
torna aquest darrer nti és campió
de cap nació d'Europa. Perá corn que
la L B. U. el va declarar challenger
oficial, Gironés s'esposa a ésser des
posseit del títol si no es fa el combat
dintre el termini acordat.
Hi ha qui diu que com que Nock
Bensa ha reptat oficialment el gra
cienc, será el campió francés qui subs
tituirá el seu compatriota en la "cha
ilenge". Perá sobre aixé, no hí ha res
ciar, i mentrestant els eSes passen. Si
es clecideix
que sigui Bensa l'adversa
ri de Gironés. entenem que el nos
tre campió pot esperar
confiadarnent
aquest combat. El graciene compra arab
dues victóries damunt el campió de
Frenen, i encara que aquests darrers
termas semblava acusar un notable mi
Ilorament de forma, el panameny Al.
Brown raí guanyar antb mona facili
tat el francés per punts, després d'ha
ver-lo fet canre per nou aegons en la
represa setena, i sort que el gong va
salvar la situad&
Entenem que a despit n'aquesta des
feta del francés un combat entre el! i
Gironés pel títol interessaria els nos
tres aficionase. Ercara que de moment
els empresaria del Palace taran be
cas que no s'arribi á
celebrar el com

-

de
sa

ber que dilluns se n'aniran a San Se
bastián per veure si aclareix tot aquest
embefic. A la test ja ti atril E= de!
cap.

Ditarnenge.-La irnpressió

oficial se
pessímista e.ons abir. Dick
son ha perdut la clássica
*flema bri
tárica" i ha marxat cap a buscar l'Uz
enduer, perqué tivol fer compite el con
tracte signat, costi el que costi. :Ven
trosetant, Paulino deixa la Península i
se'n va cap a París, disposat a embar
car-se d:rnecres cap a Nova York. La
gens iba envengut que la cosa va de
dele!).
tan

equí som, oense saber a qué aten
cIre'ns. Molts moments hem cregut tot
,

aquest erabolic fruit de la

érganització

de

extrem

ererna

que

han arribar

coses

tal que ja
tot

1:Hice

propaganda de Jeff

Díckson. Pera les
un

mal.

p!egat

no

no

a

és possible

sigui

res

rnés

que

una histéria inventada per donar
interés al combat.
ha la impressi6 que avui se sa
brá %releven en concret. Si Paulino
s'embarca tense fer el corribat, queda
rá en rnolt rnala situació davant l'afi
ció peninsular. Ehs partidaris que li
querlaven dismlitoiran considerablement
davant aquesta ínformalitat, i ja pot
enmenear a prendre comiat deis rings
de-tote la Penfusula, als quals direil
rnent tiirnrri s'ociar per fer un com
ban-''
-

bat

Paul.no-Carnera--de

~ter

una

vetllada amb els dos combate que hl
ha anunciats per completar la reunió
de !'Estad:. Gironés-Bert Taylor i
Flix-Kid Socks, omplirien a vessar
l'O'ympia, perqué els dos anr leeos eón
tots dos d'anomenada
i e.specialment
perqué als nostres aficionats els inte
ressa
més que En Gironés tot sol, que
no !,as un Camera i
l'Uzeudun junts.

Cururteau ha trobat, a
Ikaltint, qui l'ha batut
El negre de Cuba Felipe Herrera,
conegut per Curuneau, va ter als nos
tres rings una entrada de cavall sici
l'á. Va donar compte, ben aviat, deis
primera adversaria

que li foren oro
sets, i eorn que també s'imposá a ele
Mente ben 11e/tablee entre els nostres

QUENSBERRY

weLters, de seguida es va parlar d'opo
sar-lo a Ros. La darrera vietória acote

seguida pel

negre-un In

o.

en

nou

o

2a15

Oficínes 1 magatzem:

HOMERO,
SANT

Josep Gironés té pendent un cornbat
amb Robert Tassin pel tito de campió
d'Europa deis plomes, que detenta el

optimista.

nariz

al

"BOSTON-BARCELONA"

re

preses dannant Pefta-va acabar de
decidir els ovganitzadors. Era preeis
que surtís aleó a demostrar que Cu
raneau na era imbatible, i per airea no
hi havia a casa nostra ningú més que
Francese Ros.
I Ros va guanyar-li la decisió al fi
tal de del: rounds disputadíssims i
emocionants. Ros va fer una demos
tració ce valentía cero mal no li ha
rían! vist. A nosaltres tos va can-b
ese. Ea ~vi 11 abres no. Hi ha, qui
en eme Res s'ha de censurar per la
mena de combat que va fer, perqué no
va &tirar des denprimer ruoment amb
tota la noblesa que es pot exigir d'un
)orne que ostenta un títól de carnpió.
Cert que els tres primers rounds van
ésser un 'de confesos, peró no ho és

( Un oampament

Es

a

l'Atlitntic

un 'libre sensacional
Recordeu aquests noms!

Dona catalana:
Si tu vols, l'esdevenidor
del poble és a les teves
mans.

No ho oblidis.

la rambla de Catalunya

anenys que Ros, de seguida que va
eemblar que "coneixia" el seu adver
inri, es va Murar a un atac franc i va
,fer un cornbat eaccellent. ?Es que els
e critiquen
l'actuaci4 de Francesc
volien potser que des ?el comen
t s'estretingués a la mena
de
.combad que desitjava el negre, i en el

PREUS
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ISTIDE
LA

CARRERA DE NEÓFITS
DEL F. C. BARCELONA
PÉREZ I LA PENYA AIRE
LLIURE FOREN ELS

VENCEDORS
Amb sortida i arribada al seu camp
del Sol de Baix, va celebrar ah1r al
matí la Secció d'Atletisme del Fut
bol Club Barcelona la seva primera
carrera a peu de les tres que cris
té anunciades per a la present tem
porada.
Aquesta primera prova havia es
tar reservada als corredora neófits,
o
sigui debutants.
A les onze del matí, amb una pun
tualitat cronométrica, fou donada
la sortida a cent sis corredora deis
cent setanta-tres que préviament ha
vien estat inscrits. Les abséncies re.
gistrades (oren, dones, considerables.
Cal fer responeab'es d'aquests "for
faits" els propis corredora inscrits,
que, pel que es ven. donen poca irn
portáncia a aquests fets„ Per tal
d'evitar-ho no seria de més fixar

GRAN
PRENII
La rnés 8-1,ou recompensa

l'Expóslaid

Internacional
de Barcelona de 1 929
MANUPACTUR
J A N, 'S. A.•- BARCELONA

ji 11

a

a

petíta quantitat

una

tornar

per

inscripción

vegada acabada la pro
va i
el moment de tornar-se el
número que es dóna a cada corre
a

una

dor.

Dele zo6 sortits, 76 varen efectuar
tot el recorregut í arribaren al Sol
de Baix sense cap incident ni pro
testa.

Des de bon comeneament tots els
corredors varen Ilançar-se a la 'tuba
amb aquell entusiasme propi de
gens novela, sense cap control de la
veloeitat ni de les forces llurs. AM"
la
motivar que molts abandonessin
la finita a la meitat de la prova.
El guanyador, D. Pérez, fou, d'en
tre tots,
els corredor rnés regular.
Collocat en primer lloc des de la
sortida, en cap moment no Va aban
donar-lo, arribánt a la "meta" duna
manera hrillantissima 1 sense donar
proves d'un remarcable cansament.
En general tots els corredors va
ren demostrar trobar-se preparats
per a
res'stir l'esforç i •Cvitaren
aquelles escenes molt vistes en al
tres manifestaeions semllants en qué
els corredors es tiren o cauen a ter
ea
verçuts pel cansament.
L'organització fou acuracla. La
carrera es va
descabdellar des de
la sortida fins a l'arribada arnb tota
normalitat.
Acabada la prova foren repartits
als quinz,e millors classificats abres
tants premis, consistents en plome.
rellotgesi altres objectes d'utilitat
personal.. Ultra aquests premia, a la
Penya Aire Lliure, que va triom
far per eeuips de cine corredors,
Ti fou llanada una magnífica copa
d'argent.
Els corredors. no cal dic-ho, res

repartida)

deis
Cal que

premia en aquel! mol-nene
els clubs imitin aquest procediment
relatiu a repartir els premis el ma
teix dia de la prova.
-Els atletes cTs ho agrairan.
A contineacló donem la classifi
cació.
MURPHY.
CLASSIFICACIO GENERAL
Dionís Pérez, ipdependent, en

El fet que l'Esport sigui en gran
part professional no desfá pas el seu
carácter de forjador de ciutadania.
També és professional l'estament
armat, i ni tan sola és possible dis
cutir que el més exaltat patríotísme
és l'única raó de la seva existéncia.
El viure modem exigeix que certs
esports í determinats atletes sola
ment puguin arribar a un grau de
brillantor i a expansionar-se al má
ximum dios el professionalisme. /Mal
solament és possible portar a terme
aquests grans esdeveniments espor
tius que fan vibrar les multituds,
cine bastint-los damunt duna orga
nització professional i en certa for
ma especialitzada. Aixii no els lleva
la possibiiitat d'ésser un plasmador
rnagnific de virtuts civiques si
l'orientació que les precedeix i l'es
perit que els dóna vida és el noble
escalf esportiu i patriótic.
I el rnateix atleta, el professional
que fa la seva feina, ?no l'hem vist
eovint, en moments que la seva vic
toria o la deis seus colors adquiria
carácter nacional, reprendre la lluita
fortament lesionat i donar el má
ximem fins a l'esgotament?
El que no sapiga comprendre la
gesta d'un Lindberg, d'un Seegrave,
danant la vida en la huila per un
récord; d'un Blanco Alberich, que
acaba de fer per Ia glória de Cata

'7 se-gens.
Navarro, independent.
3, Josep Pons, Penya Aire Lliu
re;
4, Francesc Merla!, indepen
dent; 5, loan. Fenollar, F. C. Barce
ioneta; 6, Josep Buce, C. E. Natura:
7 Rier.rcl Sena. C. D. Eurovi: 8, Jo
Se')
Doménech, S. C. Bada'ona't
9, Joan C.amez,
R. C. D. Espa
nyol; ro, Josep Ferramon, indepen
dent; ir, Ramon Castellví, Futbo!
Club Barcelona; 12, Tomás Seraff,

71964

independent; 13, Josep Rifa, C. E.
Natura; 14, Liuís Muntanyes, Aire
Llitire; 15, Salvador Calatayud, Futbol Club Barcelona; x6, Manuel Molinos. índependent; 17, Francesc
independent; z8, Germá Blan
co, Aire Lliure; 19, Vicents Poquet,
C. E. Natura; z.,o, Enric Formentí,
independent; 2t, 5. Reus, Atletic
de Reus; 22, Malí Calafell, Alum
nes de l'Esco.a. del Treball;
23, Joan
Crespillo, S. C. Barcelona; 24, -Josep
Ferrer, S. C. Barcelona; es, Josep
García, ()limpie Basket Club; 215,
Daniel Trinquell, Aiumnes de l'Es
cola del Treball; 27, Josep Bonet,
F. C. Barcelona; 28, Gaietá Itoiz, in
dependent; 29, August Castells,
°limpie Basket Club; 30, Jaulna
Capdevila, independent; 3r, Eudalcl
Angel, A. E. Treb-": 32, Benigne
García,
33, Folies Tobeta, indepdp
ehi ; Jan Geíris Lorente, Aire Lliurea 35; Juli Logar,
G. Badalona; 36s riliZZO«
S. C. Badalona; ?7, Joaquim Baquer,
F. C. Barcelona; 38, Narcís Font,
Aire Lliure; 39, Josep Castellvell,
independent; 40,, Francesc Soler,
S. C. Barcelohai 41, J. Minguet, in
dependent; 42, Ricard Barnús, inde
pendent; 43, Josep Estalell, indepen
dent: 44, Manan Lorente, O. Esta
ció Reus, (Ploms)".; 45, Alfons Col!,
independent; 46. Jpan• Coll, indepen
dent; 47. Joan Ruiz, F. C. Barcelona;
411, Joan Castelló, independent;
A;rtoni Caldes, independezn; so, Jo
sep .Echegoyen, S. C. Barcelona;
51, Germinal Planes, independent;
52, Lloreng Marco, F. C. Barcelonat
53, Josep Haguer, C. D. Júpiter;
54, Antoni Sala„ F.. C. ,Barceloneta;
55, Arnald Ferrer, independent; 56,
Joan Soler, indepcndent; 57, Ramon
Xandri, F. C. Barcelona; 58, Josep
Maca, F. C. Barcelona; 59, Josep
Ferrández, A. D. Telefónica; 6o,
Lauís Serra, independent; 61, Josep
Granel, C. E. Natura: 62, Didac
Bermúdez, Aire Lliure; 63, Josep
Parra, S. C. Barcelona; 64, Joan
Castellvell, F. C. Barcelona; 65,
Francesc Gallego, independent; 66,
Antoni Viladamunt, F. C. Barce
lona; 67, Antoni Carníce, indepen
dent; 68, Banaventura Caro!, inde
pendent; 69, Joan Casanoves, Club
Esportitz Júpiter; 70, E. Ferrer, Fut
bol Club Barcelona; 71, Joaquim
Latorre, Escora del Treball; 72, Ma
nuel Ballester, .independent; 73. Ig
nasi Almendro, Telefónica; 74, Fran»
cese Cabree, Reus :Atlétic; 75,
Eran
cese
Puig, independent; 76, Antoni
Escolá, F. C. Barcelona.
•

CLASSIFI(.ACIO

PER

CLUBS

Primer.
Penya Aire Lliure: t
3-5-9-12, 30 punta
Segon.
C. Batcelona: 2-4-911-14, 39 punta.
,••

-

Esport Ciclista
lona: 6-7-10-13-13, 51 punts.
Tercer.

-

Estampilles-Teatre
L'Empresa A. G. I. F., ens assa
benta nue ha establert un nou
de propaganda que per la seva ori
ginalitat cridará poderosament l'a
tenció. Ea tracta d'unes "estampilles
teatre", les guals donen aret a as
sistir gratuitament a tots els reatree
i cinemes de Barcelona.
Per tal de donar l'exctusiva per
al repartiment de les ."estampilles"
avisa els comerciants d'aguesta capi
tal que la seva venda es limitará
a
un reduit nombre d'establiments
de cada districte. Després d'aquest
tíaic avis les exclusives seran co
brades amb prima.
Les demandes secan admeses p2r
rigorós torn d'arribada. Als 'que en
principí puguin interessar, per t-.1 de
prendre posicions avantarjoSes da
vant la competáncia, 'poden dernanar
detalls que secan donats
mena de compromís.

DE

II'VOLTA

DE LA

Teatre Catalá Romea
Companyle VILA-DAV1
Poma tira
1.,Telt

PREMIS

AL POBLE

Dijous vinent: dia 13, a les deu
de la nit, al local d,e l'Agrupado 1:',xcursioi:ista Júpiter] Rambla d el,
els pre-«
mis de l'esmentada Volta. Els cor
redors classificats fins al número 45
50,

tenen dret

a

tots

nelria, dlinarts,
puiars. Butaques

a

repartas

oltingut

per

la

dita prova.

autaques

BOXA
vinen!. al
N T!.`1,0
%tundo":
interesaant/asima ~bate, /S
MUNOZ
RING CRILE
n

-

dorrer
1

d;vgnt

-

lit

a,lversert

AROS 'LIAMOS ( reven.lai
sensacional reaparizio de

BARTOS.
el

11111Inr *avenar!

fie

LI.14.4.E,.>1 D E

Irleossadine'lllosclió

l'emoció subli

esportiu,

que

na'

a

tarda: Prens
2 pessetes.

Aquesta íntima
compenetració ne
l'Esport i la Ciutadania
es

el que
rinden sentir els que varen
planejar
í construir el magnífic "Camp

ports" de Lleida. Ells

d'Es..

varen aven

ear-se
el malaguanyat
Alfred Pe
renya el primer -al que
avui arab
-

d'exit prediquen els Suyo,
Aimamí, Trabar, Bernades i
d'altres; ells, que representaventants
una
poIftica, i varen posar l'Esport
al Ilec
predominant que ji pertocava, al
de
poderós auxiliar de l'esforl catala
tant

níssim de la seva tasca.
Per _abre) és de d'oldre que ela esa
tadis del "Camp d'Espuerta" estiguit
poe

menys

abandonats;

que

que

els joves d'avui cerquin les distrae
cions enervadores i immorals deis
ball:: i deis cafés, i que el públic
de ',leida, com el més provinciá de
l'Espanya de pandereta, es daleixi
per l'embeutidora i ridícula "Fiesta
Nacional" i per les desgraciades "ve-

decttaels "qued'impoetaciódies,espanyo1a.

aquests
que el sen
timent patriótic deis catalana sembla
descabdellar-se i
expansionar.,
magníficament per les terres !leida
tanes, s'inicii una vigorosa reacció
a favor de
IlEsport. Que tots feos
el possible perqul gestes espOrtives
facin vibrar les nostres multituds,
i que un estol de joves es llenci
novament
a
la palestra a cercar la
destresa i la forea i a polir el propi
egoisme en l'abnegació i l'esperit de
companyonía que
l'exerciei
de
l'Esport comporta.
FRANCESC SALSES
(De "La Jornada", de Lleida,)

"BOSTON-BARCELONA"
( Un caraparnent

Es

a

l'Atlántip

e

s

gesta mernorable-;

desequilibrat, o tul modus vi
com quaisevol altre, esta jala

a

MIME

viia

de

ELS MILLORS ASSORTIMENTS DE ROBES PER
A VESTITS I ABRICS DE
SENYORA A PREUS MAI
VISTOS

TEATRE NOVETATS
a

1..'exIt

10.

les

més

gran

1

del

cada

nit :

teatre estala:

LA CORONA D'ESPINES
'ratea

tardes, tundeas
extraordinarles
les

(~4114944~~1444..11

1

_ré

TEATRE NOU
comeanyia SAUS
AQUESTA NIT.
El

gran

CASALLE

DE

A

olor« del

.ES

DEU:
vie..

menee

NOCHE DE VERBENA
Deniá, tarda,
Butaques a
LA

gran vermut

popular

General, 0'60.
VAQUERITA
2'50.

I

a 1111111111100

Víes urina•rip,
J.

CASASA,
D'atrae

Blenorrágia, avariosi, pell.
ment

rápid.

Guari-

.

Preus económica
met gly especialis.ta
Tallero, 29, entres&
una i de cinc a vuit. Festius
d'onza a una
-

--

a

Toles les

LA

inamommemirmi

PRINCIPAL
PALACE
ToIéfon 118*2
-

Avuf

,

ltfluns,

les

10 de

la

nit:

AOUDIEZ

cpopurar ventrIlee)

BALLET DE
SIGFRED BUSTERDA
eoreograrte

forme
Inmorales dansacines
:
dansart
caer!
EXIT!

Sense preeedents de
QUArRO tia JOTA
lormat exemsivament

per
un

l'insuperable

ARADONEE:1

ileeamptons

guaaeadors del
Pilar, d'enguartV, CO:ICIIFS

del

Saragossa:

RONDALLA

GirOnls,

"ea-rterle

a

PREUS POPITARS

DWAN

MES

TELEFONISTA

nit, l'exilas:

NOCHE DE VERBENA

del

CENTRE

AMADORES

....444441~4~.14.41/44.

AMB LA VOSTRA
EXISTENCIA TORTU
RADA PEL VERI URIC
UNA

MA MEDICA US POT (MANIR
La tan sol-licitada
intervenció gratuita del nostre personal facuaana
? s ja un fet. Els
nostres tnetges estaran a la vostra disieio gratuitamert
Pos
per a la més
precisa indicació i científica aplicaeió del nou i deterrnina4
tractanlent antireumátit
d'aedo curativa tan manifesta.
Ara podran també elsDIATURASA,
reumática i urialmics pobres. guarir; i a l'igual
que els afortunats
que poden pagar la
r.més exigent assisténcia facultativa,
obtenir de la DIATURASA
tot el que ella han pogut comprovar d'Ixts
sense precedents
i guariments definitius
i que entusiásticarnent SliggeStl°nats els feren
acudir als nostres Laboratoris en demanda tan reiterada
rerqua féssim exteesiva a
les classes 'necessitades la decisiva eficacia del
tractainent DIATURASA.
La seeció especialitzada
del nostre Departament med.:c per tal d'aten
cire els reumáties i uric.erniss
número
necessitats, que acaben, de crear, ha
habil1taria provi-ic:ialinent a la 'Plaga
,,
de
la Igualtat (r.,ent A"
entresol, de set a nota del
vespre, un hauran
reeessitin la

re

nostra

intervenció

i

)

llibre sensacional
Rocordeu aquests noms1
un

1111111~111191111111•11P

popuiars.

sins

zsarnerave.
Patria

de l

tic.

11+11444.~.~~

vuit

ASIR

sentir

a

tarda: Preus pu
a
2 pessetes.

ZAZA
creada
marta

conjunt

Josep

pimecr^s

din
vendi

.11•••••••¦.

nimeeres,

pecina

l'éxit

per

l'heroisme

de

La veina del terrat

fa extensives les grácies
els que contribuiren en llur

Celebradó

mis:

Mantua:

La veina del terrat

Junta

La

o

seran

1 totea les
Gaste A.

de

una

•

pacitat

1

NOU

Triómf:

lunya

1

máteix Canyárdo, en l'etapa 'final
de la Volta al País Base; d l'equip
nacional de l'Uruguai, guaryant aaes
vegades consecutives el campionat
del món de futbol; el que no hi
sápiga veure res més que l'esforç
eixorc d'un maniátic, o la temeritat

••44~44.4444.~."

PACA

REPARTIMBNT

cap

sense

TEA TRES

Barce

rninuts i

17

2.

20 centirns.

GERVASI

TELEFON

1.

MISan

56

E

'06>E1*ARCELOM
10 CENTS.

creer

poble.

taren contents de la

NACIONAL

PNODUO010

que han sabut

ecis

reunió, va
cenad Santana, fent-lo
la tnateixa

?I el títol europeu d'En
Gironls?

Divendres -L'Uzcedun telefona al
presideat de la Federació Espanyola
per veure com plit escapar-se del com
bat unís Primo Cansera. Mentrestant,
enserrya as periodistes el ballet per
embarcar-se amb l'"Ile de France",
que stun dimecres vinent de l'Havre.
La gent es torna a capficar.
Dissabte. Tres agencies diferents
que han donat informació de l'afer

Carnera-Paulíno opinen tores tres
diferent manera. Jeff Dickson fa

INO21441111~444144amosio~~10111111•1141114411041/111411111111

abandonar en comenear el seré round.
Montllor convence per la valentia, i
per l'agilitar de que fa: gala. En ea
neisements superá de molt el seu ad
versan. Ens interessava fer-nos arree
de si Montllor encairca o no, peró ens
van
haver de quedar amb les ganes,
ja que els atacs del canari els esqui
vi meravellosament. El sabadelleuc si
encaixés i fos més decidit seria un
mg-fert deis mes notables que hem
vist.

gent

,

CAFES TORRATS

terine.
a

en

aquest set
mánari, aplegant, harmonitzant l'Es
port amb el Patriotisme.
I és que aquesta fórmula no -és
ni un casa
una unió convencional
que res
ment de Conveniencia, sanó
pon a una rearitat evideat: l'Esport,
el veritable Esport, és una escora
d Le utadanía.es
portives es confonen
gestes
dins el seu origen amb l'heroisíne
patriótic. És l'ideal nacionalista. gua
fa ésser experts i destres els 'tomes
en lea Iluites cos a tos, en eis Van
çaments, en les carreres. L'esp,erit
guerrer és essencialment esportiu,
i l'afana- de vencer, de superar les
gestes de l'adversari está íntimament
eoniós amb l'amor a la terca pairal.
Encara avui, que l'esport especta
cle ha desvIrtuat en part la seva
idealitat primitiva, la veritable enlo
dó esportiva solament es produeix
quan Jalé patribtic inspira els atlaites
i fa vibrar les multituds. Llavors
aquestes lluites ancestrals que em
motllaren la rala i un lievat pode
rós per a les futures gestes d'un
mes

e

Montllor,

publicacions periodís
prerniat l'esforç deis ho

terra

tiques ha

gracienc portana la pitjor part?
Curuneau va demanar una revenja i
Ros la va concedir, a condició que el
cornbat sigui a dotze o quinze rounds.
Veurem si aquest combat s'arriba a dur

Sí? No?

ment

nostra

E

"neetiaab,
qual

ciutadania

Més de 40.000 exemplars cada set
proclamen el triomf de LA
RAMBLA DE CATALUNYA. L'e
xit més gran que s'ha conegut a la

'41-4

E
E

Sí? No?

i

ataxia

Laboratoris Cera, S. A.
i Copéruic, la a 39
Barcelona

Vico, 18,

!•
-

•
•

•

?

novembre de 1930
10 de

la rambla de Cataluma

CINE 51

Selecelons Capitol
presenta

El

DIJES ROSES RIGES

justicia i de la igualtat, -enal
tidor deis oprimas, el realitzador
artista, gairebé poétic dintre de iota
la tragedia del realisme de la h'stó
ria contemporánia russa. L'home que
de

HARRY HALM i LA JANA

dóna forma a les idees i idees a les
formes humanes, a les grana mas
ses
que han. portat segles i segles
el dolorós jou del captiveri i l'optes
sió, que han estat més eructe per
qué eren més ignorants. que han
reaccionat més violentament perqué
eren violentament tractades.
Serge M. Einsenstein. el renova
dor de l'art cinematográfic, el que
pr zner doné a les pantalles el re
de la veritat pura de la foto
grafia perfecta. de la forma que re
uneix condicione d'ideals i materia
lime prou formidables per a fer in
tensa l'emoció fine en els que no
ttnen cap punt de contacte amb mis
ideals que es desenvolupen en la

Avui al

LII)0 CINEMA
No deixeu de veure-la!

Ifiex

~MOL

llett pef
OOLDWYN MAYER
WRILSIINTA "MONSIEUR
SANS GENS"

I. OAUM.ONT PRESENTA
"EL VALS DE MODA"
Protagonista: Westegreen i Rige
Frisk.
Interpretació: Reeixida.

Arguusent: Indesitjable.
Comentarit Ele que han fet la pro.
de Ramón Novarro

coas

Argument: Lleuger

a

que ell el
que dona nom a minut

qualíficatiu
producció. Argumentalment

la pel

an:1a éa deficientissima. De presea
tació está bé. Direcció i fotografia,
atelieptables, pera Navarro, amb tot
i la se* sitnpatia de "bon enfant",
no pot per reté, que pretengui
tar l'aire despreocupat de les ean
eons de Maurice Chevalier ni pot
demostrar que té veu. Dorothy Jer
ga, deliciosa. Les catteons i músi
ea, molt gentils, i algunes escenes
plenes d'emoció, cona és la del cant
elie tztentre l'emperador marea a
l'exili. Datara la barreja d'anglés
i francés, un Napoleó que es diri
raí en anglle a la seva guirdia i
fine el tipus de Napoleó, ens sent
bien una miqueta masa atrevits 1
irreais. Tot plegat, que Metro G&d
wy 1 Novarro tenen amb acuesta
una pellica,* que podrá distreure...1

"EL CUERPO DEL DELITO"
Protagonistes: Antoni Moreno,
Mula Alba, Ramon Pereda, Barry
Norton, V. Padilla, Andreu de Segtrola. Conesa i d'altres.
políciac
D'amb'ent
Argument:

peré que no conquistará
per •a la una ni per a l'al
tre. Han de recordar que la moda
i tant...,

fama ni

litat patlant dernarta quelcom 'mes

ALGEBRA

.CINEMATOGRAFICA
20 E

D M Bs

la primera
sessió de "cinema pur" ene doné
Studio Cittaee com a plat fort és
una producció ben interessant. Ba
sada en un fet hlaóric de la revo

I DEL MISMO

que

en

PARIS

la

sera

...•.•.

FILIGRANA D'ART. TRIOMF

•

,,

----,

Apta e-aftnetore

nt.

propaguen

El rey

per
a

No

espanyol,

111

ANTONIO MORENO
arnés lee noves "estrelles", oornpatrlotes ;lastres, RAMON
PEREDA, MARIA ALBA, ANDRES DE SEGUROLA
BARRY NORTON
81 és

Un

film

Paramount,

es

el

millor

del programa

•

•

*

Tarnbé els einegrafistes fran
cesos
comenten: "El cinema, que
está considerat pel Govern com un
espectacle sense interés, ha donat
a
l'Estat
120.520.798 franca de
guama..." No ala de comentar pas
ni la 'cifra ni els guanys que eis im
postos de cinema donen a l'Estat
francés, malgrat l'esa* interés de
*

•

-

L'Olympia de Paria ha decidit
presentar molt aviat en la seva pan
talla una experimente de televisió
Per?) no assaigs, sin6 preves per al
'públie, que donaran a aquest el re
sultat práctic dele minuciosos estu
dis deis hornea de déncia. Els es
pectadora podran parlar a la figura
que veuran en la pantalla. Hom sap
que al Coiseurn de Londres van te
nir Iloc no fa molt temps una expe
rimenta sembtants.
SSS

Artistes Associate 1 una revis
ta francesa iban posat d'acord i
han obert un concurs que s'anome
nará "Concurs Gloria Swanson",

METRO

permetrá que la guanyadora
només hi prenda part el sexe dé
bil
faci un viatge grama am.b es

-

GOLDWYN

—

tada duna setmana a América. El
mateix concurs 'Huirá lloc a Nova
York, i una arnericaneta visitará
París gratuitament Aix6 és inter

MAYER
a

.1.•111114~1111111.411111111s

canvi

ironía del millor gust. Ni haurá qui
ereurá que alió és un elogi... d'a
quests elogis que hotn voldria no
sentir mai...

e

'SS

Chaphn

diuen

s'ha

que

..rat

d'Artistes Associats. Fairbanks din
que comerdalment ja n'está sepa
el
rat i que tan sols espera acabar
film "Escalant la Huna" per sepa
del cinema. Mary Pickford
rar-se
també ha detertn'nat deixar l'art ci
nematográfic. Litlian Gihs ja s'ha
•retirat també, i Norma Taldrnage
parla també de no fer més peHícu
les... sCorn quedaran els Artistes
Assodats? j 1 quina artistes podran
ocupar el lloc que aquests deixaran
buits en l'estimadó del pablie?..
rev'sta francesa es con
ta l'argument de "La fierecilla do
mada", vist per Fairbanks, amb una
En

una

produIt

technycolor

fina

ara

...Si els anglesos

"gentlemen"
más elegante
americana

demeu

de

veure

ses

es

i
canvi els

en

cana

creuen

dissute•sren

el

transcendental

assumpte de !'elegancia masculina...
•

•

*

alió de l'elegáncia, cal
que recordem que Maurice Cheva
lier mateix, per més que el veetei
Tornant

a

xin amb gust.

no

pot arribar

a

re

borne elegant. Tan sois
shapatic "chansonnier".
un "jeune premier bon
vivant".
Perú cal que recordem també com
vesteix l'smoking i el frac i fina
l'americana el famós Tom Mix
sultar

resulta

un

un

*

i

más

ereuen
amer

amb més. Iteró
moit mes gust per a elegir i portar
la vestimenta masculina que els
francesas. Fine i tot d'airó se n'ha
fet assumpte d'honor i certs per 6dics i revistes americanes i france

és

vagabundo

es

que els
que ells.

• *

...L'altre da ens preguntava una
noia aficionada al cinema qué s'ha
via fet de Len Tellegen i de Leslie
Fenton. i després una altra ens va
preguntar si les sonores hav en su
prima de les pantalles a Madge

Bellamy.

admirar

JEANNETTE MACDONALD

les felices protagonistee de EL
DESFILE DEL AMOR, en una
nova
faceta del sen art incom
parable. junt amb

DENNIS KING

nel Shaw", novela, el
de la qual és oficial de

tornará al cinema parlant
amb tots els honors. Leslie també.

protagonista
1"Intelligen

Ser-rice", o más ciar, del servei
d'espionatge. S'espera que amaina
ce

obra de Dieudoarté seré

aova

nimbé

adaptada al cinema.
•

•

•

A Anglaterra s'ha format re
centment una nova companyla
productora de filme parlantes
que porta el nom de "Audible
Film Craft Company".
La primera producoíd
"The Lure",
• *

Sembla que Mary Picford esté
eatutliant el tima, d una muera
constant, i que aquests estudia
tenen per finalitat la propera
interpretació de bIary
Hom recordará que Norma
Talmadge va ésser meravelloea
protagcnista de la versió muda.
Mary Pickford está, dones,
aprenent francés amb Fifí d'Or
say, 1 el maneig de lee casta
Ja veurem qué
•

en

•

sortiri.

•

La famosa parella d'aetors
Víctor Mc Laglen 1 Ed LovitA
que tant d'ésit obtingué ant_
"El preu de la glbria", torriai
a treballar junta sota la diret.
ció de Raoul Waish en la pe
lícula "Dones de bota ele pa
soe.

C1NEMES

Titeignar2
AMISTA NIT,
REVISTA

que

-

—

cable, autor de "Tsar Napoleon",
"La doleor d'estimar" i altres. Ac
tualment está enllestint "El cerp

nyoles.

A Billancourt. sota la direcci6
d'August Genina Pierre Batcheff,
el simpátic galan francés Daniele

-

-

el famós tenor que té subjugat el públie americá.
AVUI, al local dele Izas empectaculars:
ES un film SOHOT Paramount,
ti

no

lacia pasear amb raons".

—

La millor creació del galan predilecte del públíc espanyol.
itornanticisme
Espiri
Cançons selectos
Aventuren
L'época napolebnica
tualitat
Heroisme
Galanteria
Una pellícula plena de valora
en Lota la aeva grandesa
verítables

LILLIAN ROTH
El

pan l sda en
creeeid de

França be diguin d'una vegada i

ha determ:nat realitzar amb
els mateixos elements un segon film.

en

eepanyol

en

UfilliltE15101111

pany

de Grácia, 23

LES
10:
PARAMOUNT

a

SONORA

SI, NO TENEMOS *IMANAS
mbuixos sonora earaninunt. en san

RivPavnt
AYOtlieursoo

Opereta einematogrAftra neramount„
cota en teenteolor. per
taminia KIng
JeannetW Meo ~IBIS

cinematográfic...
•

• •

Gaeton Ravel s'ha proposat
realitzar la versió parlada o sonora
duna produccló histórica que temps
cunera interpreté Raquel Meller,
i
vol també que aquesta art ata en si
gui la protagonista. Endevina ende
vineta: "Violetes Imperials", en la
qua! Eugénia de Guzman, comteSsa
de Montijo i de Teba i emperatríu
deis franceses
l'últim Imperi
e stava
representada per Suza nne
Bianchetti, i Raquel Mellen tenia el
paper de raen. u Raquel. Desitgem
que la versió parlant sigui més fidel
a la história i que la peRícula en
conjunt sigui una miqueta n'ilion..

.411133

/0~44+14~~4•4•.

Muceta nit,
Programa

a

!es den:

sortor

Cieumont: Le borrachera
Periquito. Oran ball de la It
perproduecte

Revista
de

—

FE

guanyariem

tots...
•

EL VALS DE MODA
per

HAKAN

WESTERGREEN.

•PINP•444444•1.4441044.44

•~••~•444.6.444.

ROSSELLO CINEMA

*

A Franea es prosa en elz pe
riodistes... La funció de gala amb
qué s'estr?nará la producció de Jac
ques Feyden "Si l'emperador ho sa
bia...", sera a benefiei del Casal de
Periodistes Cinematográfica.
—

(entre Rimel, de
oc cataitinea).

s

Albert Dieudonné, l'intérpret de
/Espoleó del famós "Napoleon"
d'Abel Gance, és un escriptor remar

—

EL

orarta

1 Rambla
Telefon 70110.

MILI OR ertoonANIA
DE
BARCELONA

Avut,

:ID.

a

MUY

IPS 943:

COMICA

(Poxl

PERIQUITO (Por)
RECLUTA
(0aumont)
Monty Bankg I Jean Arthur
ULTIMA NOCHE (almira)

GATO
EL
per
LA

UNA NOVA CREACIO 1 UN NOU EX1T DE

JANET GAYNOR i CHARLES FARREll

•

peró relegat 'sempre injustament

a

LA PAREI.LA IDEAL, humil, perb triomfnclora en El.
SEPTIMO CIELO, i que avni etilos' un Une preeminent PI

papera secundaria. Madge... cree que
a ist gentil Madge no ti
convé gaire
que ene ocupem deis seus assump
tea, i no penes actuar per ara en el

cinema.
*

formidable

totalment

..

parlat

totalment

Que una colla d'amateurs del
cinema anglesos han interpretat
filmat una producció sonora titu
lada "Shadows of
Limehouse",
l'exit de la qual ha estat tan gran
que l'Apex Motion Pictures Coro

Mr. Sans Gene

veure

•

peflfcula

...•42,••...

oantant

COLIISIEUM

El cuerpo del delito

Paramount

SS.

Lou

a

Es un film

—

RAMON NOVARRO

que triomfa diriament al

•

111

*
••
•

AVUI

...

emaaastamaaaaaaaaaaaaaciaawaaaacanzataar

•

TIVOLI

amb el nom de "Warner Mountain".
Es un recordatori original.

11111•11111111~~

ante

ei

Ca.pitol

SIMPATIA

FEMINA Passeig

El més original

AL

AVUI, ESTRENA

•ei

l'argurnent d'aquesta pel

ARICTA BRUN

a

repartiment espanyol Wartistes de la nostra
raga que parlen la nostra llengua

Parola, Jacques Varennes, Lesieur,
Labry, Joselyne Gael i Zetas inter
preten "Amors de maja nit", dani
bient policíac, amb crirns i tot..

nat

per

UN EX1T DE

ROTUND DE LA JOVENTUT, L'OPTIMISME I L'AMOR..

molt interessant. Versió espanyola
de "The Benson Murder Case".
Interpretació: Excellent
/vIodalitat: Totalment parlant
Comentad: Una producció d'aque
[lea que menté l'interés
públic
fina a 1 áltim moment. Stgurola, pe
massa teatral
en el
papen de
Binson. En carvi, excellerts Pereda
en 'el de detectiu, el qual, per la stva
exCellent dicció
tamice veu, junt
amb el seu sobri treball, está pre
deitinat a grana Ilocs dintre la mo
dalitat parlant. Barry Norton i Ma
reno, que aconsegueix fer simpá
tica la figura de Icriminal. Tan sola
havent de remarcar a aquest artista
que la seva pronúncia espanyola está
ja massa influida per l'anglés.' En

DE CATALUNYA

exerclteu la vostra Intetligénola
desnobrir qul ha estat?

secundada per
Carmen Ruiz Moragas
Félix de Pomés
Aliguel Ligero Julio Pena Carmen Ferninde,

...Que eta americana, per tal d'a
gralr ala germana Warner, princl
pals propulsora del film parlant, han
determinat batejar el tur6 más alt
de tots els que volteo Hollywood

SELECCIO GAUMONT DIAM ANT BLAU (FORA DE PROG RAMA)

'

no

CARME LAR ‹'ABLITI

• •

LA RAMBLA

qué

l'espléndida fotografia

P. VENTURA I VIRGILI

VAL S
DE MODN

$5*

1.po1

que

.

ram

S'HA COMES UN CRIM!
HAN. MATAT BENSON!

Frien!, ja

•

••••

Ilegiu

1

artista

en

té no poca part en l'alt valor emo
cional i detallista de les escenes.
No cal pas dir amb l'entusiasme
que el públic acollí la primera sea
sió d'Studio Cinaes, cosa que hono
ra ele seta organitzadors i ene fa
esperar a nosaltres futures vetna.
des de cinema selecta.

,
,...
EL ***,41

ricans per donar al pfit)Iic bis/Alije
'es producciens par:ants que li inte
ressin.
A part de les interpretacions del
detectiu. Pereda; del ;m'irle, Vi
Padu'a, i de Moreno, els al
tres estan hand'eanats per la paran
la, la qual cosa malgrat
en
tOt
de la producció, és nota
Reitlest film.
El preetlei de Moreno i 'a per
‹nnalaatd dels dos art'stes esmen
tata són suficiente perque' ?a pro
ritr-eió sigui un éxit per a la Pa

de la seva projecció al
ha vist desfilar 20 ESTRE
NES per les pantalles deis
salons del centre de Bar
celona
VEGEU-LA AVUI!

com

eta espectadora, i és
que l'esper t de justícia, l'odi ala
opressors no ven ni classes ni esta
meras socials, sinó que está en el
cor de tots els bornes que en tenen
"El creuer Potemkine", peró, ens
ha donat la sensaci6 que ha estat
retallat. No és possible que un borne
de tanta detalla com Einsenstein
hagi deixat sense solució algunes es
cenes mestres. Verament seria de
priment per a nosaltres creure (n
aquesta supressió, ja que no po
dre= tolerar obertament la muti
lació d'obres tan ideológicament
belles com l'erisodi históric que ha
reatitrat Einsenstein per a la pan
talla.
Cal remarcar, a més de la gran
direcció d'aquest, que, segons refe
eéricies, e'ha anat superant en di
reecions posteriori, el treball mar
:sil:"
cambra realitzat per Rudolf

prohibició de projecció ens hay a
fet creure que era, sín6 que és la
Ilcial reconstitució d'un fet históric
que indubtablement havia de portar
la cua que va dur per a l'imperia
llame rus.
La realització d'aquesta produc
e:6 és perfecta. Escenes d'alta enlo
dó, de dramatisme simplicíssim,
perú punyent, tenen el do d'arribar
Sns al cor de l'espectador 1 fer-li
pensar en la semblana de sitia
cions d'alguna pobles. Iteaccions
formidables, Iluites plenas de cruel
tat, que no era altra cosa que la
realització de la dita "ull per ull,
dent per dent", donen alt valor es
pectacular a aquesta direccio. Obra
mestra, meravella detallista eue arri
bá a entusiasmar el aeleete palie
que concorregué al Lido Cinema,
per tal d'admirar el que tant li ha
vien fet gruar š en toa ala paisos
pedía vare', menya a Espanya.
Emoció i entusiasme brollaren

.-

e-'

Saló Catalunya

propaganda política,

unánimes

-441** '••••..

CINEMA.

líenla i la seva presentaci6 i solució
56n molt acceptab'es. Totalment
parlant, arriba a fer que el públic
oblitli el lloc on da. El diáleg, peró,
és melt defic:ent. Naturalment que
la majoria d'anneets filme eón els

la pellícula totalment par
lada en espanyol que es
troba en la 5: SETMANA

lució del tgoe, a Rússia, la •.suble
vació del creuer "Potemkine", de
la flota de la Mar Negra, ocorre
guda aqbest any, aquesta peHícula
és la reconstaució perfecta de la
realitat
No és, dones, una pellícula de

Magnífica producció espanyola de l'eminent

*

conjunt

BARPO

Dona Mentira

l'espectacle.

entretingut.

Modalitat: Sonora.
Comentan: Una palada d'aqueIlea a qué ens tenien acostumats els
americana temps enrera. La comedia sentimental, l'artista que es
veu obligat a deixar ele seus estudie
i dedicar-se a treballa més humils
per t-1 de sufragar les necessitats
de la familia. Autor d'un vals la
música del qual ea fa popular amb
un tres
i no-res, el protagonista
s'enamora de la fila de l'editor, ignorant que ho sigui, i que tampoc
no reconeix en ell el tramviaire que
fel l'amor. Total res; que l'home
acaba essent "més popular que
Beethoven", paraules del film, 1 la
parella es casa. Simplicitat i ese&
romántiques, una gentil
nes molt
protagonista i una acurada fotografía.
PARAMOUNT PRESENTA

mereixen millor

a

arde-

tal.

Protagonista: Ra.11705 Navarro,
Derotby 'orden 1 Joho
Jeterprets416: Ajustada,
Modalitat: Parlast.

antant

gentiles« ale

sImpatia

que

..

papada

pantalla.
La producció

Triomf d'un amor sincer sobre les convenién
cies socials I Vegeu-lo en

"Potemidne"

creuer

El poeta de les idees populars
modernes. Heus ad el que és el
director rus Einsenstein. El cantor

per LIANE HAID, OSCAR MAR1ON,

forrao

,•¦•••¦•••

*

Sembla que mis cinegrafistes
francesos ens haguessin sentit. Par
lávem fa poca dies de la pellícula
ininflamable 3 ens deien que a Fran
ca el otateix Govern havla aplacat
el set: ús per un determinat temps
que actualrnent acabava. Ara re
sulta que sha renovat el termini
que molts elements de l'art cinema
tografic protesten d'aquents ajorna
menta dient que "ci és que tenen
especial interés que l'invent del film
ininflamable no tirgui utilitat a

Ve--!os 1

•sccuteu-los

CADA

01A al

KURSAAL
DE DE LLEI

-

FOX -DE LA PANTALLA

•

?
?

?

lo

la rambla de Catalurxya
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OTOR ISME
L'assemblea

La fabricació nacional
d'automóbils pot i deu
intensificar-se

e

Es dar que
aranzela
ris actuals poden ésser angtnentats
per • indios protegir la indastria
nacional de rautomblail.
Comercial i financierament, les
causes
esmentades fan, svui, fácil
13 indústrias. de l'automobd a Espa
nya, que abans era dificilissima per
la baixa dele canvis i poca prutecció
aranselária, ja que no hi ha raolju

qué

per

d'industrials taxistes

0'5141y

II
els drets

El dirnecres dia 5 del corrent a la
nit tingué 'loe al local ?el, col.seu
Pompeia, de Grácia, l'anonciada As
semblea general d industr:als taxistes,
convocada per l'Agremiació de la dita
indústria per tractar de la situació en

aDe

"Cl!
queda amb la
per a Espanya.
El gran Abadal sempre eituant-se...
amb vistes als nous tractats amb
Freno, i Italia. I d'aquelles cam
pazye1 de marques nacionals tetes
ene diu, senyor
no fa 'agite ?qué
2-tualu41

--

ss

que

troba i exposar la
manera de donar-li solucló a base de
constituir un gremi únic. La palpitant
aetualitat del tema que havia d'esser
objecte O'expos'ció i debat va atraure
al Pompeia infinitat de taxistes, que
ompliren el local en la seva totalitat.
El president de l'Arremiacies senior
Raid Igual, pronuncié un liarse i mo
nas discute que fou seguit amb visi
ble interés per la concurrencia.
Les dificultats d'un:este primer.
ternps—d gué, entre abres coses Palme
Igual--ens portaren a buscar una mo
dalitat de Iluita. Precisava trobar
aqueas* modalitat per aconseguir dos

"Peugrot"

marca

cotxe de potencia mit
,Francesc?
1/2, 2 i 3 1/2 litres de
•
e
cilindrada (2o-25 C. V.) de 3c.000
'En Sobirana,

jana

un

•

de zs

•

del "Whippet",
molt eontent pesqué es creu
ésser el millor pilotan i entre els del
gremi. L'altre dia deia: !Ja veieu
si en tenme de por, que Mugís no
m'ha acceptat el rentoi!
—

rsseyes, per quant fabrisat a casa
costra un cotxe de tan bona i mi
!Por qualitat costana de :5 a 25.000

está

pessetes.

L'esas éxit d'anteriors intents
d'implantació de la indústria nacio
nal de l'automóbil, fou motivas prin
cipahnent -per la insuticiencia

*
—

aleshores es-del mercat nacional, al
bala valor de les divises estrangeres

•

(com antedorment indiquem), peche
&sets aranzelaris i. com una conse
ellencia dg tot ajad), a la descon
Cansa del públic, del Govern i de

preferits

imitaran
tranger.

el nostre

en

arnb avantatge

n

ereat

impera

avui

•

dintre el
*

5

ram.

*

L'Abadal té a punt de con
certar un cernió de petit .tonatge.
Ara, no ho facin córrer, eh?
—

NEUMATICS

casera,

"Ford", els
ven. Je, no vol
del

PanYs.

una paraula—digué l'orador—,
d'aplicar la fórmula "el taxi per

—En
sha

al* tax1stes".
Finalment, acabi el seu discurs afir
mant que la indústria taxista a Barce
lona no té més que dos cantins a se
guir: l'un és l'agremiacit5; l'abre el
L'elecció no és Oubs
tosa, no ja per ala industriali taxistee,
sito', per al bon servei del públic en

general.
•¦•¦••11~11~~1~1~~~~~1~~~

CAMIONS
AUTO 111 NIOUS

coneeesionart pe?
de eareetona

I

ete.

AlMí i féu upa crítica detallada i
serena del regiament de cIrcttlaci6 apto

e

e

Sembla que

es

abans expressats, que no per ésser po
bres seis ha d'obligar a deixar l'oficl
que han atoes 1 que exereeixen en les
mateixes condiciona que els seus com

fins diferents ipualrnent essenelals: l'a
cine ets nostres afiliats po
guessin guanyar el mtnimum neeessari
per a la vida 1 la necessitat de ecenp
les
tar umb quelcom que amagues a
els nitres industtials,
nOstres fiies
D'aquí
néixer el tiquet, que retinelx
tots els avantatges que poden deIlt
jar-se, ja que senas tocar el taxime
tre ni modificar el mes trdnirn la Id
fa de seizanta céntims quiRintetre, afa
4:tela el veritable consumidor del ta
xi, el client prilitecaor real de la indús
tria, a costa del consumidor ocasional,
el deis dies de pluja, el de l'estació,,et

seccio d'anuncis de les
d'automeibils és una cosa
cases
molt divertida pel que té de vani
tosa. Un exemple:
X. X.= "Director apoderado".
X. X.= "Director gerente".
X. X.= "Director propietario".
Aviat hi veurem: X. X.se"Di
rector pagano", que és la figura que

amb l'es-

actualment

vat per l'actual Ajuntatnent, i acabá
fent ressaltar els avantatges que per ala
taxistes representa l'agremiació total i
única, exposant cada una d'eles i de
tertint-se especialment en la solució que
pat danar-se al material sobrant, no en
perjudici del taxista de professió que
posseeix un cotxe vell o en males con
diciona, pe«) que a pesar de tot és amb
el que es suanya la vida, sinó adqui
rint successivament els innumerables
tax s propietat de botiguers, ese funcio
naris, de comerciants, etc., per ven
dre'is en condicions assequibles a!s

conseguir

La

—

la banca.
*tul és una necessitat nacional
1 la nostra industria mi capacitada
per a fabricar automóbils que seran
els

*

En canvi, el seu company
Calvet dio que está disposat a ae
ceptar... una dentadura.

—

—

de

JOAN

e

Itie provineiest

1 de

ensopa

FLOTATS

Tamarit, 95 1 97 -T1.31506

BANOELONA

En Casajuana,

a

cacauets

saber

ti pre

no

res

de Va

lencia.

ARRIE3AT...

HA

•

En Tanu Alegre no esti de
cidit a firmar pe! Citroen. En canri
és segur que continuará amb el
Talbot, el qual estima com a un
—

Service Station
-

S. A.
ARADO, 270
I PASMO DE

*

272

*

—

•

I que

nosaltres sola els
moteta opinió ho
editorial publicas fa
"El Sol", de Madrid,

som

no

—

expressem

dernostza
poc temps
que

an
a

la labor de la Di

comentar

en

recetó gens:tal de Comen diu:
"No es ciertamente mire conside
rable nueutsa actuel exportesión, y
sin embargo, rauy recientes éxitos
en concursos internacionales indican,
que no solo nuestra agricultura,
ni:matra industria" tienen grandes
poslilidades de triunfo en h. con
currencia mundial.
Si el esfuerzo privado encuentra
un apoyo eficaz en las esferas ofi
ríales y si la colaboraelóte entre em
es sectcmee es continua, metódica y
progeesivamente intensa, no terrier..
mos en ver el resultado de este sen
cillo engranaje, base de la expansión
me
y del progreso en las naciones

orpraniaanal.
Pero

dentases que esta funciún
casi inhibiste,
mantenga el carácter que
le ha dado. Es preciso que

critica,
-.nora

se

Dirección general de Comercio,
uramente política, como el ministre
de Economía ha declarado; no esté
&serio. En
a merced de cambios de
'a continuidad estriba su efic:encia."
?Quina orientació ha de donar-se
a
la fabricadó nacional d'entornó
bils? iQains modele han d'elegir,
a
quince conditions topografl
se i
eues del rlostse sol i adantstelá 1 les
eostres necessitats han dé respon
,h-e?
Abr.?) 8a11, terna d'un gitte article
-ate

Rigorosament históric. Lloci

próximament publicatem.

assolir Radio Barcelona en
l'Hotel Co
els seus bsns temps de
paper
trtst que
el
Tothom
sap
lom.
ele
ha arribat a fer en mane deis
de
A.,
S.
Unión
Radio,
mento de
se'n
do
mateixos
Madrid. Pesó elle
dependre
tanta vergonya de
nen
Medro!,
A.,
de
Unión
Radio,
S.
de
tot aqeesta depen
que neguen
té
dencia, i intenten enganyar els
tractés
encara
es
dio-oients com si
Barcelona, per
de la primitiva Radio
que la
prestigi
del
beneficiar-se
a
cre:, Barcelona assolí.
Heus-en aci les proves. La re
vista "Radio Barcelona" des de la
te de novem
seva fundació fins al,
com a
presentar
va
bre de ig28 es
"Órgano oficial de la Asociación
En
Nacional de Radiochfusión".
aquesta data tingué Ilcie l'obligada
de
bajó amb Unión Radio, S. A.,
carta
amb
coniptava
Madrid, que
blanca del general Primo de Rivera,
"Órgano
sser
i la revista passá a
oficial de Unión Radio, S. A., Emi
Aso
sora Radio Barcelona y de la
Radiodifusión".
ciación Nacional de
Atteb aquest títol la revista es va,
15 de juny
anar ptesentant fine al
subtitol fou
qual
el
en
la
102g,
data
de
oficial de
"órgano
substituit pel de
Asocia
Unida Radio; S. A., y de la
ción Nacional de Radiodifusión".
Aisló duri fina al a4d'agost de 1929.
va
En equesta data l'Associació Ii
rádio-olents,
diners
dels
retirar els
tots ana
davant del fet que gairebé
per
a pagar
Madrid
parar
a
a
ven
molt
grane sous, i se n'invertien
da
pees en programes. I en aquesta
un mo
apercollé,
en
ta fa revista
com
el que real
mere de sinceritat,
Unión
era: "Órgano oficial de

6

el doctor Saldugat_ etc. Amb tilo
tlu d'un esbtonc, a comentará el

PREU:

gairebé

i

posaven
manifest la poca yergamos de la
causant de l'aldatulL L'Alfons— el
propietari de rautomobillseim bar
en sentir
tantee vegadee alió de la
falta da vergonya, ele digué tot pa
rió, i amb la majar bona fe: "I bé,
senyore; ,?que volen dit que entre
vostes hl ha algít giee en tingui, de
succeit

CILINDRES
8.8E15

1111TO EQUIPOS
CORTS, 499 (entre Borren i Viladomat)
Tellfon 31470

Sembla que d'una coaeguda
d'autortobbils han desaparegut
rasa
uns guante mulera de pessetee dé la
cabra. ;Nosaltres que ene peneávem
que toles les cabree estaven buidesl

coccomag~amadaaalaa~

•
a

tranquinitat deis

nos

a.

Senyora:

amics sis direm que En filien
l'Abas
encara no ha tornat a casa
tres

...

•

I que En Puig segueix tan
En Mensa del "Ro

ftesquet amb

ches Sclmeider".
•

afegia:

"Els actuals dirigents de U. R. B.
son els mateixos deis ternps primo
riveristes; pregonera arreu la neo.
cessitat d'exigir responsabilitats ala
en virtut
que en un o altre sector,
poder
dicta
oprobios
l'absurd
i
de

torial, explotaren el poble o s'apros
fitaren materialment: U. R. B. és
món de la
un "cas" d'aquests en el
radiodifusió, al qual, com a fruit dic

tatorial, hem d'exigir tota mena de
responsabilitats, especialment per la
inferioritat en qué ens ha collocat
en el camp de la radio."
"Per catalanitat i per eUgnitat, cap

Radio, 5. A.". Pesó de seguida es
aquest sub
varen adonar que arnb
títol farien molt mes adeptes i en
diders, i des de la
cara mes pocs
«Imana de

*

Sabem que entre la gent le
benzina hi ha el propósit de cele
brar un concurs d'elegancia tnasele.
Preveiem els 'usare catadidats: Mir
quez, Moreno, llivern (petil), Sam
só, Bertran, Bastó', ettl. Tenim no
ticies que En guld no vol presen
—

ridio-oient ha d'estar al costas d'ells.
Trobem sorprenént que el senyor
Adria Gua) es presti a collaborar-hi,
que posi al servei de U.R. B. la per
sonalitat i simpatía que pugui te
nis com a figura del teatre catalá,
que el periodista J. Navarro i Cos
tabella, en tant que' a 'La Veu"
parlen tant de respqnsabilitats, doni
conferencies a casa d'uris ex-pupins.
Aquests doe senyors, n Cls•enlluerneo
lea peseetes, o no volen tenir
present que la veritable catalanitat

mistificad:me, i que tot
bon cuele ha d'avantposar a tot el
seu patriotisme, si aaueet és verita
*

De la tecci6 de consultes de la
revista "Radio Barcelona" (cosa es
tranya: d'enge que aparegué el con
atine/si del doctor Calvet a "La Pu
blicitat", ala clients de U. R. B.
els han vingut ganes de consultar...),
Ml número 14, L, B., Sant Feliu,
<lineal "Las ihtermitencias de au
dición que nota pueden ser debidas
a un mal contacto...". No s'hi amoi
ni, senyor L. B.; les intermiténcies
eón degudes al mal funcionament de
A J s. Cerqui nualsevol emissora
estrengera i no li passará.
D'un anide titulas "De elocuen
cia radiofónica", de la mateixa re
vista;

"El radioyente no tiene que pen
nada, La función del oyente es
escuchar. El no pinta para nada."
Ja ho sabeu, rádio-oients,
tres no pinten res enlloc.
L'originalitat de la reviste "Re
dio Barcelona" és remarcable: de
14 escrits que pública, u són ex
tractats d'altres revistes.
Es veu que és una redacció on
ningú no pensa per compte propi.
sar

—

11

5

*

*

Unión Radio Barcelona dóna rnés.
anttncis deis que la liei Ii Perthet.
AixÓ és un fet del qual són testi
monis tots els rédio-oients. Caldra
que la Junta técnica, çue ha de vet
llar pel compliment de la legislació
de radiodifusi6 i pesqué no siguin

II 1111

111

11

11 11 • 111

i el Comité
la llei.

be.nefieí vostre,

J.

deixeu de consultar pratia

López

Aneo thalament de Iliiros

a

11 1112 111 111 111 1 111 1 11 1 111 111 111 11

111

Taxis Agremiació
Demanant els seus cotxes per tellion van
domicili sense marcar el taxímetre

•

33030
Importatitt A
aquest servei,

SO

a
e

fi d'atendre amb més rapidesa
hem installat 10 línies directes

-

a

*

qualitats

a

semblants

*

U.

a

'

Examineu el s apara
dors 1 us en conven-

a

1

Dertidneu catáleg

a

111

Central i oficines: 1:RGELL, 153, ent.

IR III

segona

sa.smua.a11

Qt

st•,t‘l

11
ESTECIALITAT

leett

Jeurhé I.

BODGE BROTHERS
Auinuóbils, CanVons 1 Au ómnibus

L000

RAMBLA
0'. 000
0100

DE

CATALUNVA, NUMERO

123

A

LA

MIDA

Maiestic Hotel
fiÉStAUKANt

1

1

Coberts

a

préu fía

i a

la carta

Orquestea flalons especial.
tiodes, banqueta 1 fintes

ELE

234
Madrid: San Agustín, 3
Bilbao: (Beltran Casado i C.9
Henao, núm. g

ToreSky, ?qué

a

11

11

11211

11 •

*

vol que

*

J

contesti,

sant

*

kY. digué: "Caballero, compre cai
zado hundo* Terenee".mestr
Chatpentiet es girá estranyet, dient
"Mais, c'est lui qui vend les chaus
sures?". Ve-li aquí el que té aisto
l'anunci:

speaket

sonso

-

5

a

El mestre Charpentier saloclá el
públic barceloní des dé l'estudi de
E A 1 1. Les planxes que els se
nyor§ de U. R. B. han fet a len
són innornbra
tosa el'aquest
acte
bles. Alsans que es representé
l'opera "Louise" ja parlaren "de
caluroso recibimiento que se le ha
dispensado con motivo de la repre
sentación de su ópera "Louise".
quan ja s'havia representat enear,
deien "que se está representand:
actualmente". El més grados fo
que imrnediatament que Charpen
tier acabá la seva saIutació Toses

•

•

que el

crista? Prou vegades se l'ha con
vidat a una polémica, pero que no
ho veo que el seu mal no Vol so
roll? Més val xerrar des del mí
crbfon; almenys el públic de U. R. 13.
no W pot contestar. Aixi
áethpre tt":.
ráó.

II II

RICIT A -r
Valencia: C. Salvatierra, 42
Sevilla (UoBlánes) Trajano,
Alicante: Sres. Vafio, Sanches
Crernades

creure

hi ha un
en
fadat perque Toresky no contesta
res del que li diuen. Din que s'ex
clamava així:
--Aquest Toresky s'ho delira dir
tot; és un covard; ja veureu el dia
que es fiquin amb mil
No sablem que hi haguessin pa
pus a la U. R. B. Quant al senyor

o

AUTO

*

l'estudi de E A
senyor que esta molt

a
hatcéloria: Diputad&

*

den

es

.5

'MATE
NT RADIO

a

R. B.

Sabem que

cereu

a

diferents llocs de la eiutat

o una
demostració
cornproMía

•

alón és ple d'ignorants. Vegeu coas
anuncia: "Van a oir ustedes "Go
yescas" interpretada por Pablo Ca
sals" o bé "Polonesa" interpretada
por Paderewsky". Aisró son discos,
és ciar. Ells, pera, confien trobar
algun babau que cregui en els au
téntics Casals i Paderewsky al seo
estudi. Quanta llana!

•

En selectivitat, abast, volum,
fidelitat 1 note
del de sons, clip no l'iguala. Basta
conoce
tar-lo al corrent eléctric. El moble
pot
adornar el saló més aristocrátic.

*

5

model de conversa. Es
un
tractar mútnament de "xino",
de "lloro", de "mona", etc. En Mi
liu arriba a dir a Toresky: "Usted
también es un saldo". Quan en mas
teix ho reconeix...

aquest regi aparell

a

hi ha

varen

encisat de posseir

preUs inver

encara

gueren

•

a

*
com

El dia de la primera retransmissió
des del Liceu, Toresky-Miliu tin

orgu1.16#

Us sentireu

50

rr

Comerciants que anuncien des de
Unión Radio Barcelona. La llauna
deis anuncis es tan formidable, que
ja ningú no el escolta"- i no sellen
cap eficacia. Són diners llençats.

a

trohdreti el millor
assortiment i les minora

a

33039

Salmerón

infrie

Paritari facin complir
*

114.1.-111;;Ith

Dalia

LlituiStiel

Teléton 1415t
111/1
per eatretera? No deisetbde visitar-ffie

Barcelona

No -comprenem

UT01110111111.11STEN
En

Radio

la Ilei del desean- dominical
donant arruncis els diumenges i els
dilluns abans de les set de la tarda.
Cal que les empreses periodístiques

a

49EllES DE PUM

tar-se.

Unión

adjud.Cc

geix

admet

blement eentit."

que Unión
unes setmanes
Radio Barcelona, ernparant-se amb
*1 nom del Sr. Adriá Gual, gallar
deja d'una catalanitat que no ha
eentit maí. Aquel! "catalanisme de
reclame"— segons el nostre collega
del qual j'a
"La Publicitat"
feia grans bocades en celare la
Dictadura. Davant d'al:tuesta repe
tida Out& feta erells fa solát fInalitat
de stitnar Sbdt, cal recordar al p(i
blic rádio-oient i al páblic en gene
ral ung quants fets que palesen rae
ticatálanitat de Unión Radió ser
telón. ES un deure de tots els ca
talana d'étitar que es mercadegi

legislac:

Junta

•

Abans de comprar els
articles de punt d'hl
vérn que necessiteu
interessa de fer una
visita a la casa més
Important de l'anide

•

11

selacio de fets que de
aquella enticatalanitat,

telefonia a causa de l'odios mono
poli exercit per Unión Radio, S. A.,

ment

la mateixa

en

una

comentan i sobre la de
actuació
de U. R. B. i so
sastrosa
radio
bre el lamentable estas de la

no

encara

eiu

•

dal.
•

11 11 111

geix

després d'un

pre:
"Fa

poseeteS

VEGEU-LO AVUI MATEIX AL

vergonya?

Per

mosteen

Sota el tito] "La falsa catalani
de Unión Radio Barcelona",
tat
deja "La Nau" de dimarts al ves

tots

--

—

Seguia

a

següent —una

burlats els drets deis rádio-oients
faci una investigació i• faci complila Ilei.
Unión Radio Barcelona infri:

nos
amb els sentiments d'amor a la
d'un negoci."
tra terca a proa

*5*

"La Punyalada". Mora: les tres de
la matinada. Entre ultras, En Ca,
dona, En Bertran, del "Renault",
En Basiús, els germans Olivetes,

es

:-pecialmente técnica

AMI1 PODES 13ESSONES

*

*

el

que

sinCeritat solament —la revista apa
tele cona a "órgano oficial de Radio
Bateelote", per %/cure el encara elgú
pensa que es tracta
es confon i es
d'agtella Ridio Barcelona dele boca
temps... I el nom de Unión Ra
dio, S. A., no ápáreix enlloc. !Fina
ells mateixos se'n donen vergonyat

•

Corren rumoro que els nous
aranzels de Dnanes es modificaran
a
primers d'any. Si no, el que es
modificare seran els representants:
teta hauran d'anar... a Phopici.

GRACIA, 45

Tothom recurda

arriba

*tentarla

fill.
-

•elefon 11550

que

EL NOU CAMIO REFORMAT

F.

S410
T.
parasits
ense
S
—

prestmi

novembre de 1930

4

hom pot confondre
amb un sabater.
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