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C A D A

MODA

ANAR ha estat cosa de tots els temps. La història ens ho diu prou eloqüenlment amb una colla de noms i de fets que la supèrbia i el despotisme han fet destacar en mig d'aquestes coses tan vulgarotes
que en diem humanitat i planeta.
L,a malura del manar, en aquests darrers temps, sembla que
travessa una crisi desesperada. La present època—12 anys postguerra,—marca el període agut de la febra del manar. Aquest verb,
avui, vol ésser individualment conjugat eii primera persona de present d'indicatiu.
Avui no són ja sols els Estats constituïts els qui tenen el seu Cap que fa i desfà
a mesura del seu gust. Avui el microbi del manar—la malura de moda,—s'ha ficat a
les grans capitals, i a les ciutats més populoses, i fins als més ignorats llogarrets.
El bacilus de moda, després d'envair els alts setials, ha inoculat el seu Verí dintre les venes dels estaments mixtos i dels altres que segueixen, en via descendent. Per
això veiem,que la invasió d'aquesta enfermetat monomaniàtica, ultra els Estats i els
pobles, ataca els partits polítics i fins les entitats sense bandera i sense ànima, simplement recreatives. Mussolini a Itàlia, les lluites internes a la Xina, els Camelots du Roi
a França i l'actualitat societària al Poble Nou, certifiquen les nostres paraules.
Hem aj'ludit l'aclualitat societària poblenovina i cal dir que els fets ocorreguts a
la societat «L'Aliança>, sabuts de tothom, no han estat altra cosa que una pàl·lida manifestació d'aquesta malura de moda. dictatorial, que capgira els cinc continents. Seguint aquest comportar-se, aviat veurem filtrar-se la baba contagiosa a les comares del
carrer i assistirem a la procaç dictadura escolar dels mateixos deixebles.
-
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iHome pobre> no vol dir pas -(pobre home>

U

N hom pot ésser intel ligent, assenyat, actiu i bo, però si la fortuna
s"esmuriy del seu voltant, es veu acusat
d'infeliç i de poca cosa; verament serà un
home pobre: li diran, però, pobre home.
L'anàlisi d'un individu acostuma a fer-se
no gaire pregonament. Heus ací que la
societat, millor dit, la majoria de la gent,
us judicarà i us tractarà segons l'or que
pesa en les vostres butxaques. Tot sovint
fereixen les meves oïdes paraules de
menyspreu vers aquelles persones la vida
de les quals, trista o brillant, ultra merèixer un elogi, és un espill d'educació moral.
Aquesta mena de genteta que blasma
l'escassedat de fortuna d'altri i anul·la barroerament la Valor espirilual de l'home
pobre, mostra un estat de sentimentalisme
a bastament llastimós, una cultura (?)
desesperant i ridícula, ultra un repudi petulant a l'humanisme.
Aquesta gran classe de belzols posseiexen, en canvi, un esteuisme tocabarbetes
elegantíssim, ço és; saben molt bé retre
hipòcritament totes les llaors als amfitrions,
als adinerats, no pas per la vàlua que
aquests poden haver, sinó perquè l'adullador honora sempre l'individu la riquesa
del qual el fa ésser un gran home monetari.

Us assenyalaré, com a comparança, el
sol fet de com s'interpreta la felicitat en
un acte de la vida, qui sap si el més preciós; àdhuc potser, el més espiritual.
Mireu una donzella que us enamora;
l'ameu sobre iota cosa; la seva galanura,
la bellesa seva està molt lluny dels tràfecs
de la riquesa i de la pobresa; és talment
una flor que no pot adir-sesota condicions
estranyes, ni cap dins un estatge guarnit
de riqueses amb trespol d'or.
En canvi, de vegades, no la podreu pas
haver per la força del cor—que és la més
bella. Cal que sigueu un bon partit. Se'n
diu un bon partit d'una unió de cabals; i,
tu no pretenguis ser-ho, o, home!, si vas
penjat i sense un òbol.
De què deuen servir, doncs, per aquesta
mena de geni, els homes pobres aquells,
tan eloqüents, tan bons, tan sincers i senzills, amb una ànima la resplendor de la
qual lluu més que tota la fastuositat plegada?
Decididament, és vergonyós haver de
fer comprendre que home pobre no vol
dir pas pobre home.
PLINI

L'airet de modernisme, vingut d'ençà la
guerra, ha fet que moltes coses canviessin de lloc; a altres les hi ha donat un
caire més natural i sà, deslliurant-les de
l'encarcarament imperial i malèvol on es
trobaven cercades.
Dissortadament, no ha fet pas que canviés aquest tradicionalisme estúpid de
jutjar per l'aparença.
Mantes Voltes la lluïsor de l'or té un
poderiu degenerador prop dels cors.
- 4—
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Imagino

la

teva

companyia...

Tertúlies Masriera

Imagino la teva companyia
M conto com un habitual invitat a les en un parc hivernal assoleiat.
tertúlies Masriera. Això permeteu Amor, feste'm ençà: ja t'hi sabia
que us ho digui així, en cert èmfasi, perquè en qüestió de teatre de bon to anem les vegades fervents que t'he enyorat.
tan escassos, que vull remarcar que a
l'hora present és Masriera l'únic senyor Limitarem un xic la caminada
amb solvència artística que fa teatre de bo germanívolament al vell pedrís.
de bo. Us semblarà una cosa extraordinà- Com és enternidora l'hivernada:
ria, dir-vos que Masriera és qui fa més el sol damunt les coses fa un encís!...
bon teatre de Barcelona. Us mancarà saber
amb quins elements compta el senyor
Masriera per donar aquestes Vetllades se- Cert, ai las!, que aquest cor, vulles no
lectissimes. Doncs tampoc us sonaran els
[vulles,
noms com us sonen els dels actors de ter- se'ns dóna al més vulgar enterniment;
cer ordre. La companyia Belluguet comp- havem perdut, amiga, tantes fulles
ta amb tota la producció literària del Noi
de Llavaneres, El Noi de Llavaneres és que ja no som sinó un alè en el vent.
pintor, actor, poeta i músic, tot d'una peça.
«Les precioses Ridícules» de Molière, Però, què hi fa, si aquesta vida és dolça
fetes en francès. <EI retaule de la flor», pel que té de divina tremolor,
«L'Estella de la Creu», «La Bossa», «Les per la ditada més ardent qui ens polsa,
Mones de Pàsqua» i algunes més que el pel goig amb una punta de dolor?
títol no record en aquest moment, deixen
una impressió inesborrable.
Us diré. damunt per damunt, les innova- La benaurança, què serà, sens dies
cions trascendentals que hi ha en aquet boirosos qui convidin a plorar;
Estudi-teatre. Per actors no hi ha gent de sense les musicals malenconies
l'ofici; tots són distingits joves estudiosos qui ens facin veure dins el plor més clar?
que saben el què es fan. L'apuntador, com
una nova fonètica, ha estat forpgitat del Estimem, estimada. Les més vives
tot. El marc d'escenari és talment com si
fos el porxo de passar a una altra cambra. flamarades d'amor ja se'ns han fos;
El públic s'asseu amb tota comoditat en ara resten les sabes comprensives
seients de boga o bé en sillons o bancs d'això que ens brilla en el mirar plorós.
autèntics del segle XVII .. Avui és prou
conegut per relleVar-me de fer-Vos conèi- Ara ens resta aquest sol a la mà freda
xer la coqueteria que té aquest bell intei el fred qui és nou delit i és nou vibrar.
rior de l'Estudi Masriera.
Ara, pel bon consell que en podríem de- Jo sé trobà en el teu refrec de seda
duir, no us toca reflexionarà vosaltres dis- una faisó més pura d'estimar.
tingides damise'les i joves que poseu la
voluntat i l'esforç al servei de la vocació A, dolça dona, com et fas més pura
de l'obra d'ari? No us Ve com un íntim es- a les cordes vibràtils del meu bleix!
garrifament de conciència en veure com La teva essència dins mos ulls fulgura
s'escolen els anys sense deixar el rastre
i em plau vessar-la als cors com un esqueix.
emocional de l'obra bella?...
XÉSPIR
SEBASTIA SÀNCHEZ-jUAN

E
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RIMS
La

DE

L'HORA

iGarçonneï

Tothom haurà llegit en el diari
que un boig americà—no recordo on.—
amb astúcia i furor extraordinari
ha lograt espantar—l'estrafolari! —
a les noies que duen la gurçon.
Quan veu passà un clatell tot net de
[trenes
que es passeja amb aire triomfador
es presenta, l'agafa i... fora penes!,
a l'igual que fa el «papu». menja rfenes.
—Creuran les pela al zero, oi? Doncs.
[no:
que en porta vora dotze a la consciència
i totes dotze mortes. No es pot més! —
Quan menys hom creu, fa acte de presència,
agafa la garçon sens resistència
i treu un parròquia als pobres barbers.

I esperverats aquests perquè això dura
fan guàrdies que relleven tot sovint...
Mes no clogueu el llavi amb amargura,
garçons, que tot aixó és una impostura.
I sort que sigui aixi, perquè Venint
d'Amèrica com ve la nova rara
i amb nostre instint d'imitació,
us podria costar la moda cara
i la il.lusió que ara us amara
us fes posar postís amb abundor.
Mes jo he sentit a dir, plens d'alegria,
als pares i marits de les garçons
que no trigarà molt que arribi el dia
que qui els fa estalvià amb sa bogeria
rebrà fervents felicitacions.
EL BIS-COMPTH ARNAU

E l Carreter:— A r r i , í i a n i c o ! Un cop de c o l l més i j a estarem
f o r a de p e r i l l .

- 6 -
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El públic del Poble Nou s'ha col·locat
a l'altura del públic de la Rambla de Catalunya.
A l'anunci d'una pel·lícula feta el dimecres al «Cine ideal» i «Triomf», que deia
que no era «apta per senyoretes», ei què
hi havia més era d'això, de senyoretes. El
mateix que Va passar al cine de l'aristocràcia i de la gente-bien, al «Pathé Cinema», de Barcelona.
Quin honor per la família!

Un telegrama de Riga, ens ha fet saber
que ha mort un Vell de 138 anys, el qual
encara ha deixat viva una filla de 100.
Una filla de cent? Heus ací una cosa
que no abunda gaire.
Segons sembla, l'Ajuntament comença a
posar activament en pràctica els seus projectes d'urbanització. A tal fi. pensen destinar 600 places d'urbans més, dels de la
porra i casc estil <policemen».
Quina decepció! Nosaltres crèiem que
urbanització volia dir una altra cosa...
Quin truc!

Copiem textualment del Portaveu del
«Centre Moral», corresponent als mesos
de Gener-Febrer:
«Amb sentiment, car el nostre esperit
és de plena convivència amb totes les matèries opinables, ens havem donat de baixa
del periòdic «La Publicitat» per la inserció
continuada d'articles absolutament contraris a la religió catòlica i a llurs doctrines i dogmes, la qual cosa per conseqüència al nostre ideari no podem admetre».
«Sentiment, matèries opinables, articles
contraris a la religió catòlica, al nostre
ideari...» Ací hi ha llebra amagada.
Ho sentim per «La Publicitat», perquè
després d'aquesta haurà de plegar, pobreta!

Estem intrigats. No trobem el nom escaient a una cosa molt llarga, molt llarga,
rodona i que no s'acaba mai. la qual hom pot
portar- la al damunt sense adonar-se del pes.
Fullejem el diccionari. Ja ho tenim:
Administració? No: barra!
Saben què dirà Uzcudun, el boxador
llenyataire, quan es trobi enfront del Campió d'Europa de tots els pesos, l'italià
Spalla, tot claVant-li un formidable croxet
que a ben segur el farà saltar les cordes
del ring?
Doncs dirà:--Això, certament, és palla!—

Davant de la derrota de la candidatura
«Flors i companyia», a l'Aliança, vàrem
sentir que un deia, diu:
—Els excursionistes que vagin a la
muntanya! —

La Junta de L'Aliança, que es trobava
dimissionària, va presidir tota en ple una
Assemblea posterior a la seva dimissió.
Es clar que, quan ho va fer així, les
seves raons tenia per fer-ho. Quines? Oh,
això aneu-ho a saber! La nostra ignorància és tan gran, que avui ja no sabem ni
què vol dir «dimissió»!

En el ball infantil de disfresses celebrat
el passat diumenge a l'Ateneu, hi Veièrem
els senyors Ferrer, Camps, Rovira, Duran,
Blanch, Puig i altres que sentim no recordar.
Ho esmentem, sencillament, a títol d'informació.

Els escenaris són per a fer-hi comèdia.
Trobem que hi està força bé, una Junta
dimitida, a dalt d'un escenari.

No us enlluerni una mica de cartró
ni un rostre empastifat de farinetes
i llàpiç negre i vermelló:
cerqueu què hi ha darrera les caretes.

Els bolxevisme volia envair l'Aliança.
Fixeu-vos amb tres noms, de fonètica i
sonoritat russes: Dachs, Buch, Bachs.
Tres detonacions!

-
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No sempre /a culpa
és n o s t r a
(Continuació)

H

— 5/ estudies força i saps bé les lliçons, cada
se/mana ei donaré un duro.
—Els veïns me'n donen quaire si no estudio
gens.

D'un anunci d'una novel·la del carreter
Caballero:
E/ mas leido.
E l mas discutido.
El rnàs combutido de todos, etc, etc.
El niés «combaiido'? Ah. si! Encara
riem!
La candidatura «fiirroMÍsta>. va derrotar
per 70 vots la candidatura «bonatlista>.
La minoria de 280 socis —en la proporció de 600—pot donar un què sentir als
que hom dóna l'eliqueía de «vells».
Nosaltres, bons amics dels triomfants,
com tothom sap..els ho avisem ben desinteressadament. Cal estar a l'aguail, o <al
tanlo» que dirien ells.
Al Poble Nou li ha sortit un altre «divo>,
un tal Vicens Ribes, que ahir va cantar a
la societat l'Aliança.
Què hi dirà en Manyé?
Nosaltres proposem un matx de boxa,
no pas a deu rounds. sinó a deu pinyols!

E retret ara aquesta bella troballa, a
causa d'un fet del qual he estat
protagonista i que, analitzat, crec que pot
tenir una certa relativitat amb tot el què
deixo escrit.
Aquest succés, del qual us parlo, no és
sobrenatural, pel senzill motiu de que és
el drama de cada dia. El fet conegut per
tothom: Una pàgina de sang, i l'oblit
després.
No volgueu suposar-me assassí. No
Volgueu suposar que sóc un monstre quimèric que em plagui l'ebullició de la sang
vessada. No em plau més enllà de tothom.
Tots hem sentit, un instant o altre, el
desig de l'emoció d'un cos humà expirant damunt nostres braços, el desig de
recrear la vista, els sentits tols. en la
sensibilitat d'un bassal de sang estès als
nostres peus. Quantes voltes, al carrer
mateix, hem sentit pruïja d'enfonsar una
arma al pit de qualsevol home...
No serem, en tot cas, doncs, assassins
tots?
judiqueu-me:
II
Havia passat qui sap el temps d'ençà de
l'encontre amb aquella noia, sobrenaturalment desconeguda, i no l'havia oblidat ni
sisqnera un instant. Tantost me la veia al
costat, caminant lentament, com aquell dia
del claustre, com emprendre un pas ileugeríssim que acabava en cursa i s'escapava
de mi sens que jo ho podés remeiar. Sens
que els planys del meu pit arribessin a entendrir-la i fer desaparèixer aquell somriure de marbret que mai no deixava...
Doncs bé—que diria Mark Twain;—la
Vaig oblidar. No, amb l'oblit de l'indife-
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rent,

A

que oblida perquè lot li fa fàstic,

sinó amb de l'apassionat que oblida el
martiri

d'un amor

per a caure en les

una

nena

D e ta persona sóc humil servent,

xarxes d'altre més crudel.

la veu del meu amor que et duc mai calla;
I aquesta passió més c r u e n t a , era el s i - què hi fa que al llavi de la gent
lenci, era la follia que reporta l'amagar-se
hi Vegi jo el fuet de la rialla

de tot i de tothom...

si arreu on passes, noia bella.

Perquè, en el fons del fons, si Vaig oblidar-la aquella visió femenina que m'havia
fet viure curts instants de deliri, és perquè
ho necessitava. Perquè desitjava que

deixes un rastre dolç d'amor?
N o temis puguis ésser vella
sempre setàs dimre el meu c o r .
Aixi desprès que hauran passat e l s a n y s ,

cessés el martiri de veure-la a r r e u . . . i no

— o nena bella que el meu c o r faiilles! -

poder b e s a r - l a . . .

recompensessis tots els im-us afanys
sent tu la mare de les meves filles!

Un jorn, que recordo ben bé que plovis-

G. G. ARBIOL

quejava, que la farum de la terra e s c a l d a da m'entrava fins als sentits, tot passejant
pels Vells c a r r e r s ,

tan barcelonins, tan

meus. Vaig c o n c e b r e la idea de que la única
c o s a que podia distreure mon cor de la
passió aquella, que per la nimfa desconeguda sentia, era Viure en aquells carrers,
amarar-me a tothora de l'aspror d'aquelles
parets, gelades i c o n f u s e s . . .

Tantes voltes que hi havia anat en c e r c a
d'un consol beaufic per a la meva ànima,
i mai no m'havia causat la sensació esgarrifosa d'aquell j o r n . . .
Si.

Vaig plorar,

Àdhuc Vaig plorar.

perquè

aquelles

joies

mudes d'un temps pretèrit, restaven abandonades; Vaig plorar perquè no hi havia
ningú més que cerqués el consol pel seu

esperit en aquells llocs.

Aquí revisqueren les meves aficions i...
Cert! Vaig decidir que

s i , sí, és veritat!

Viuria e n aquells l l o c s . . . habilant una botiga d'antiquari.
Tots els meus

aquella

follia.

estalvis

serviren per

Totes les meves forces

foren per a allò i, pocs dies després, quan
totjust si la tardor ens feia la bella promesa de les seves belles gales d'or, obria la
E l nen Carles R o v i r a , a m b son o r i g i n a l i r a j o d e

botiga...

LLL'IS JORDÀ

• P o l v e r a ' , e l q u a l v a cridar f o r t a m e n t

l'atenció

en e l R a i l Infantil de Disfresses celebrat e l p a s s a t
diumenge a I'-Ateneu Democràtic Regionalistat.

(Continuarà)
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La

primera

excursió
A ires companys

5

1 pot aquest modest assaig—i si voleu
imprudent i pretenciós—fer reviure
les impressions en els membres del grup
tant sols, l'autor en restarà més que satisfet.
Amb el minim de temps possible, es
constituí el grup i es projectà, amb unànime acord, aquesta ben orientada excursió: La Vall de Ribes, Núria i el cami que
hi condueix, n'és l'escenari natural.
A l'hora convinguda ni un no es féu esperar, no obstant ésser a trenc d'alba. A
jutjar per l'equip i l'ànim en tols moments
exterioritzat, competíem—modèstia apart
— als grans alpinistes.
Prenguérem el tren a l'estació del Nord.
línia Sant Joan, doble fins a Montcada bifurcació i senzilla fins al terme final. En
uns Vagons de sobra i desgraciadament
coneguts per a qui els hagi utilitzat, ens
instal làrem. Arrencà el tren a una Velocitat ordinària; i com en un obgectiu, deVant el finestrell es canviava el paisatge
"que oferia diferents matissos, dels quals el
més important és l'agricultura mestrivolalament conreada.
Admiràrem de passada la relativament
extensa i fecunda plana de Vich. I no
menys ens embadalírem en la contemplació de les aprofitades aigües del Ter. Producte d'aquest riu són, entre altres, les
importants colònies de filats, anomenades
els <Suïssos> i els <AngIesos>, l'etimologia dels quals noms sembla d'un origen
especial que ignoro.
Fruírem del goig de visitar el Motiestir
de la comtal i gloriosa vila catalana de
Ripoll. Aquí agafàrem el tren fins a Ribes. En aquest trajecte—deixeu-me fantasiar una mica-Van de tronc i quasi de
bracet els riells del tren i el riu Fresser.
-
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Ja estem en ple camí de Núria i en plena acció de forces físiques que sovintment
alimentem.
El camí de Núria és bonic per la diversitat d'aspectes. Pujada gradual i sobtada;
pleneja i baixa a estones i giravolta sempre. Les muntanyes són d'una solidesa,
forma i alçada extraordinàries. A la seVa
vista, la musa més adormida es desperta
i canta. Aquí us ofereixen un formidable
precipici i allà us afalaguen amb un refugi
contra les tempestes, freqüents en aquells
indrets.
La cosa més impressionant és l'aigua
de corrent contínua produïda per la disolució de les neus perpètues. Es pura »
quasi destil·lada; blava quan elcel és blau;
saborosa i fresca, fins a prop de gelar-se,
en tot temps. Corre accelerada per les
vessants; i quan salta a les cingleres, penso amb les belleses del Niàgara.
Regalant-nos-en a cada pas, arribàrem
a Núria, refugi dels alpinistes que escalen
les alçades màximes del Pirineu Oriental,
i especialment Santuari de la Verge del
mateix nom, molt venerada pels fidels
devots de tot arreu.
De la fussió i fermentació d'aquestes
impressions, en treguérem la conseqüència
de que, quan el temps ens ho permetés, hi
tornaríem.
Ara que he acabat, temo haVer fet un
dibuix cubista en lloc d'un retrat com em
proposava.
JOSEP M. DACHS
COMPREU!

PROPAGUEU!
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Una visita que serà beneficiosa.—\í\
dia 25 de Gener passat, el Consell de Govern de la «Unió de Propietaris i Industrials del Districte X>, presidit pel senyor
Tomàs Borrull, va visitar al Tinent d'Alcalde d'aquest districte senyor Escales,
junt amb el qual i del president de la Comissió d'Eixampla de l'Ajuntament, senyor
Rafel del Rio, van recórrer el nostre districte per tal de saber damunt del terreny
les millores urbanes que actualment són
de més interès. La visita Va deixar molt
bona impressió als directius de la benemèrita entitat poblenovina.

COMISSIÓ DE MILLORES
President, senyor Josep Canisà; Vocals,
senyors Andreu Framis, Francesc Lacambra, Josep Buch, Amand Bonatti, Agustí
Mas. Manuel Mariné. Alfons Carrancà i
Joan Musté.
COMISSIÓ DE CULTURA I SANITAT
President, senyor Amadeu Escolà; Vocals, senyors Pere Oller, Josep Aulet, Domènec Valls. Francesc P. Grau, Francesc
Miserachs i Enric C. Ballester.
COMISSIÓ D'INDÚSTRIES

Millores en car/era.—Ultra moltes
d'altres que l'espai no ens permet detallar,
la qual cosa farem en successius números,
cal esmentar la millora de pròxima realització que la <U. P. I. D. X.> gestiona
activament: empedrar el carrer Antic de
València, des del carrer Marian Aguiló a
la Rambla del Triomf, i afirmar el mateix
carrer desde Marian Aguiló fins la fàbrica
de les senyores Germanes Figueres, puix
que SOR estat és completament intransitable i són molt nombrosos els obrers que,
quan plou, els és impossible passar-hi.

President, senyor Pasqual Acarin; Vocals; senyors Joan Riera. Baldomer Roca
i Joaquim Ribera.
COMISSIÓ DE FINANCES
President, senyor Domènec Cantí; Vocals, senyors Francesc Turró i Manuel
Mariné.
Tots els elegits acceptaren amb gran
entusiasme els càrrecs pels quals havien
estat nomenats, prometent treballar fermament i incansablement pels interessos del
nostre Districte. Junta i Comissions acordaren reunir-se cada quinze dies. per tal
d'actiVar i impulsar tot el possible els projectes i les iniciatives que es Vagin presentant.

Juntes i Comissions. — L'Assemblea
convocada a la «Unió de Propietaris i Industrials del Districte X>, per tal d'elegir
ei Consell de Govern per l'actual exercici,
a més dels membres de les Comissions
corresponents, va nomenar els següents
senyors:

Rebaixa de quota.— Hi ha l'ànim, dintre l'actual Consell de Govern de la «Unió
de Propietaris i Industrials del Districte
X>, de rebaixar la quota de soci d'aquesta
Entitat. Celebraríem que així fos, per tal
de robustir més encara la vida colectiva de
la decana institució defensora dels interessos de la nostra barriada.

JUNTA DE GOVERN
President, senyor Tomàs Borrull; VicePresident I . " , senyor Domènec Cantí; Vice-President 2.°°, senyor Josep Buch;
Vice-President 3.", senyor Joan Riera;
Secretari, senyor Josep Piqué; Vice-Secretari, senyor Amand Bonatti; Caixer,
senyor Francesc Turró; Comptador, senyor Manuel Mariné; Vocals, senyors
Amadeu Escolà, Andreu Framis, Pasqual
Acarin, Josep Canisà, Joaquim Ribera i
Francesc Lacambra.
-

MILLORES

Aquest número de P O B L E N O U
ha estat passat, prèviament, p e r la
censura.
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TEATRE

davallada

La

S

i en el darrer número d'aquest periòdic dèiem que el títol de campió
trontollava en el clos del <C D. Jupiter»,
BVUi podem dir que ha deixat de trontollar,
esmunyint-se ai costat del <F. C. Badalona», el qual marxa a la davantera dels
equips del grup B.
Indubtablement, la culpa és dels nostres
jogadors. En lloc de seguir la ruta escendent que seguiren en la primera volta, han
girat cua i han emprès la més inexplicable
davallada i. si ningú els atura, no sabem
pas on aniran a parar.
Nosaltres no sabem escatir el per què
daquesia davallada que ha fet decaure
totalment la il·lusió dels amateurs poblenovins.
Hi ha coses que hom no arribarà mai a
expíicar-se i ço que ha passat en l'actual
campionat amb el «C. D. Jupiter» n'és una.
Potser arribem a sospitar que el nostre
primer equip no té prous condicions per
merèixer el cobejat títol; si més no, hauria
fallit enfront d'un equip com el de Manresa, per quatre a cap?
La junta del «C. D. Jupiter» ha de
preocupar-se. al nostre entendre, de millorar qualitativament el primer equip; altrament, el club degà del Poble Nou tal
Vegada seguirà la mateixa davallada que
avui segueix en la ruta del campionat.

Partits de Campionat
Avui a la tarda,.el «C. D. Jupiter» ha
de traslladar-se a Mataró per tal jogar amb
r«ll·luro» d'aquella ciutat.
Així mateix el «F. C. Poble Nou»
aquesta tarda celebrarà un encontre amb
el «F. C. Vich» en el camp de joc
d'aquest darrer.
JOB
— 12

Ciutadella

A

HIR. a la nit, a «L'Aliança», devia
posar-se en escena la comèdia romàntica en cinc actes «La Ciutadella»
d'Alfons Roure. No dubtem assolí un èxit
parell a l'obtingut en les representacions
qm- d'aquesta obra s'han donat en diferents teatres de Barcelona. Per manca de
temps, com es pot compendre. no ens ha
estat possible fer-ne la ressenya. Aprofitem,
però, aquesta avinentesa per fer ressaltar
els mèrits d'aquest, avui, conegudíssim
autor, tota vegada qne el senyor Alfons
Roure, fill del venerable i popular escriptor
Conrat Roure, viu al Poble Nou junt amb
el seu pare.
Els nostres lectors estaran ja assabentats per les crítiques de la prensa barcelonina, que Alfons Roure ha obtingut brillants
i falaguers èxits amb les seves obres
«Corpus» i «La Ciutadella» estrenades als
teatres «Barcelona» i «Victoria» Respectivament.
De la primera va donar-se'n també una
representació a «L'Aliança» i plaentment
tinguérem ocasió de coincidir amb els
elogis que arreu hom havia trihuiat al
senyor Alfons Roure.
Esperem que amb l'estrena de «Muntanyes del Canigó» que s'estrenarà al Romea
la present temporada, aquest escriptor
podrà afegir un nou triomf a la seVa
brillant carrera literària.

El diumenge dia 25 d'Abril pròxim, s'estrenarà al «Centre Moral» l'obra en tres
actes «La cançó dels dos amors», original
del nostre estimat amic i col·laborador
Manuel Maganya.
L'obra és en vers i les referències que
en tenim prometen assegurar un gran èxit
al jove autor poblenoVi.
TAGORE

CARNET

DE

NOVES

El nostre il·lustre amic, el conegut mestre
Cassià Casademont, a lliurat a la companyia
d'òpera que actuarà al teatre «Olimpia^ a partir
del dia 20 del corrent, la partitura musical que
ha mès al popular drama de Sant. Rusinyol, «La
Mare».
Quan tingui lloc l'estrena d'aquesta obra,
prometem als nostres lectors parlar-ne més extensament en les pàgines d'aquest periòdic.

President, Josep Gili; Vis-President, Joan
Anglès; Secretari, Jaume Botei; Vis-Secretari,
Ramon Closa; Tresorer, Celestí Martí; Vis-Tresorer, Salvador Vilà; Comptador, Hermenegild
Llobet; Bibliotecari, Josep Morlà i Vocals, Antoni Gratacòs, Joan Segarra i Antoni Torrents.

Jove català portaria correspondència casa comercial del Poble Nou, de 6 a 8 del vespre
Escriure P O B L E N O U , n.0 1467

Aquesta nit se celebrarà una audició de sardanes a r«Ateneu Democràtic Regionalista», a
càrrec de la cobla «Emporium».

Petites comptabilitats :-: Copies a màquina
Marian Aguiló, 65, 4.". 2."

DOLORS LLOBET GODO
Gèneros d'última novetat
:•

Ens cal d'aci estant, donar la nostra més coral enhorabona a l'empresa i a la companyia del
Teatre Líric Català que, amb tot i la seva recent
actuació, ha assolit un èxit definitiu per part de
la critica i del públic.

El conegut pintor Darius Vilàs, donarà el dia
28 del present una conferència al «Centre Moral», glossant el tema «L'art aplicat», iliustrada
amb interessants projeccions.

M A Q U I N A D'ESCRIURE PER VENDRE
(Underwood)
Raó: Marian Aguiló, 124, baixos

XAMPANY LINCOLN
Caves en Sant Sadurní de Noia

El senyor Rafel Furró, el conegut industrial
de la nostra barriada, presidí l'assemblea de curtidors que se celebrà a Igualada el dia 9 del present en la qual es reuniren més d'un centenar
d'industrials d'aquest ram per tal de protestar de
la proposició presentada pel senyor Albert Fonlana en nom de la societat Extracios Curíienles
y Productes Qnimicos, S. A .

La nit del passat divendres dia 12, tingué lloc
a la societat «L'Aliança» la reunió extraordinària
per tal d'elegir nova Junta Directiva, puix que,
com saben nostres lectors, l'anterior va dimitir
en bloc.
A dos quarts de deu, de segona convocatòria,
l'ex-president senyor Rafel Furró, va obrir la
sessió, voltat de tota la resta dels individus de
Junta dimitils, tots els quals ocupaven la presidència. Aquesta actitud, insòlita, puix que cap
precedent creiem —no hi ha en la història de
Í'«Aliança»—i potser de cap altra entitat—d'individus que continuïn exercint les funcions de llur
càrrec trobant-se dimitils, va produir un gran
astorament a bona part de l'Assemblea.

TRASPORTS - ACARREIGS
Servei ràpid de repartiment :-: Miquel Clivillè
Carrer Lope de Vega (enfront al camp del Club
Deportin Jüpiter) Telèfon S. M. 446
La Junta Directiva del «Centre Moral», amb
mutiu de la reunió general que tingué lloc el dia
12 del present, ha quedat constituïda com segueix:

C O M P R E 5 5
B O M B E 5
Grans

D E

Sense lectura d'acta ni deixant fer ús de la
paraula als qui així ho pretenien, el senyor ex-

0 R 5

B U I T

rendiments - Grans

• MERCERIA
Wad-Ras, 236

íSistema

D ' A I R E
"Planclie"

pressions - P r e u s

patentat

interessants

FILL d'E. BRUGUERA
CARRER

RIERETA,

38

^ 4

-

13

-

TELÈFON

A

3773

president Va començar de fer marxar l'engranatge de la votació, depositant les paperetes dintre
l'urna. Aquesta delicada operació va fer-se com
una seda.
Els socis senyors Lluch, Tarrés i Girons, varen ajudar al president en la tasca del escrutini.
Apart d'alguns lapsus-langüe per part del senyor
president (el qual confongué lamentament, rectificant tot seguit, els noms de Mani per Bonatti
— l'emoció o potser l'obsessió—), i d'inutilitzar
dues paperetes que havien sortit de dedins Turna,
al·legant d'ésser duplicades dintre d"un solt vot,
aquesta operació es féu també força senzillament.
L'escrutini donà el triomf a la junta «furronista» per 350 vots contra 280 de la candidatura
«flors», elegint-se, pe"- tant, el següent Consell
Directiu:
Rafel Furró, president; Pere Sabartés, vispresident; Climent Bonshoms. tresorer; Baldomer Oliveres, comptador: Àngel Mani, secretari;
Carles Ferran, vis-secretari; Pere Vidal, Joan
Massó, Joaquim Pei, Enric Panyella i Ramon
Matí. vocals.
El triomfant Enric Panyella, públicament
abans de la votació i després, va protestar de
la seva inclosió a la candidatura, dient que no
havia autoritzat a ningú l'ús del seu nom i renunciant el càrrec de vocal que li pertocava.
Van Votar 630 socis i l'entitat en compta més
de 1400.
Un pic conegut el resultat, els socis, fredament, van anar desfilant tranquilament i com si
tal cosa.
RITMES SENTIMENTALS
~
Poesies de Salvador Perarnau
De Venda a tots els quioscos.—2 ptes. volum
El diumenge passat tingué lloc a IVAteneu
Democràtic Regionalista», el Ball Infantil de
Carnestoltes que de molts anys ençà se celebra
sense interrupció. La vasta sala de l'Ateneu fou
envaïda per la mainada heterogèniament disfressada, donant molt de color i de moviment a
la simpàtica festa infantil.
Tots els menuts disfressats foren obsequiats
amb llamins per par de la Comissió Organitzadora.
TINTORERIA D'A. SASTRE
Dols en dotze hores-Especialitat en els encàrrecs
Passeig del Triomf, 58

de molta espectació el veïnat, celebrant tothom
l'humorisme de bon to que els organitzadors saberen donar al fúnebre i grotesc espectacle
R A M O N V A L L S :-: Escuder, 17, 2." Barcelona
Tinta Adler (alemanya):.: Representant exclusiu
Ha visitat els Tallers on es confecciona aquest
periòdic el senyor Benvingut Balmonte, pregantnos atentament que rectifiquéssim els comentaris,
concernents a la seva persona, que el nostre reporter teatral «Tagore» féu en el nostre passat
número.
Com sigui que el nostre esmentat reporter no
hi té res a objectar, amb gust accedim a la pretensió del senyor Belmonte.
A l edat de 60 anys ha mort la virtuosa mare
del nostre volgut subscriptor Ernest Alemany.
(A. C. S.).
Acompanyem a D. Miquel Alemany i al seu
fill amic nostre en el seu desconhort.

CARTELL POBLENOVÍ
D ' A C T E S I FESTES
Societat L'<Aliança*
Diumenge, dia 21.—Tarda i nit, cinema.
Dissabte, dia 27.—Nit, cinema
Diumenge, dia 25.—Tarda i nit, cinema

Cooperativa <Pau i Justícia*
Diumenge, dia 2 / . — N i t , ball pel «Quintet Argentina».
Diumenge, dia 2(9.-Nit, ball pel «Quintet
Ribes».

Centre M o r a l
Diumenge, dia 21.—Tarda, funció, representant-se «El plor de la madrastra», de Pitarra.
Diumenge, dia 2(9.—Tarda, conferència amb
projeccions a càrrec del pintor Darius Vilàs:
«L'Art aplicat»

Agrupació Excursionista Júpiter

La Redacció Veu amb el natural disgust com
s'ha decantat el títol de Campió de Fúlbol Grup
B cap als nostres Veïns de Badalona, quan semblava cosa indiscutible que seria pel Poble Nou.
Ho lamentem sincerament en nom dels esportistes de la barriada.

Diumenge, dia 21. - Excursió Infantil al Montseny, fent l'ascenció al cim del Moixó i Tagamanent.
Diumenge, dia 28. —Excursió u Mura i muntanya de Sant Llorenç, en una sola jornada.

Dimarts a la nit, els components del cor «El
Sabre», del carrer de Marian Aguiló, varen celebrar la farsa tradicional de l'enterrament del
Carnestoltes, l'anunci de la qual cosa va omplir

Diumenge, dia 2/.—Tarda, ball per la Penya
«Sternhut».—Nit, sardanes, cobla «Emporium».
Diumenge, dia 25.—Tarda, funció pel Grup
dramàtic, representant-se el drama «La Tosca».

-

Ateneu Democràtic Regionalista
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da

Torrents
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SERVEI

RER/VIAINJEINIX

Central: Salmeron, 46

S.^

L.

- Telèfon G. 454

Tallers i Garatge: Consell de Cent, 450=Telèfon S. P. 2111
S U C U R S A L S :
Passeig Triomf, 17

Telèfon S. M.

Pere IV, 282

.

Hospital, 97

>

S. M.

823
637

A. 5256

Vifred, 4

A. 3420

Travessera, 133

Q.

Urgell, 78

A. 4930

Torres, 5

454

Gràcia

Trasllats d c restos a províncies i a l'estranger
Embalsamaments

:-:

:>: Arques de gran luxe

s

voleu estalviar un 4 0 % en el carbó, p r o v e u
els acreditats c a r b o n s c o m p r i m i t s
"FUQUET",
de f a b r i c a c i ó e s p e c i a l , sense F u m ni
Tuf.

C o m p r i m i t s de c a r b ó vegetal per f o g o n s domèstics
(ametllons). A q u e s t c a r b ó pot ser gastat c o m p l e t a m e n t s o l , car c r e m a m o l t bé i n o cal t r e n c a r - l o .

MOLTA NETEDAT i ESTALVI
C a r b o n s per a tota classe de cuines e c o n ò m i q u e s ,
c a l e f a c c i ó , etc. H i han classes especials per a cuines
de poc t i r a t g e i persones delicades que n o poden sup o r t a r el b a f que certs carbons desprenen en c r e m a r .

Joan Guívernau
Fàbrica i Dipòsit:

Passatge Saladrigas, 15 i 17

(enfront del carrer Marian Aguiló)
Carbons de tota m e n a ~ Major i detall - Servei a
d o m i c i l i - Descomptes a bars, fondes i cases de
molt consum - Preus molt especials als detallistes

IMPORTANT:

Retalleu el

present V A L i us donarem graiuitament una mostra per una
prova. Enviant el V A L per correu,
rebreu la mostra a vostre domicili.

V A L
per una m o s t r a g r a t u i ta del c a r b ó "Fuquet"

Joan Guívernau
Fàbrica i

Dipòtil:

Ptge. Saladrigas, 15 i 17
(enfront del c a r r e r Marian
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