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LLIBRES
L llibre català ha conqueril, avui, una fita culminant de maduresa i
d'esplendor. Amb una regularitat admirable, amb una assiduïtat infal·lible, Va sortint llibre darrera llibre, fruit darrera fruit —ofrenes
espirituals que la Llengua prodiga, gentilment i a mans plenes, a la
Terra. Cada dia, com un estel nou vingut en el nostre cel pairal,
un nou llibre apareix en el cel de la nostra cultura. L a <Fundació
Bernat Metge» Va nostrant els Clàssics grecs i llatins, «Els nostres
clàssics» ens donen les obies més preades de la base de la nostra literatura. L a «Editorial Catalana» les versions de les més sòlides obres estrangeres. Les «Edicions Diana» i la «Biblioteca Catalònia» les últimes manifestacions de la nostra intel·lectual inventiva. «El Ram d'Olivera» assenyades critiques profundes... Altres editorials, encara,
nodreixen l'avidesa cuita dels lectors catalans. I, també, els múltiples llibres dels aulorseditors que ens aporten llur sensibilitat i intel·ligència i ajuden a aixecar i a altificar,
moralment i materialment, la columna bibliogràfica del nostre Esperit—la columna
vertebral de Catalunya.
La regularitat i l'assiduïtat amb què apareixen els llibres a Catalunya, —com
suara assenyalava el nostre subtil Carles Soldevila,—fa que els lleures dels lectors no
donguin l'abast per a gustar-ne totes les produccions de l'intel·lecte. Mai com ara no
havíem posseït una tan copiosa florida de llibres. Avui, estrictament, no ens cal l'adquisició d'obres estrangeres per a omplir el buit de la limitada producció de dos anys
enrera. E l bon ciutadà i el bon català no deu bestreure, conscientment, cap cèntim per
al mercat editorial exòtic.
Vingueu llibres. Llibres en vers, en prosa, de literatura, d'investigació, científics, d'història, de viatges, d'aventures, à'humonr... Com aquest Maig escolat, i parodiant la dita popular, que poguem dir: cada dia un raig, cada dia un llibre.
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Societats Culturals í Recreatives

U

sacrifici per tal de poder fer de r«Aliança>
la primera emiíat de barriada que honorés
tot el Poble Nou, car ell é s i vol ésser el
primer aliancista en el bell sentit d'aquest
mol dissortadament tan rebregat.
L''Aliança» en un sol any ha retornat
12000 pessetes al propietari. Nosaltres
creiem que ['«Aliança» té el deure de retornar tots els lloguers vençuts, però discutim la forma del retorn i la disminució
del lioguer d'íivui en endavant. Això al nostre entendre es bona admmistració'de cara
al bé de la societat I al profit dels socis.
El propietari hauria acceptat el retorn
anyal de 6000 pessetes - posem per cas—
en lloc de les 12000. estan convençut de
la capacitat administradora de la Junta Directiva i de la potència econòmica de l'entitat, sempre que les 6000 pessetes restants fossin emprades en profit i lluïment
de la casa i en el compliment dels fins socials i culturals de l'Entitat, ç o que fóra
una satisfacció pel propietari com a soci
i poblenovi joiós de tot el nostre expandiment.
Les 6000 pessetes restants podien constituir una base per a millorar la part recreativa, cultural i social que fretura el soci i
aquest gaudiria de l'estalvi de la Junta Directiva i no fóra com aVui que de l'estalvi
fet se'n ha aprofitat únicament i exclusiva
el propietari, limitant-se la Junta a prometre l'iniciar negociacions per a la reducció
del lloguer i millores pels socis un cop
fossin tornats tols els lloguers endarrerits,
é s a dir d'aquí a tres o eme anys.
Abans de concretar ç o que hom hauria
pogut fer amb les 6000 pessetes, parlarem
del funcionament coordinal de totes les
seccions de la casa per anar demostrant
les possibilitats de millorar l'administració,
oferint als socis avantatges molt superiors
als que actualment gaudeixen dintre la Societat.
Així posarem de relleu la tasca directora a fer i l'ajut i subordinació de la bona
administració a aquesta tasca fonamental
de tota Junta de Govern.

I V

N lloguer de 5000 pessetes'mensüals
pel local acinal de !'< Aliança>,
creiem que é s un xic crescut. No volem
discutir el dret de tot propietari a Valorar
el cost i rendiment de les seves finques,
però ben estudiades les despeses fetes per
a la reforma i la valor dels terrenys quan
foren comprats, quan s'edificà darrerament
i avui, Veurem que el propietari a l'establir
de comú acord amb les Juntes Directives
de r«Aliança.> el preu del lloguer, sabé
més de tenir en compte els seus interessos
particulars que les diles Juntes els de llur
societat i profit dels socis. Les darreres
Juntes Directives s'han preocupat abans
que tot de tenir content i satisfet al propietari sacrificant sempre a l'entitat i als
socis. Això pot ésser bona administració,
però millor administració per als interessos
de l'Entitat i dels socis fóra el saber tenir
content el propietari sense sacrificaraquesta i aquests i àdhuc fer algun sacrifici el
primer, del qual amb tanta insistència ens
vanten el seu amor a l'«Aliança>. les seves
qualitats lliberals i el seu companyeiisme
social mai desmentit.
Les negociacions per a una reducció
del lloguer mensual hauríeu d'ésser la
constant preocupació de tota Junla Directiva, bona adminislradora.
Tots sabem la bona posició social que
merescudament gaudeix l'actual propietari
dels edificis i terrenys de r«Alinnça> i
això ens fa creure—com ell mateix ha
demostrat galanament - que no està en el
seu ànim entorpir o dificultar la folgada
marxa de l'Entitat, exigint péremptòriament el retorn immediat dels lloguers endarrerits, sinó que ben al conirari està
sempre disposat a fer un arranjament a
base del retorn escalonat d'aquest deute
compatible amb la labor cultural i recreativa de la casa, car ell ha dit i repetit manta vegada que per a ell ('«Aliança» no pot
ésser un negoci de propietari i que solament volia garantir els interessos raonables
del capital esmerçat i àdhuc fer més d'un
-
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J a r d í (1)

Bibliofeca Popular del

Al bon amic senyor Jaume Vilardell

P O Ò l G

Gronxa l'oreig cada branca
amb un va-i-ve de bressol;
xica o gran a cap flor manca
la trena d'un raig de sol.

N
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Passeig del Triomf, S O

D

URANT l'escolat mes d'Abril, entre
altres i encara d'altres provinents
de donatius, s'han adquirit els següents
volums que estan a la disposició de tots
els poblenovins en general.
Impressions d'un Viatge a Terra Santa,
per Francesc Blasi i Vallespinosa.
Campanya montemolinista de Catalunya o la guerra dels matiners, per Josep
Llord.
Poetes i Crítics, per J . M.Capdevila.
Animes atuïdes, per J . Roig i Raventós.
E l senyoret Lluís, per Carles Soldevila.
Estampes de l'Empordà, per Mn. Lluís
G . Pla.
Sota els ulls clars de nostra Madona
Pobresa, per J . Civera i Sormaní.
Entre la vida i els llibres, per J . E s telrich.
E l s llibres dels adolescents, per Joan
l'Escop.
Correspondència amorosa, per Caries
Soldevila.
Biografia de Mn. Jacinto Verdaguer,
per Valeri Serra i Boldú.
E l gris i el cadmi, per J . M . Junoi.

Quina vida més Iranquila
cobricel la aquest jardí:
la mareselva s'enfila
cap el cel per presumí;
les gardènies emporvades
s'obren delicadament,
semblen núvies agençades
per a anar a casament;
els clavells damunt la tija
s'escabellen de perfum.
El lliri sent la pruïja
de tornar-se un raig de llum.
Les violes, meravelles
d'humilitat i sentor,
somnien ésser estrelles
per dú un vestit de claror.
La palmera fantasia,
el cor esquinçat i obert,
i enyora la melangia
d'un oasi del desert.
Jogant a salta, miralta,
amb un dringar de cristall,
la corda de l'aigua salta
del brollador pit aVall.

La Biblioteca està oberta a tots els poblenovins tots els dies de 9 a 11 de la vetlla, i el préstec gratuit de llibres a domicili s'efectua tots els
dimecres i divendres.

L'eura amorosa s'enfila
per les tàpies del jardí,
cada fulla ull que Vigila
si ve el dia o Ve el matí.

S3

Les dàlies, les clavellines,
les roses i els pensiiments
es diuen paraules fines
i es fan grans acataments.

Z e 5 nostres belles botigues

C

AI. esmentar, pel gust artístic i de confort
modern que hom hi ha imprès, In bella
botiga de sabateria inaugurada el mes
passat al carrer de Marian Aguiló, 111, baixos.
L a «Sabateria l'Estrella», muntada amb totes
les exigències de gràcia i de distinció, així com
el seu rètol en català, é s un dels establiments
del Poble Nou que fan goig de dcbó.
En felicitem als seus propietaris.

1 els ocells que tot ho saben
escampen d'ací i d'allà
que dos llavis es besaven
a l'ombra del roserà.
XAVIKK B E N G U E R E L
(1) Poesia premiada amb la «Mimosa de
vermell», primer premi de la Secció Catalana,
en els Jocs Florals de Perpinyà d'enguany.
-
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I

ment de la major part dels carrers del
nostre districte; manca només que les apisonadores acabin la feina que ara tenen a
la Diagonal, prop de Pedralbes, perquè
vinguin aquestes màquines a deixar-los
llestos del tot.

L'entrada a l Passeig del Triomf.—
Vistes les dificultats que el tranzit rodat
té a l'entrada de la nostra Rambla per la
part del carrer de Pere IV, s'ha aconseguit
la modificació del seu angle, el qual
s'eixamplarà tot el que calgui per tal que
els carruatges tinguin més espai i s'evitin
d'aquesta manera atropells i desgràcies.

Aquestes millores que es fan als nostres
carrers, com totes les altres que esmentem
són degudes a les gestions que incansablement realitza la nostra popular i benemèrita «Unió de Propietaris i Industrials
del Districte X » .

Empedrament d e l carrer 5 Í . - S'han
fet les oportunes gestions, les quals donen
bon resultat, perquè s'empedri el troç del
carrer 51 que fa cantonada al de Pere IV,
lloc on tenen la parada final els autòmnibus de la línia B. (Sant Martí-Sans), puix
que en dies de pluja es fa materialment
impossible traspassar dit carrer per a pujar als esmentats autòmnibus.

Clavegueres.—Hom està reforçant la
claveguera del carrer de Marian Aguiló,
car degut al seu continu trànzit molt sovint s'esfondrava.
Ja era hora!

P e r l l o n g a c i ó de la D i a g o n a l . —
L'Ajuntament té la intenció de perllongar
la Qranvia Diagonal fins a la carretera de
Mataró, per ara.
A tal objecte, ja s'han girat les oportunes Visites als propietaris afectats per
aquesta important millora.
Tant-de-bó sigui un fet ben prompte!

Passos a n i v e l l . - S e m b \ a que l'Ajuntament es preocupa, finalment, dels passos
a nivell.
Segons notícies que ens han arribat de
bona font, s'han fet i es fan gestions prop
de la C . a de F . C . de M . S. A . , per tal
de portar a cap aquesta millora d'innegable interès i transcendència.

Arranjament dels nostres carrers. —
Va continuant-se amb activitat l'arranja-

Ditxós serà el dia que

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

D E

BUIT

Sistema

rendiments - G r a n s

MILLORES

s'aconsegueixi!

D ' A I R E
"Plancke"

pressions - Preus

patentat

interessants

FILL d'E. BRUGUERA
CARRER

R1ERETA,
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Bèsties, Homes í Déus
Heus acl un c a p i l o l - c l capítol X V l l U . - d e l llibre «Beats, Meu and Gots», de Ferdinand Ossendowskl, l'autor comparat pel prestigiós escriptor nordamericà Albert Shaw, a un Robinson Crusoe
del segle XXé. Ferdinand Ossendowski, e s c à p o l de la Rússia bolxevista, va recórrer els deserts misteriosos, semi-saloatges i envoltats de fanatisme religiós, de l'Asia occidental, des de la Sibèria a l
Tibet (2000 km.) E l seu llibre 'Bèsties, Homes i Déus» é s un document, i no dubtem que verídic, de la
vida d'aquells pobles j'unyits sota les llurs ancestrals tradicions, primitius i simples, l mancats de
tot p r o g r é s material i de civililiació. Ferdinand Ossendowski, amb estil sobri i accent noble, ens dóna
a conèixer als europeus, en aquest llibre admirable, profundament filosòfic, aquestes forces psicològiques que mouen la vida trista i mantenen els costums fanatiUats, tot influint objectivament i subjectivament-cabdalment,—en la política general de tot e l vast territori de l'Asia. Avui que l'estudi de
les coses de l'Orient s ó n , g o s a r í e m a dir, una obssessió per l'Europa, no cal fer remarcar la importància que per tothom t é aquest llibre. —Aquesta versió és treta de l'edició «Bétes, Hommes et Dieux»,
la qual fou t'èxit més gros de llibreria a França l'any 1023.

E l m i s t e r i ó s Lama venjador

V

ÀREM fer un repòs força merescut en
aquesta yourta. I1» després de dos
dies de viatge en els quals havíem recorregut dos cents seixanta kilòmetres a través
de In neu i amb un fred glacial. Vàrem converfnr
lliurement i amb apatia tot gustant la carn sucosa
del moltó de la nostra menja de la tarda, quan de
cop oïrem una veu fosca i ronca:
—Sayn. (2) bona nit!
Tombàrem el cap a l'entrada de la tenda i hi
veiérem un mongol de mitjana estatura, rodanxó,
vestit amb un mantell amb caputxa de pell de
daina. A la cintura hi duia el mateix grosgavinet
embeinat de cuir verd que havíem vist al cavaller
qui se'n havia anal tot precipitadament.
—Amoursayn, <3> ben vingut, li vàrem respondre.
Va deslligar-se ràpidament el cinturó i esdesseixi del seu mantell. Romania dret enfront nostre, habillat d'un meravellós drap de seda, groc
com l'or treballat, amb una faixa d'un blau magnífic E l rostre tot afeitat, els cabells curts, el
seu rosari de coral roig i el seu habillamem groc,
tot ens revelava que al davant nostre hi teníem
algun gran-sacerdot-lama, amb un bell revòlver
Coit dessota la faixa blava!
Jo em vaig tombar cap el nostre hostaler i
Tzeren, i vaig llegir en llurs fisonomies el temor
i la veneració. L'estrany mongol s'atansà al foc
i s'assagué.
1. — La tenda o cas» mongol, feta de drap d t feltre.
2. —Bon dia. Bé.
3. —A reTenre.

-

—Parlem rus, va dir, tot prenent el seu tros
de vianda.
La conversació començà. E l mongol va començar a criticar el governament de Buda V i vent a Ourga.
- A l l à baix ells alliberen la Mongòlia, prenen
Ourga, fan fugir l'exèrcit xinès i ací, a l'oest, no
se'ns ha advertit. Ací ni ens belluguem, mentre
que els xinesos degollen i roben els nostres compatriotes. Bogdo Khan podria, n'estic cert, trametre'ns emissaris. Com s'explica que els xinesos
puguin trametre els seus d'üurga i de Kiakhta a
Kobdo, per demanar ajut, i que el governament
mongol no pugui fer el mateix? Per què?
—Els xinesos volen trametre reforços a Ourga?, jo Vaig preguntar.
El noslre hoste es posà n riure sorollosament
i digué:
—Jo he sorprès tots els emissaris, els he furtat les cartes, i els he enviat... sota temi.
Es posà a riure de bell nou i esguardà el seu
entorn, amb els ulls flamígers.
Llavores, precisament, jo Vaig observar que
els seus pòmuls i els seus ulls tenien els trets diferents dels mongols de l'Asia central. S'assemblava més aviat a uh tàrtar o a un kirghiz Vàrem
servar silenci bo i fumant les nostres pipes.
—Dintre de quant temps el destacament de
Tchahars jaquirà Ouliassoutaï?, va preguntar ell.
Jo vaig respondre que no n'havíem pas sentit
a parlar. Ell ens explicà que les autoritats xineses de la Mongòlia interior havien tramès un fort
destacament mobilitzat entre les tribus guerreres
7 —

dels Tchahars, les quals erraven en la regió que
circumdava la gran muralla de l'exterior. E l comandant era un indubtable cap de hounghoutzes
elevat pel govern xinès a la categoria de capità,
car ell havia promès de sotmetre a les autoritats
xineses totes les tribus dels districtes de Kobdo
i de l'Urianhai. Quan ell s'assabentà ori nosaltres
anàvem i amb quin fi, ens assegurà que ell podia
donar-nos les dades més precises i evitar d'allunyar-nos
—A més, que é s molt perillós, va dir, car
Kobdo serà incendiat i hi haurà matança. Això,
jo ho sé.
Quan va saber la nostra malaurada temptativa per atravessar el Tibet, palesà una atenció
simpàtica i ens digué amb sincer sentiment
apesarat:
—Jo s ó c qui solament us pot donar ajut en
aquesta empresa, e\ HoutoukionW àe Narabanchi
res no hi pot. Amb el meu permís de circulació,
hauríeu pogut anar fins qui sap 011 del Tibet. Jo
sóc Touchegoun LamaTouchegoun Lama! Quantes d'històries extraordinàries havia jo sentit a contar d'ell! E s un
Kalmonck f5' rus el qual, per raó de la seva campanya de propaganda per a la independència del
poble Kalmouck, Va conèixer nombroses presons
russes sota la denominació del tsar i va continuar
per la mateixa causa, sota el govern dels soviets.
Va fer-se escàpol, s'adreçà a la Mongòlia i
prompte assolí una gran influència entre els mongols. Efectivament, era un intim amic i deixeple
del Dalal·Lama (6) a Lhassa, el més saberut dels
lamaïstes, cèlebre com taumaiurg i com doctor.
Gandia d'una situació quasi independent amb
les seves relacions amb Buda vivent I obtingué
el comandament de totes les tribus nòmades de
la Mongòlia occidental i de la Dzoungària, i extengué també la seva dominació política en les
tribus mongols de Turkestan. La seva influència
era irresistible, car estava fonamentada en el
coneixement de la ciència misteriosa, com deia
ell Va dir-me també que la tenia basada, en gran
part, en la terror que inspirava als mongols.
Qualsevol que hagi desobeït les seves ordres,
ha mort. Ningú no sabia el dia ni l'hora, on, sia
dintre la yourta, sia al costaí del cavall galopant
4. —El g r a u més elevat en l'ordre dels frares lamaistes. Déu encarnat. Sant.
5. —Tribu mongol, la qual emigrà de la Mongòlia del
sur de Gengls )on eren coneguts sota el nom d'Olets i
Eleutbs) I que ara habiten a l ' U r a l i a les voreres del
Volga.
6. —El pontífex de la r e l i g i ó groga o lamaista. a
Lhassa.
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en la plana, podria sorgir-li l'amic poderós i estrany del Dalaï-Lama. Un cop de ganivet, una
bala de pistola, o uns dits vigorosos apretant el
coll com un torn, heus ací els procediments de
justícia secundant els plans d'aquest faiseur,
d'aquest executudor de miracles.
A l'exterior de la yourta, el vent xiulava i
braolava, colpejant la neu contra el feltre tivant
de la tenda. A través del murmuri del vent arribava el bruit de nombroses veus on s'hi barrejaven crits, gemecs i rialles. Jo m'afermava que
en una contrada com aquella, no devia ésser -lificil astorar d'estupor les tribus nòmades amb
miracles, car la mateixa natura n'oferia el marc
Encara no havia tingut temps de reflexionar
en tot això, quan Touchegoun Lama alçà el cap,
fixà bruscament els seus ulls en els meus i digué:
—Hi ha molt d'inconegut en la natura. E s
l'art de servir-se d'això inconegut el què produiex
el miracle; aquest poder, però, no és donat només que a un petit nombre. Vaig a provar-vos-ho
i podreu dir-me tot seguit si mai heu vist alguna
cosa anàloga.
S'aixecà, s'arremangà les mànegues del drap
gr^ic, prengué el seu ganivet i s'adreçà cap el
pastor:
—Michik! Aixeca't!, li manà.
Quan el pastor fou dret, el lama C) li desbotonà la blusa i el despitregà. Jo encara no podia
comprendre quina era la seva intenció, quan tot
de cop el Touchegoun enfonsà amb tota la seva
força el ganivet en el pit del pastor. EI mongol
es desplomà, cobert de sang i jo Vaig veure que
la seda groga del mantell del lama en fou esquitxada.
—Què cosa heu fet?, vaig cridar jo.
—Xist! Calleu, va murmurar, tot tombant envers mi el seu rostre a r a tot pàl·lid.
Amb uns quants cops del seu ganivet, va obrir
el pit del mongol; jo vegi els pulmons d'aquest
home respirar dolçament, i vaig distingir els batecs del cor. E l lama tocà amb els seus dits
aquests òrgans però la sang no s'escolà més, i el
visatge del pastor era força sossegat. Romania
estès, els ulls tancats, i semblava dormir del més
profund son. Quan el lama començà a obrir-li el
ventre, vaig cloure els ulls de terror: quan els
vaig desfermar, poc temps després, vaig mostrar-me encara més confús en veure el pastor,
la blusa sempre oberta, el seu pit en estat normal, dormint reposadament inclinat de costat;
Touchegoun Lama, assegut tranquilament al cos7.—Sacerdot lamaista.

tat del foc, fumava IÜ seva pipa i esguardava el
foc, submergit en les seves reflexions.
— Es meravellós!, vaig confessar jo. Mai no
he vist cosa parella.
—De què parleu?, preguntà el Kulmuuck
— De la vostra demostració o «miracle», com
v ó s dieu, vaig respondre-li.
—Jo no he dit mai res de semblant, replicà el
Kalmouck amb Veu freda.
—Heu vist?, vaig inquirir al meu compay.
— E l què?, va dir-me amb veu ensopida.
Vaig comprendre que havia estat víctima del
poder magnètic de Touchegoun Lama; Vaig preferir això, però, que no pas l'espectacle de la
mon d'un innocent mongol, car jo no havia de
poguer arribar a creure que Touchegoun Lama,
després d'esventrar les seves víctimes, pogués
tan fàcilment recosir-les.
L'endemà, ens acomiadàrem dels nostres hostes. Vàrem decidir retornar, car la nostra missió
s'era acomplida. Touchegoun Lama ens explicà
que «anava a recórrer l'espai». Viatjava per tota
la Mongòlia, i vivia tan bé en la simple yourta
del pastor i del caçador com dessota la tenda
esplèndida dels prínceps i dels caps de tribus,
atraient envers ell i fent-se partidaris seus a rics
i pobres pels seus miracles i profecies.
—No parleu de mi a les autoritats xineses.
Després afegí:
—Ço que us vaig fer Veure anit, no é s més
que una lleugera demostració. Vosaltres, els
europeus, no voleu admetre que nosaltres, nòmades incults, posseïm el poder de la ciència
misteriosa. Si poguéssiu veure només els miracles i el poder del santíssim Tachi Lama, quan,
a les'seves ordres, les làmpares i els ciris s'encenen sols davant l'estàtua de Buda, i quan les
imatges dels déus comencen a parlar i a profetitzar! Encara, però, existeix un home més pode' rós i més sant.
— Es el Rei del Món a Agharti?, vaig interrompre.
Va esguardar-me fixament, estupefacte.
—Heu sentit vós a parlar d'ell?, em preguntà,
les celles contretes per la reflexió.
Després d'uns segons, elevà els seus ulls
estrets, i digué:
— Un s o í h o m e coneix el seu sant nom; un sol
home é s anat a Agharti. I sóc jo. E s per aquesta
raó que el santíssim Dalaï-Lama m'ha honorat, i
é s per això que el Buda Vivent d'Ourga em tem.
Però é s en va, car mai no m'asseuré jo en el sant
tron del pontífex de Lhassa ni perjudicaré ço que
ens ha estat tramès després de Gengis Khun fins
al cap de la nostra església groga. Jo no s ó c
frare. Jo s ó c un guerrer i un venjador.
Saltà àgilment a la sella, assotà el seu cavall
— 9

i Va partir vertiginós, tot dient-nos en marxar la
frase d'adéu dels mongols: «Sayn! Saynbayna!».
Fent camí de retorn, Tzeren ens contà els
centenars de llegendes que envoltaven Touchegoun Lama. Una anècdota, en particular, de
l'època en què els mongols Volien alliberar-se
per les armes de la dominació xinesa E l quarter
general xinès eslava a Kobdo, en la Mongòlia
occidental; allí hi havia aproximadament deu mil
homes comandats pels millors oficials. L'ordre
de prendre Kobdo fou tramesa a Hun Baldoun,
un simple pastor que s'havia distingit durant la
guerra contra els xinesos i el qual havia rebut de
Buda vivent el títol de príncep de Hun. Feroç, sense por, i dotat d'una força hercülen, Baldoun havia
dirigit moltes vegades l'atac dels seus mongols,
pobrement armats, i cada vegada havia estat
obligat a batre's en retirada després d'haver
perdut molts dels seus homes sota el foc de les
nmetralladores Touchegoun Lama arribà inopinadament. Reuní tots els soldats i els digué:
— No deveu témer la mort. No deveu batre-us
en retirada. Vosaltres lluiteu per la Vostra Pàtria,
la Mongòlia, i morireu per ella, car els déus la hi
han reservat un destí gloriós. Esguardeu quin
serà el seu destí!
Féu un gran gest nmb la mà, abraçant tot l'horitzó, i els seus soldats veieren la contrada que
que els voltava tota coberta de riques yourtas,
de pasturatges on hi havien grans remats de
cavalls i de bestiar. E n la plana aparegueren
nombrosos cavallers les montures dels quals estaven ricament ensellades. Les dones anaven
hiibillades amb drap de la seda més fina; portaven a les orelles anelles d'argent macís, llurs
cabelleres pentinades amb art eren curulles d'ornaments preciosos. Marxants xinesos conduïen
una interminable caravana, i oferien llurs mercancies als 5«/7s I8» mongols de pon distingit,
els quals, rodejats de iziriks <9) o soldats de
brillants uniformes, negociaven ferament amb
els marxants.
Aviat la visió desaparegué i Touchegoun
parlà:
—No la temeu, la mort! Ella é s la deslliurança del nostre penós treball a la terra i la ruta
que mena a la beatitud eterna. Torneu cap a
l'Orient! No veieu els vostres germans i els
vostres amics que han caigut en la batalla?
— Si, els Veiem!, varen cridar els mongols
admirats, tot contemplant uns grups d'estances
que haurien pogut ésser yourtas o arcades de
temple, banyades de llum tèbia i dolça. Llargues
cintes lluentes de seda roja i groga cobrien les
8. —Governadors mongols.
9. —Soldats iroogols mobilitzats.

-

parets i el sòl; les columnes i els murs relluïen
de llum, damunl d"un síran altar roig cremaven
els ciris del sacrifici en uns canelobres d'or,
mentre que les copes d'argent macis estaven
plenes de llet o de nous; damunt de tous coixins
esparsos per terra, estaven els mongoJs morts
en l'anterior atac contra Kobdo. Davant d'ells hi
havien unes taules baixes, lacades, cobertes de
menges fuinejanis, de carn suculent de moltó i
de cabrit, altes gerres plenes de vi i de te, plats
de borsuk, pastells ensucrats i exquisits, zatouran aromàtic cobert de greix de moltó, formatge
sec, dàtils, panses, nous. Tols aquests soldats
occits en l'atac fumaven pipes d'or i enraonaven
joiosament.
Després aquesta visió desaparegué i, davant
dels mongols arravatats en aquesta contemplació, bastà que el misteriós Kalmouck, la mà enlaire, digués;
—Al combat! I no retorneu pas sense la victòria! Jo sóc amb vosaltres en la batalla!
L'atac va començar. E l s mongols combateren
furiosament, moriren a centenars, mes llur ímpetu els portà fins el cor mateix de Kobdo. Llavores revisqué l'escena, des de molt temps oblidada, de quan les hordes bàrbares destruïren les
ciutats europees. Hun Baldouu féu portar al seu
davant un triangle de llances exornades d'oriflames rojos; era el senyal que lliurava el vilatge
als soldats durant Ires dies. L a mortaldat i el
pillatge començaren. Tots els xinesos hi trobaren la mort E l vilaige fou incendiat, els murs de
la fortalesa foren destruïts. Tot seguit Hun Baldoun vingué a üuliassoutaï i també hi destruí la
fortalesa xinesa. Les runes encara s'hi alcen,
amb llurs marlets esfondrats i llurs torres malmeses, les portes esdevingudes imilils. i tota la
resta d'edificis oficials o de casernes destruïts
per l'incendi.
R. i R., TRAD.

E s t a l v i a r e u un 40 per
100, en el carbó d'Alsina
usant els comprimits de carbó Vegetal
(Ametllons) que cremen completament sols i fan flamarada
10 R i l o s portats a domicili 1*75 p t e s .

Joan Guivernau

:-: Carbons

Fàbrica i Dipòsit: Passatge Saladrigas. 15 i 17 - Telèfon S . M . 231
íllajor I Delaii :-: Seruei a domicili

-
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La nostra processó

E

NGUANY se celebrarà al Poble Nou la

tradicional processó del Corpus, la
qual recorrerà les vies més cèntriques de
la nostra barriada.
Aquest pietós acte ha estat fixat pel
pròxim diumenge dia 13 del present mes.
La processó, la qual promet ésser molt
brillant i solemnissima, sortirà de la nostra
Església Parroquial i passarà pels carrers
de Marian Aguiló, Llull, Passeig del
Triomf, Wad-Ras. Luchana, Enna, Catalunya, Pere IV fins a Navas de Tolosa i
retorn a la Parròquia pel Passeig del
Triomf i Pujades.

Vetllada selecta

D

INS un ambient d'exquisida amabilitat, assistirem el dia 16 d'aquest
mes. a la Vetllada selecta que es donà al
domicili particular del nostre distingit amic
Ricard Vives, en el qual hi té instal·lada
l'Acadèmia de piano i Violi que porta el
seu cognom. Els seus deixebles ens feren
assaborir deliciosos tasts de música clàssica i moderna que conqueriren els aplaudiments del públic allí congregat.
Esmentarem, sense fer excepcions, car
tothom excel·lin l'obra que li era encomanada, les senyoretes Torelló, Riera,
Vilanova, Batlle, N o é , germanes Argila-gós, Santacana, Rodergues, Coral, G a llardo, Saforcada i Pla. i els joves Canyameres i Anglès.
Abans de cloure's aquesta vetllada, la
coneguda concertista senyoreta Rita Brossa, accedint als precs de l'auditori, desgranà una bella tanda de composicions remarcables que li meresqueren unànimes
lloances.
Fou felicitat el senyor Ricard Vives per
l'encert d'organitzar una vetllada tan selecta, així mateix que tots els seus deixebles, als quals, d'ací estant, ens plau de
felicitar també ben afectuosament.
X
-
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TEATRE

Per què no fou Campió el C D. Júpiier?
L'opinió d e l c a p i t à de l'equip

C

REIENT-HO interessant pels esportistes
poblenovins i també per la depurac i ó de l'esport de la nostra barriada, vàrem
procurar-nos una conversa amb el capità
del primer equip del nostre club degà, del
nostre a tongades
brillant i esplendorós <C. D, Júpiter>. Eugeni Callic ó ens Va atendre
aientament, amb la
seva habitual mitja
rialla freda i amb
la seva corporal
rigidesa britànica
peculiar. En fer-li
la primera interrogació, emmenada
a escatir l'estranya
devallada de l'act u a c i ó del seu
«team», va atènyernos correctament:

En aquest segon partit, jogat a Sant Andreu, va obrar-se una forta reacció jupiteriana i una estupenda actuació del nostre
porter, En Guillem Ros, el que féu animar a tot l'equip de tal manera que semblava que ja cap
altre partit no teníem de perdre.
—...?

guns partits, a m é s a més tenint en compte
la pobre actuació que férem en el primer
partit, jogat al camp de I'*Atlètic de S a badell».

—Probàrem de remeiar aquest mal estat,
per la qual cosa s'imposaVa treure un o
altre d'aquells dos jogadors, però aquests
es donaren les mans com bons amics i com
si res no hagués passat.

— Així vàrem
continuar jogant
fins que arribàrem
al primer lloc de
la puntuació, però
amb això Vingué
la rancúnia de dos
jogadors i . . .
—...?
— I aquesta rancúnia Va començar
a molestar l'equip
i tot s'anava presentant malament.
Un dia aquells dos
jogadors Varen arriEugeni Callicó
—Abansquetot,
bar-se a les mans.
permetin-me que
Capità del primer equip del <C. D. Júpiier>
la qual cosa reperels digui que jo
cutí
en
la
moral
de
l'equip
i aquesta s'anàno creia pas, abans de començar-se el
Va
perdent.
Campionat, que arribéssim a classificar—...?
nos al davant de la puntuació durant al-

—...?

—...?
—Aquests dos jogadors, però, no es

— S i en aquell primer partit vàrem tenir
una tarda grisa, no passà així al següent.
-

II —

passaven les pilotes ni es corresponien a
les jogades en els partits successius, i
així, un per l'altre, es perdien lamentablement moltes ocasions de joc que podien
donar un resultat més profitós.
—...?
—Després, per entendre que el jogador
Juncà era el m é s fluix de l'equip, hom
conveni que jugués En Gimeno, el qual,
per les seves exigències, no havia pres
part en els primers partits del Campionat.
—...?
—Jo no s é si aquest jogador Va ésser
rebut a gust de tothom. E l què si s é é s
que, després de dos a tres partits, la
Junta va dir-me que no servia per l'equip
perquè no resultava i que hi teníem de
posar un altre jogador.
—...?
—Jo creia, efectivament, que En G i meno no era el jogador del passat Campionat, però també entenia que era l'exterior esquerra millor que teníem; la Junta,
però, ho volia...
—...?
— D e s p r é s es va perdre el partit contra el
«Badalona> perVexc/uss/oa culpa de l'àrbitre senyor Mariné. E l partit contra el «Lleida» es Va perdre per aquelles antipaties d'algun jogador de les quals ja he fet esment.
—...?
—Allavores vingueren canvis de jogadors, al meu entendre alguns equivocats,
i es va perdre també el següent partit a
Manresa.
—...?
«
—Havent guanyat Túllim partit a Mataró, quedàrem empatats de punts amb
r«Athlètic» de Sabadell pel segon lloc del
Campionat. Els dos partits jogats per desfer l'empat, foren molt accidentats, tenint
de lamentar la fractura d'una cama del
nostre jogador Gisleno i resultant també
ferit En Montoliu. Tothom sap que els sabadallencs Varen jogar molt net.
-

—...?
— E n resum: al meu entendre, el Campionat el Va perdre el «Júpiter» per la
parcialitat manifesta d'aquell àrbitre (?)
senyor Mariné i també, en part, per causa
dels jcgadors que no estaven massa ben
avinguts.
—...?
—Finalment, em cal fer ressaltar les
sinceres mostres d'agraïment que l'equip
nostre Va rebre del president del «C. D.
Júpiter>, senyor Plantada, en nom de la
Junta i del seu particular.—
JOB

N Ò T U L ' L ES
— E l «C. D. Júpiter» jogarà els dies 6 I 20
d'aquest mes, partits d'entrenament contra r«Iluro de Mataró» i el «Badalona», respectivament,
el primer al camp local i l'últim al camp contrari.
— Ha estat adquirit el camp de futbol de davant de la fàbrica del gas, de la nostra barriada,
pel « C D. Centre Aragonès».
— E l diumenge passat, dia 30 de Maig, el
«C. D. Centre Aragonès» jogà un partit en el
seu camp contra el «Burratil», de la nostra localitat. E l resultat d'aquest encontre fou el de 6
gols a 0.'
Els jogadors de l'equip «Burràtil», foren obsequiats amb artístiques medalles.

TEATRE
<Za B o h è m e > p e r P a u M a n y é

A

l'hora de tancar l'original d'aquest
número, hom representa a L'Aliança, amb cooperació del conegut tenor
Pau Manyé. la celebrada òpera «La Bohème».
El públic no regateja els aplaudiments
al nostre tenor i a les altres parts de la
Companyia, la qual cosa Vol dir que tots
els artistes donen tota la llur capacitat per
fer més reeixida l'obra.
TAGOKE
Aquesi n ú m e r o de P O B L E
NOU
h a estat p a s s a t , p r è v i a m e n t , p e r l a
censura.
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CARNET

DE

E l dia 14 del proper mes de Juny, tindran lloc
en la nostra Parròquia, les noces del nostre bon
amic i subscriptor Andreu Poblet amb la distingida senyoreta Montserrat, filla de l'industrial
poblenovi senyor Ramon Puigpelat.
Que Himeneu els servi tostemps venturosos.

X a m p a n y Lincoln
Caves Sant Sadurní de Noia
De venda en tots els establiments del Poble Nou
E l passat dimecres dia 26 de Maig. va celebrar-se a la Societat poblenovina «L'Aliança»,
per imposició del governador civil de Barcelona
i sota la presidència d'un delegat governatiu, una
reunió general extraordinària per tal de normalitzar la situació de l'entitat, aprovar l'estat de
comptes del passat exercici i concedir o refusar
el vot de confiança que sol·licitava el president
senyor Rafael Furró.
Aquest últim extrem fou fallat per l'Assemblea
en contra del sol·licitant.
Després d'un debat certament aferrissat, va
aprovar-se l'acta del senyor Flos, objecte primordial de la reunió
Les altres actes pendents i els estats de comptes, foren uprovats sense cap objecció.
ün cop acabada l'ordre del dia, no sabem què
cosa va passar puix que un soci molt significat i
orador brillantíssim en la bella parla de Cervantes, anava dient a grans crits que el donguessin
de baixa de l'entitat.
De tots els socis que feren ús de la paraula,
cal esmentar el senyor Flos en primer lloc, el
qual tingué tots els moments feliços També els
senyors Carreres i Balaguer estigueren, si no encertats, correctes B é el senyor Borrull. No tan
bé els senyors Vidal i Santiago, i lamentables
els senyors Niubó i Mani.
La tasca més difícil, però, va recaure en la
persona del Delegat governatiu, qui presidia i
quin nom sentim ignorar. Si bé en principi semblava simpatitzar amb la Junta i diem semblava
perquè no permeté al senyor Flos demostrar com

NOVES

era improcedent el vot de confiança que demanava la P r e s i d è n c i a , - c a l dir que després, es
comprovà la seva imparcialitat, per la qual cosa
ens plau sincerament felicitar-lo.
Com a corolari, ens cal dir que aquesta reunió, amb les seves circumstàncies d'ésser imposada per Governador Civil i presidida per un
Delegat d'aquella autoritat, és un cas únic que
mai no s'havia donat en tota Barcelona.
Al Poble Nou, doncs, li ha esiat reservada
l'honor o la deshonor-com els nostres lectors
vulguin, —d'aquest precedent.

Articles d ' O r t o p è d i a i d'Higiene
Braguers i faixes de totes menes
A. P A D R Ó :-: Pere IV, 175
Ha estat demanada en prometatge la mà de
la gentil damisel·la poblenovina Rosa Mari, pel
distingit jove Antoni Font.
Enhorabona.
E l dia 12 del passat mes de Maig se celebraren les noces de la parella poblenovina Emili
Gabanyach i Pepeta Coll.
Que una eterna lluna de mel els sigui constant companya.

Auto de Turisme
Excursions - Casaments - Bateigs
M I Q U E L S A N C H E Z :: Encàrrecs: Pujades, 188
i al Cafè de l'Aliança
Cal esmentar el concert que donà la gentil
cantatriu poblenovina, senyoreta Francesca Gibert, el diumenge dia 10 de Maig, al Foment de
les Arts Decoratives, de Barcelona.
Als fèrvids aplaudiments que rebé del selecte
auditori, hi adjuntem els nostres més efusius.
Ha estat detingut el poeta i col laborador
nostre. Salvador Perearnau.

Cafè de L Aliança

L·s compraran
de

CARRER WAO-RAS, BAIXOS

llotges

de

traspassos
la

iSocietat

L ' « A 1 lança» a 1000

ptes.

SANDWICHS - PASTES
RESSOPONS
LICORS - XACOLATES
R a ó : C a r r e r C a t a l u n y a , 43. Lal
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EI proper dissabte, dia 12 del present, se celebraran solemnialment les noces del nostre car
amic Lluís Grau, amb la bella damisel la Glòria,
filla del conegut metge poblenovi Dr. Garcia
Felicitem a la jove parella i els desitgem mil
benaurances.

Tinta A d l e r (alemanya)
RAMON V A L L S :-: Escuder, 17, 2.° Barcelona
Kepri'si'iuaiil exclusiu
E l dia 27 del mes de Maig passat, va celebrar-se en la nostra Església Parroquial la Festa
de-la Primera Comunió de l'Escola del Poble
Nou. L'acte va ésser solemníssim i va dir la missa i la plàtica preparatòria el nostre rector Mossèn Pius Bosch. Durant la cerimònia, la Capella
de Sant Felip Neri, dirigida pel mestre Lluís
Millet, va cantar motets i cançons espirituals.
Els nens que feren la primera comunió són:
Enric Garriga, Guillem Fresquet, Joan Fresquet,
Josep Martínez, Pere Villas, Pere Maseras, Ramon Fontanet i la nena Maria del Roser Feliu.

Petites comptabilitats
Copies a m à q u i n a
Marian Aguiló, 65, 4.a, 2 a
Víctima d'una llarga malaltia, el dia 19 de
Maig últim va passar a millor vida el poblenovi i
volgut amic nostre senyor Martirià Vila i Riera.
També el dia 31 del propi mes. traspassà el
força conegut i antic poblenovi senyor Salvador
Soler i Ferrer.
E . P. R.
Rebin les llurs respectives i desconhoriades
famílies l'expressió del nostre profund condol.

CARTELL

Tintoreria

d'A.

Sastre

Dols en dotze liores-Especialitat en els encàrrecs
Passeig del Triomf, 58

POBLENOVÍ

D'ACTES

I

FESTES

Ateneu D e m o c r à t i c Regionalista

Cooperativa L'<Artesana>

Diumenge, dia ( i . - T a r d a . ball per la Penya
Sternhut.
Diumenge, dia Aï,—Nit, sardanes per la cobla
«Cathalònia.
Diumenge, dia 20 —Tarda, ball per la Penya
Sternhut.

Diumenge, dia 6 —Nit, ball organitzat per a
l'arribada del Cor de Caramelles.
Diumenge, dia /J.—Nit, funció teatral «Els
vells» i «La casa dels miracles».

Centre M o r a l

Dissabte, dia J.—Nil, cinema i atraccions.
Diumenge, dia <?. —Tarda i nit, cinema i atraccions.

Societat L'·Í A l i a n ç a >

Diumenge, dia 6" —Tarda, funció a benefici
del Quadro Dramàtic, represenlant-se «Carme»
i «L'agència d'informes comercials».

Cooperativa <Pau i Justícia>

A g r u p a c i ó Excursionista Júpiter

Dijous, dia 3.—Nit, ball quintet «Argentina».
Diumenge, dia6.--Nit, ball quintet «Worsley».
Diumenge, dia 20.-Nit, ball per l'orquestrina
«Royalti».

Diumenge, dia 6.—Excursió infantil a Sant
Geroni de la Murtra.
Dimarts, dia S.—Conierènc\a d'art sobre el
tema «Els Pintors italians del Renaixement» illustrada amb projeccions, a càrrec d'En Tomàs
Iduarte.
Diumenge, dia / J . - E x c u r s i ó fotogràfica al
Congost.
Diumenge, dia iW.—Excursió familiar a Sant
Mus.

A U T O

D E

Centre R e p u b l i c à
Democràtic Federal
Diumenge, dia fí —Nh, funció teatral representant-se «La Caseta Blanca» i «La bona
sombra».

T U R I S M E

MIQUEL

( C H A N D L E R )

SANCHEZ

E X C U R S I O N S FAMILIARS P E R T O T C A T A L U N Y A i IBÉRIA / C A S A M E N T S
i

BATEIGS

Encàrrecs:

/

ABONAMENTS E S P E C I A L S

Carrer

Pujades, 188

-

14

i

-

/

PREUS

al

Catè

CONVENCIONALS

de

L Aliança

Gran Empresa de

LA

Pompes Fúnebres

SOLEDAD

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Torrents i C.% S.^ L .da
SERVEI

RERMLANENX

Central: Aribau, 18

-

Telèfon A. 4930

Tallers i Garatge: Consell de Cent, 450=Telefon S. P. 2117
SUCURSALS:
l'asseig Triomf. 17
Pere IV. 282
Hospital, 97
Casanova. 72
Urgell, 78
Burriana, 6. S. A.

Telèfon S. M. 823
»
S. M. 637
>
A. 5256
A. 4930
A. 4930
.
S. M. 8235

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Trasllats de restos a províncies i a l'estranger
Embalsamaments :-: :-: Arques de gran luxe

Escola dei Poble Nou
WAD-RAS, 206 / BARCELONA

CURS D E 1925 A 1926
Classe Especial de Dibuix
Linial i Geometria
Per a obrers del ram de construcció
(Fusters, manyans, paletes, electricistes, etc.)
Dilluns, Dimarts i Dijous de 8 a dos quarts de deu vespre

Professor: Tadeu Guinovart

Classe de Cultura General
(ELEMENTAL

PER A

OBRERS)

Diària de set a dos quarts de nou

Professor: Josep Barbat
Es facilitaran tota mena de detalls al local de l'Escola
els dies i hores de classe

