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EN PREPARACIÓ 

NUMERO 
DE NADAL 

DE 
JOVENTUT 

CATALANA 
'1[1' 

El més bell present 
que es farà 

a Catalunya 

Sortirà el dimecres, dia 

24 de dtsembNi', nca

ment presentat i avalat amb 
les firmes més Compel¡mls 

de nostra terra, ultra la 

dels escriptors novells. 

Aquest número de Nadal, 

serà la compensació 
que n'ts digna CataJ.m~·a 

al dispensar tan bona aco
¡:idaa 

JOVENTUT 
CATALANA 

La llum del dia 
a la mà 

:~~~~indd;era a~~r~~a Lltmt~r~i~pg~l:nt~l~; 
tot lloc i a qualse\'ol moment, d'intensa 

Indispensable en [~!u~n~curSions i viatges; 
en la llar; enla fàbricili.per ,buscar quel
com en la foscor; en pUJar 1 escala; en la 
tauleta de nili l'n el mal~tí de viatge, re· 
sultant sempre d'una utmtal incompara
ble, el maleix a la ciutat que al camp. 

So/ament son lfulèntíques 
¡l'S IAmpllres i piles elèctriques 

amb Ja marca LOT 

J'1UJlllRlEMA 
PELAT. :i6' BARCELONA 
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O "alJ.a, la llunyania., ran l'horitzó, un 

man)'oc de boires blanqulsimes com floc de 

ne'u, avancen depreua." . depressa. '. amb una 

gran embranzida, 

S'csca.lllpen per l'atzur oonl estirAdes per 

un çordi!l invisible, Prencn en aquest viat

ge característiques gracioses, Unes semblen 

aastC!t1s antics, a'ltres, siluetes de braus; les 

de anés cap ad apar si~uin un estol de gue

frens disposats a la lluita; ~e9 de més cap alIa 

lliri! d'aigua, sa:lJ.licats de blau, com si les 

llances d'aqueUs imag-in.a:ris guerrers, les hi 

kaguéssin obert una ferida, 

Montrestant, el ~l &'ha a.magat darrera 

UDa d'aquestes sih.Jetes" 

Els gTOtescs guerrers de In boira de cap 

cnHti, avancen com si es trobéssin de veritat 

en Ip. guerra", i deixen la. terra coberta de 

fosoor, , , D'cnlUí, a ponent, vli una boira ne

gra quo es lama grilla i tap¡a els pocs parracs 

de blavor I}'lfe s'oviraven" 

Un airet de pluja fi, moTt fi, de\'alla a la 

terra, Es el pn5Jeg de la tempesta que crida 

als bornes .a la lluita " 6s ¡'aire de l'onent 

que oovard t traidor devaUn a l.1<"Vant i fa 

plorar a Iu gent la 3e\'a injusta actiUJd" 

El ocL gris és presagi de te.mpe~ta, 
TriUa visi6 la del cel ¡risl 

En lllOSpil¡(J" en aquest lloc Que, oom lli_ 
bre obert a tots els nome6. ens mostra Ju seva 
grandiosa caritat d'arnor, els ma.lal.l5 senten 
el dL1. gTis '" Senten recança de no poder 
d'aü:ccar_!Ie del nit i anar a pendre. e~ sol 
vivificador, Q!J;.i al ia;rdí, en mi¡,r d'a.ctuelJs 
eucaliptus grandiosos que CO!lll'ladits de Ics 
na/rets d'.aquell'J cossos, semblen arn anyRgar_ 
los corn 'lJ~ dolç~ .mant, umb aromes i runb 
una ombra. !Nau per q'uan eh r!ligs de! sol 
besses;n nmb bes ardent l:a seva car.n (crida, 

Tot d'una., passa una dona jove, f.onmosa, 
amb "n vel al front i vestida dr. negre, E~ 
una germano de La caritat_ Un..'l dOlla que 
abandon:ult l"xc i riqueses, !idhue la felicitat 
d'u.na llar, I el nom (orll105issim de mare" l'ha 
nensar de pió a. /torir malalts prodigant-fos 
hi I\ml¡ ses fines mans de vori, carides (JUI! 
els malalts nIOCepten rom present del cel., 

Va avui lata nerviosa sa,la anHlnt i sala 
avt..U, Prodigant !I.Omriuros ab més rfooclsi
t:1I.5, en tnnt (~U{~ esgran.ant els grans de ~on 
rosari, li rodola sovint 1ln.a Uagrima quQo airi 
Q,ue ha recorregut tot son rostre de oer,a" C5 
fon, Sent també In recança. d'aqlJt,st cel gris, 
pre:s..'lgiador de tomp<'6La" , 

Una negror fosca, després grisa, priva .le 
llum lo'). sala de l'hospitaL" Del ceT n lla sor_ 
git un Hamp i ha retrun}'it llarKament per 
lespai 'Un l'ro"" 

-Quin cel ~a.n ¡{ris! " - diu la monja 
acabant II(:S lletanies, 



Els mert¡ges conen diun ("ant6 :l l'altre <10-
n.an t ordres scveres~ El coL gris els fa. paüra 
potser perqu6 eU, amb ¡;.a foscor, s'emporta 
la vida d'algún que altre pacient i els hi és 
dolo'r&¡ de veul'C wm J.cs boires ,malestrugues 
els arrabassen aque11s cossos que encara 1)0-

drien tornar a v.i,tu're, 

Les monges, sil',ent.ea, -ajuden li. vestir els 
pacients i almb sa minWa serena, plena. de 
confiança en Aquell Que tot ho pot, tan llur 
via complint les indicacions del dortor". 

La natlt,ra plora. els vidres s'entelon i cie 
tant en tant lm U-amp i1-1"-,mina aquella es
tansa suara ¡¡lena de movu:nent, 

L'hospital esta de dol. Els metges en. rOtlo
n.a, han oonfcssa.t. la seva. impotbncia ,d'avapt 

d O [ O t 

A l'amfc A. Nogué 

Sentada prop del finestral, amb la visla in
certa, la f'ÜMnosa donzeUa passa les, hores, De 
tant en tant es porta un brodat moca,dor ah 
lu.\I;S, Plom d'amor, Plora la péTdua d'un n.mor 
Cjue tota l,a omplia (i'un.a i1-l,usi6, que la feia 
benaurada. 56n ja lhl1ly ,aq'lleUs tempsl 

Pobra donzelJa! Qujna tristor la de i¡1. 5e
va vidal Aquell home a qui ella havía entre
gat son cor, il(}'uell cor pur i verge, l'havl,a 
deixada sola, (ota sol.n aOCml'panyada sols de 
son record. por anar a ~ercar l'amor en altres 
braços .. . . 

Cada jorn, sen t'ada prop del finestral, amo 

d'aquell malalt. .. En mig de la te:npesta s'ou 
cE so d'fina. ca.mpana, en tant que el !>acer
dot porta en S'On si el ren](li cspirituJ.I, Et cel 
s'ha posat més gris,., El. ponent és covard; 
fuig peró ha causa estralls., 

El malalt finl!1ix. La me~¡¡cin,\\. els homes. 
han restn.t m'útils davant !'urpa.d,a de la 
lUort ..• 

Els metges corren d'aci d'albí. don-an,t les 
darreres ordTes.. ' 

Les \llOnges preguen a ¡'Altíssim.,. El .;el 
gris, com sempre, plora, plora de rabia .. , 

Els metgcs gemeguen i cridcn la seva im
poléncia, ... Les monges segueixen resant., 

El cel encara és gris, pero sembla nucur
se en l'horitzó el sol que vol ~ortir. 

Dé1J ha ~aci , 

loocp M ." GUARniA 

d' li n a mor 

la vista incerta, la donzella. esgranava aquell 
rosari de passió, evocava aquells reoords tan 
dolçoS,,:. I plorava, 'Plorava, les J¿figril:nes 
enterbolien sos 'Ulls blaus. d'un blau encan
taoor, 

I mantes voltes s'~ava frisosa i agafa \.In 
retrat. el retrat d'un home jove, de nobles 
faecions, i feia .acci6 de rompre'J, d'esq'uin
Cario, més tot-se¡ruit es repensava i en D,oc Je 
fer-lo a miques. el petonejava, el besava amb 
passi6 ardent. am'b passió de dona enamorada, 
r tornava .nltre ctJp prop el finestral i adres
sava. al lluny una tri sia miraaa .. 

Carlcs S'uRRJBAS 

A VIS DE LA DIRECCIÓ 

LA Direcció agrairà que tots els lectors de JOVENTUT CATA

LANA dectuin llurs compres a les cases que anuncien en 

aquesta Re\ista. 
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Erll tlll altre mulí 9r:5, d'un diu rufo! 
de novembre. 

Coc de costum, ~rem llevats de bon-hora i 
csperèvem impacientment que sorUs eta, 

Des de aquella primera volta inoblidable 
per 8 nds8ltres, que t:nguerem lïnunensa 
jo:a de porinr-U, que ana progressant la 
llostra coneix('nça 8mb la Maria, ja que 
nixis s'anom(>n<1V8, convertint-se al poc temps 
en una ifltimJtal profunda, fins fi tul punt, 
que podiem afirmar allavors, que jo es com
penetraven mutunrncllt les nos:res animes. 
Estàvem mb que s~urs. scgurissims. de 
que aquella criftlUr8 ideal ¡ g<>ntil¡sslma ('ns 
¡'havíem feta completament nostra i cI que 
b més, omotllado 8 les noslres fai-teTes i 
aspiracions jovenívoles, 

\>"rO, per d:ssort, (>1 que havíem notHl I 
oixò era com un mlvol en mig del cel 
plàcid de les nost res i!-!usion.s daurad('J" és 
que ro noslro estimada s'anava esUonguint, 
eslloogu;nt pau\atinament i qUIi! aquelles se
ves g8ltes, qUIi! nosaltres no havlem vist 
mal rosades, perdien totalmli!nt la seva blan
cor de \HT purissim, començant lambé 11 
solcar-SC! la seva fllç angelical , de tènues 
arrugues que la dc!oflguroven complclllmcnt. 

,AI.xO era d(>(JUI. s~ons ¡mgucrem nve
riguar, a una fondo tristesa que li ent.clav8 
¡'esperit i que nosllltrcs no compreniem, fins 
que un JOTil va revClar-nos-la descornadd-

mli!nt, Fe:8 quatrli! anys hil vio perdut els 
SIi!US pares ¡ quan ja havia com~gul quin 
canso! lnefnble es Ii!I tenir-ne, Des de 0110-

vors no fou la d'abans: en quedà tan ada
parado d'aquella desgràCia que Ics seves i1-
lus:ons de nena no preveien que resolgué 
quedar-sc a casa durant un tcmps, ~ aque~ 
temps anà allar gant-sli! i s'ooè mustiant, sola 
soleta, firis que SIi! li mart1 l'infantesa, tin
guent únlcomenl dli! companya una bonda
dosa senyora \ posant Iol el seu amor a 
la cuida de Ics flors, Quina olracció havin 
de tenir per ella el mOn sl n'llavio coll~lll 
lall ovitlt Ics penes! 

En vll l'inslàrem perquè ank a airejar
se per Ics Ir.&gnifiqucs pinli!des que li!monda
ven 10 eulat. Ella, no volia moure's dli! casa, 
on hi mon ren aquets qui l'li!Slimaren amb 
deliri tel a endebadli!S volguer-Ia convèncli!r, 
rer nlho pari, Iem 'cm conlrar:ar-la, Jo que 

qUlúlue cor. l otemps que 11 sobrevingu¿s po
d:8 alel. l or contza lo sevo v:da, que 01)0-
rcnmenl ('ro reposada, perÒ aoitadissima en 
el 10lls p<'r el seu esperi¡ anèmic, a causa 
d'aque:1 onyorament omarguiss:m, 

¡::eró, com hem dit un poc mês amunl, 
ello viVia ¡¡nicarnent per nosaltres, I aixis 
rou que un d¡o, resoltament, no veient cap 
olt ra solucio li digu{>rem, Iol i tement-nos 
d'una n~at¡vn, que opropllnt-se lo noslro 
resta, haviem pensa I d'OliarIa a passar als 
dCfores, Ella ens m:rè, estranyada de què 
li propossêSim sortir qua:! precisament cra 
el que aVOlrja, però com que Ii!IIS coneixia o 



Ions i sabia que no vollem esser cont;il
dits j ademes que tot era per un bé seu 
no gosà respondre·ns. Tomàrem a repetir· 
li ben ('arinyb5:ament, mcntres estrenYiem (t!l

tre les nostres I~ seves mans balbes i 
IlUnvors si que no es pogué n~à a con
testar-nos: .. Si tu ho vols aixis ... ·, barbo
teja per tota respostll i n-osu:lres re~l"fl rem 
estral1ya:s d'aqueta condescendènc:e seva, rll
r¡ss:ma, doncs era la primera volta qu~ la 
convencíem. Es que es senlia mo!t ma'ulta, 
la nostra Marta? 

Parlàrem amb In seva companya, Il'IUelhl 
bona senyora que viv.a amb ella i quedA~ 
,cm definitivament convinguts per el dia i 
hora, que seria de maLnada i a trenc d' 
aubi!. \ 

I aquell dia ans:at arribà joiosarmmt, aquell 
¡:uminós d:n, que ajudaria a refer la salut 
malmesa d(' la nostra estimada! Jndubt¡Jbl ~-
1IIcnt, darrera d'l'U, en seguiríen d'altres de 
jorns venturosos, en p:ena naiura'esa I 

HaVíem quedat cntes::s de què e1:a, de bon 
matí sort:ria com de costum al b<Ccó i ens 
¡arla la senyal de que ja podiem anaT-Ili, 
i d'acord arr:b la consigna aquesta, pacient
ment anàvem esperant, amb aquella espc
rllnça i submissió que els enamOrats posen 
en les seves coses que s'estimen de veres. 

¡::eró cI da no es presentava tan gal com 
desitjàvem. El ct>.l, primerament plè de nu
volades tènut>.s i escampades. S'anà enfos
quint després, pau:aLinamcnt, acabant per 
convertir-se en una massa grisenca, que em
muraJ.Java per complert la llum radiant d21 
sol. 

P.ixO conlrariir tant els nostres plans, que 
fins ens entnirell tcmpWcions de deixar-ho 
corre, peTO l'immensa frisança que tenlem 
de passar una d'ada al camp i tam be de 
veure si encen:em aquel~es seves gallones 
pàl-1ides, feren que ens dedctlssim a sortir 
tant sl fés sol com no, Ella ens havia pro
mês que vindrja; doncs aniríem a (sp~aiar

llOS a la bona de D.?Uo i Ell aidaria de lo 
altre, 1 

Començàvem a impar<'lentar-nos. Del re
llotge de la èutat en sonaren vml campa
nades: eren les vmt del mali i haviem quedat 
en què a quarts de set estaria llesta. De 
J'hnparrClèllcjn, veient que s'anllva fent taru 
i no apareixia, vingueren els presenti ments 
tristos i darrera d'aquets, l 'alarma, U hauria 
passat quelcom de nou? Si aIxò fos, 1\0 S8-
bricm. No pOdíem utinar, emperò, a què 
atribuir aquella desmesurada tardança. 

Ens ferem els propòs:ts d'esperar uns mi
nuts més, un cop passats ens arr:baricm a 
casa seva. En tanl, prenguérem el Clavell 

que ens tirà aquell jorn d'inesborrable recor
d!lnQ.! ¡ ja l'anàvem a besar, quan oïrem una 
vell que ens cridava, una veu de donzella 
que rcco1eguérem se!:ju:dament i que ens fou 
altament jo:osa: era la veu d'ella. 

I .!Ique~la veu en pr:ncipi dolça i manyaga 
que con~:1nav.!l cridanl-nos. esdevingué ronca, 
i desp.rés j ::si~ t2rrl, penetrant, ¡ant que que
dàrem ast')rats d'espant ... Més tard s'obriren, 
de bai a bat, les portes de la baloonada i 
aparegu~ ella, amb els cabells llençats, des
f:ogurada, cadavèrica ... 

PorLava el trajo de les festes .. Ens mire 
a:nb uns u'ls dcsmcsurada:ne.lt obe~¡s i pa:à 

de cri<lar ... Vol'a dir~nos quelcom, la despedi
da, potser... No pogué arl:cular ni un sol 
mot S'Ofegava ! ... Déu meu!! quhs momenls 
més cruelS aque!ls. Amb UIlIl Suprema an~ 
goixa nosal.res ho veiem corn patia .. 

Com hipnolittlt's, anàvem sC<Juinl els seus 
moviments i esf'Orços, quan en una darrera 
conlors:ó, .féu un xiscle i caigué damunt les 
naTS .. 

I les xoses totes h~a1ques quedaren latmJes 
de gotetes de sang seva ... 

Aquell mati nevà ... I sols elles, les roses 
sagnants, reslaren intacLes d'aquella nevu
da, que va cobrir-ho tol... 

PERE PUJOL CASADEMONT 

l/"lustraclons de Serra ¡\lassa na 



<\'?Clpvesp re cfe febrer 
Tc'n rccoreles? Jo 81, div¿na.tllollt. 

FOlL pel fcbrer, en It/W iarela clara. 

Vas a/lll a, 111011 cllcontre aomriCllt 

i alçmlt-te cl1.'cf... Ai, roSC8 de ta cara! 

Tot dt'lna fores meVll, al l/te" c08tat. 
Vaig 1X/1'1(lr-te roIn 1m al-lm::iJlat 

d;¡tlw. serra que vet tonwnt-sc blam" 

d'wn ametllcr sobre el1X/isatgc gris, 
d'un (Nllctllor tot b/alie qlU! 8'a1X/gaoo 

melallOOlicament, oo,,~ 1m 801JlI'ÍS ••• 

Glt(litat'&ll~ 7JCr 80bre la paret 

Cl'lnl pan:;: arbrcs pelats i flor8 oIItll8tiC8. 

Morm«arcs: O CQllt se vel(, el fret! 
i riOllt l'CloS fingir que t'cstremie8. 

CUjJvesp)'c dolç! Passarell dl/1C8 dOllC8 

i a, mitja velt van dir: que JOVC8 són! 
Tote8 fe8 coses ().In semblaven bOllC8 

i aC¡I/.ClIa lIol'a la 'millor del m6n. 

Vom mar, la cilüat com ~U!a. gran 
trem.ola<liça de daro),8 petites. 

Si gllaitavoln les 8endes del l.'Olt(mt , 

totes s'apareixien infinites. 

Pcrem camí IJCns ànsia ni .rccord, 
cl'Jrimcr e8tel brillava da:m.tmt 1W6t,·C. 

/Illa. trcnyiltlJ.1.'a tocàcl teu Tostro ~ 
i cn aqual Plmt C~18 dcUu-à l'amor. 

Carles SOLDEVI LA 



(!,Ca n çó (['infall r 

IVlo.on .l'ur: moriu .re 

9;?a~m,l'nn,,1I íT,,9''''~ 

Si jo, 1nQre, 1wmés 1>el- joglli110, 

~n lO/'lIés una flor d'mll.etller, 

i ¡n'obrís en la branca més fina; 

quan i'ol'ciO et digués endevina 

de on 8U1't el per/unt qUe ara el vé, 

Ut, S(lu,.íes que vé de ta 11ino, 

si jo, 11/Gl'e, lwmés per iO(1uÏ1U/, 

e.m tomés mza !lc¡" d'ametller? 
QI/~:m l'ombri.u de les branques camina 
de la. falda a les trenes, llcuger, 

i llegeixis l'lwston'Q divina, 

a l'úldret on llegeixis duré 

la qnevCl (J1l1bra lleument carmesina; 
qlwn el sal. et digués endevina 
!L/lO ombreta tan xica de (In vé, 
UL ,<~{Jh"ie8 qll,e vé de ta nina, 

si jo. mate, nQmés per jogllhw, 

cm tOri/és lma flor d'a;mell/er? 

Melcior FONT 

--._--------
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La E[vir(>fo sortia aquella tardo del C01-
~ervalorl, rw=omp8n!J8da , com de costum, per 
In minyona, Anaven fent cami IOles rioUeres 
per lo bellfssima Rambla de les flors, plena 
de vlennnts que la r('COrnen en totes dlrec
c!o::l!IS, quan els ulls negres I eSpslrpillots 
de la Elvirela es toparen amb els d'un 
jovenet eJegon1rnent ves~iI qu~ caminava en 
sentit contrari, La noia senti que uno gran 
foguerndn 11 pujava ol cap emogint-H vi
vament les galtes, i er.cara que lota pudo
rosa bo xà e:s ulls, u n8 força irresistible 
els hi feu tornar a a:xeco r per a dirig1r
l'lS novnment verS el jovenet d\.'5COnegul que 
gltirf'bé ol ~u costat ¡ també tot roig de 
oora, se l 'esguardava d'una faisó afalaga
doOra, 

La Elvireta aJ1nrgè el pns amb l'lnlent que 
la sevn torbnc!ó 110 fos vista I>er lo minlJO
na, però Ja nquesta s'en hovl3 od:)Ool i ho 
feia sapiguer amb grans mostres de salis
focdó i amb rialleta mal oontingudo no 
exempto d'una engruna de ma!X'ja I li ex
pecava que'J jovenet on3VO seguint al dnrre
ra -com Ull gocet~, que semblava lot seriós, 
que teuia Upo dislingil i que [ns fekl cara 
de bon nol, La damisel-Ia s'ho prcngut 8 
1'.¡lI im ben aleg rement i annva l ola. cofoia, 
(;.avanl a VoOl tes lleugers oops de cop que 
li' feIen trenlOlar la llarga Ireno que li queia 
per lo esquena, I arron janl-se segu~doment 
el copell o el coll de \'al>r\e, movlmenls 
tots que li permetien veure de qua d 'ull 
al seguIdor que anava fent vIo o respec-

tuosa distancio omb l'esguord s::,mpre fil en 
lo glmlil joveneta 

I El ¡'urTivor o caso I quan en el primer 
replà s'atrevi a tombar el cop, la eubol
ca¡lè a morosoment U!! inefable somriure d"l 
desconegui, ol quo! ella no POJu~ m~n:JS 
que correspondre.hi de la mateixa mane
ra, Després quedà 1')10 avergoOnyida I, te
ment una indiscrooó de [o minyona, li di
gué: esporuguida: 

-Per Di!u, Mònica, ¡fIo'n digu:s res o la 
mamà, 

1\ h que (ontestà, tola ser:osa, 18 ser
venta: 

- I a rO , senyoreta I Que's ¡H!nsa que noO 
sé què i!s lot ~a:xÓ? 

1\ l'ésser al p:s I Clcspr<!s de twsor a la 
mamli , la E[vireta digui! que anova o ('.\Iu
d:<ar la lliçó, I Jo en la saleta del dnvont 
on hi havia el piano, entreobri el balcó I, 
per entre les escletxes de les tancades per
sAmes, pogué: conternp!ar ol ~pretendenl. qut', 
apo:at en un arbre de l'acero oposada, pro
vava d'endevinar el pis on demorava la da
meta que feia poc li havia Irasbalsal el cor 
I li havia fet forjar instanaàniament l;,-s mé:s 
belles ¡¡-Iusious, Ve-g:ent que res descobria, 
s'allunyi! pousadament lombant mil volies el 
cap, com sl 1I COSits de separar-se d'aqueU 
lloc beneit, 

La donú¡el-lo el segui o amb lo vis¡a Lo 
veu de la mamà que's feia sentir de l'nltrn 
port del pis, la desvetllà: 

-Neno, que no estudies? 



-Ja va:9, mamà, .. Es que buscab8 el -mi!
lodo_, 

I a balz~ades i a empentes comenÇa ta 
lliçó, que aquell d:a era ben dlfldl d'apendre, 

No n'estava pas poc contenIa la Elvirl'ta 
de tenir xicotl r un xicot tan guapet I tan 
eleganl, que l' ra ¡'admiració de I~ amigues 
I 11'1 C!I1ve;a de totes les condexebl\'S1 De pri
mer, tol ('T{'n m:radl's i somriures; sa;ulacions 
I g('!iòlt'S, però un d:a "I noi per fi es d(lCdi, 
I Ja l'anada a! ConS('fvalorl "S feia amb 18 
dolça comp8n;pa d'aqu{'U jove estudiant de 
qu:nl an;¡ de ba!x:l'ernt. DJran: el passeig, 
la ElvT.eta e5 sentia completament feliçs . 
radiant de CO:Ttl'nlament I lub\'rta de ¡oYa; 
Era no sab'a pas del ce-rl si se ¡'estimava; 
crl"a fermament que s:, que l'alegria qu{' 
l'an~mavo anant amb Iai compnn;¡la, cro quel
COIl1 d'a xo ... ~{'rÓ mes qu{' l'lI. r ero plaent 
(('fliT al séu costat un galant plè de distinció 
I oona f:lsnta, més qu(' tOl la ('nvanien les 
m:radl!> env{'jr,sl's de les amigues I el goig 
de saber que la gent veia que I~'lla .. pro
mès-, c;m no len~ .. n encara molles de les 
s{'v{'s companyes, ni aqu('Jla antipàtica ca.
sina Encarnac'ó, que era molt ml> .. gran quI' 
('!la I que la Iraelava sempre com a una 
ui6lura. 

Cada dia suceia el mate:x, AI sorlir de 
lIbO ell Ja la esperava a la canlonada 
pwpera. Enca:xaven, i, en animal coi-Iaqul
al q¡;ol s'hl (cava li voltes lo mlnyona
W1avl!'ll renI via fms al Ueeu; desprfs, es 
Irooov('n a ta SOJtda I rerel,en ('I carni: ella 
pujava ol p:s i, slmulanl estudiar lo lUçó, 
" lancova 8 la ~eta on, mlle 4l'Sl"818_ 
I 4fuga_ sortia ol baIeó a contemplar or
gullosa el jovl!'llet que rGm8llia 0111 al 00-
V8r1!, optia! ('f1 l'arbre amic, lot quietó i omb 
d cap {'n¡aire. RqueUs moml!'llls ('ro quan 
1rJ,\ afalagada e5 sentia la EJvlreta. Tota 
la gent que pa~sava s'~nt{'rava d(o aquella 
muda convel"S8ÓÓ, i (lns {'n podien heure 
esm('nt les veïnetcs del pis de dall 1 aquell 
Jov(, Cl>lud:ont qU(> del balt'Ó de la ('o..a d('1 
cOSlal s'alrevle a mjror-~ f.xamen! amb un 
<;omr:ure que no savia sl era de bul1a o 
d'omorO<08 a;!m:ra;ij, Després d'una bo,10 6-

lona, ('lla elia ad~ amb la mà al séu adora
dor qu<' s"alunyava poc a po:, I es ficava 
a dintre per por que la mamll s'{'nteres 
d Sol'US om'u'5. 

Sortn<oaml'r1t. aquesta no'n sospitava rès. La 
M.ón'::8 s'ho haVia ben (!B'lat; n') pa .. per 
prucJcne:a, que, ta verital, no era virtut qu(' 
pracliqub !Jai re, sinó per pura convenièn
llll, jft q\K' a:181 favor er8 r('('Ompen..at per 
la !ror.rn prolCC:;:ió d{' lo s{'mtore!a ('n les 
s{'v,,\ llargues entrevistes amb el !;.Olrlat de 

artJleria. Aixis éS que quan la senyora es 
queixava d(' les in8C800b\1'S absend(>$ de la 
m:nyona, la Elvlreta la defensava sempr(' 
al"'9anl lroti..lS d ve!'S:>s i raonament!> irre
rutables. 

Una d{' Ics alr'gues env{'jos~s d{'1 Cons~:
vatorl, s'havia 8 prl'SS8t a fer-U saplguer 1:; 
gran nova. I més ql.l2 la nova ('n sl, l' 
havia IrlboolS8da el tó mofeta amb que li 
havia sigut tramesa: _El sfu xicol la {'n
ganyava! L'havk'n visi varií"S veNtes amb 
una uara no:a, caminant ben aparellats_. 

Conlra çò que la Elvirela creia, el co
neixement de 18 infidelitat del stlu xiroI:, no 
la disgustà més que p{'r çO que l('n1a aire 
de mofa, per la burla feridora d'aquell tm
petla qu<' lan hipocritamen( la l'l\Qanyava. 
}\je!>hores v"9é que no era pas I.'Stlmació 
verdoo('ra, ço que s'en diu amor verita
ble, çò que niava en aquell scu cor de 
nO:8 de 15 anys, No, Si tenja de dir la 
vl.'r:wt, e!la ja gairebé s'en cansava d'Bqu('
lla vida semp{e Igual, d'aquells mom{'nts que 
tr8nscorrlen c;empre d'idcn!ica manera,~ P~rò 

Ja sublevava el pensar que l'havia deixada 
per una oltra nO:8 que pol!>l.'r no ('rB Iftn 
maea ni 18.'1 dJ'ilingida com eU8.~ -Oh, atlò 
no podia pib seguir!_ 

l 'arboraoo d'ira, quan el vegé, H ~c1avA~. 
De primer, ell prou provA de negar-ho, perO 
av;ol, no t robont SOrtida, li confessà que 
Iol lo p8'>S8t no era més que uno broma, 
que un pas.\8I{'mps vulgar que estava bell 
d:Sp!lS81 a deixar." Tot rou ¡nutü. La El
vira. presa de sanla Indignació, el despedi 
amb n~ols modals prohlbin l-Ii de dirigi r-li mal 
ll16 la pal1!ula. ni de mirar-la tan !IOls; 
lat cl!a -no s'hi volia rer amb criatures_o 

18mb gran u!ranyesa de la MOna, els 
dos Jovenels es separaren ben enfadats l'un 
de ¡'all re, pero en d fons ínlimamml SIllls
fel~ d'haver acabel tOl aliO que ja es r!!'ia 
mru.sa I:arg i que ja començava a cansar. 
la criada prou provà de eonvêncer a la 
sen~reta que IJtes aquelles dlSC\lsions no 
foren més que ren¡fnes d'enamor8ls-cQm 
les que ella I('nla amb el S2U arUIJer- però 
10 E!vlr('(8 11 8sst'gurà que no, que per 
1.'1:0 Ja (>s\avlI ben obl:dal aquell inf{'lIç (>5-

lu([entet que vo:¡a rer l'home lerUnl du('~ 
x·cotes oI.hol1l. 

i'lIevOt"" s'ade.nt 4ue ella lambê quedari8 
sense e.prOl1b_ ¡ elxà li l.'f1lluvolll una mica 
el per.samenl, .. Ves que dirien les del Con
servatori!~ I ¡:er 8 logrer d" no passar p('r 
tal vergonya, quan arribi! a! p:S i $Orli al 
bo:OO d{' la saleta del piano, va corres
pondre per primera vC>gada i ben amable
ment ol somriure ~n¡gml'ltic d'aque'l jove d(' 
ta cosa del cosIa\. Jordi GITALi! 
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La Tadiotc!f>foma ~!a pr01'>agar-f#3 primc
TOUlent 11 Nonl-A,mè1-ica amb un cnlllsil1s
-me hl8081Jitllt , dcsprés a F.,'ur07xl . m/aJ1t a 
Itt dCl'lmtcm I nf;'alarl', .~cal(int Ics dc
més l/aciolts, e_~doïnt E spunya, quc a ml1lI

ca de Tegla.me¡¡tació, "IIIOIÍ volia cSl)O,~ar-se 
lt 1~1I fmc<1s, ('o quc ha motit!{lt la tarcUm
('(l a ¡¡o8lm terra del més gmll dels i"l'cllts 
e/'al'/u ,Ua_ 

Am 8i que podC)." f, uir d'aqucsta mera
/'el/(/ a-mb Ida per{ect:'Ío, rol" l'A88OCiachí 
Nadot/ci de Uaffio{II,s.~io . al lJCm¡rc pel 8eu 
compte la ;1I'~lú!-(c.dú de la cCI/tml cmisso
m, ha 1'<H(I/l1 dOl/ar la SCIl8(lcilí de q'lÏ! fi 
Hll/,rlo/w dCl'ill dotm-sc (l'ulla in~tfl/.Ji/f'ití 
WOI.!cnlU, 1)1'01'(1 poleS(¡ 1:8 ci I"c(,oucixemclIl 
¡¡cr ¡Ji!tt de la 1'atlio-})rcm8ll cxt/'allgera, 

L A RADIO 

que c6J1cepllÍa la ocntral C¡;U·SW.,1 de Ra
dió-Barcc/c-I/!l, com 1IIIa de les 1)f'illCipal8 
d'E/tropa, 

No dlfbtelll, dOl/CII, (fIlC la ¡mlÏjll 1)e,' la 
1'tuliotc/cf&l1ill despcrtarà gl"a1l afició (/ ca
S(¡ ¡!OMm, de I{~ .lIwtei.l'a mmICra Qlle cic 
temps cmçú S'/1lI dil'lI!gclt als altres J)tli.s80ll. 
011, romen{'lHlt 1)CI' !cI jOI'Cllt1tt, que 1:8 la 
mis afkimlOda, 1I'lta al!llt J)l"OIX1gant d'una 
mnl/cra ac, niralJ/c. 

J.}cstaC"iú emisora de ratl¡ofw~8ifÍ , Ql/e IlO 
e ,tat ill!itI,l.[adn al f/otel Cdoll, fOlI ro1/CC
did" lJCI Gorcr" ell data 7 de jllliol del 1>I"C
sellt ally, l A {'(,llcc8siú és per Ull 'Otülim de 
dos all!ls i lI'ill/torifzà JJCI" (I donar tr'ell Ito
rc!> dico'ic~ ((('o1l/iS/II;1i i (/1f.:~/.::c minuts 1>cr 
a (/)1III1C;8, 



TELEFONIA 

La lo1l0illl! d'onda oulorit::ada (¡. (1(' .'12S 
metres i l'i"dicat¡'~ Tegistrat a l'Uf/ili 7'('· 
I('qrtiri~a Unil'CrlKll cie /Jer1!O E. A. J. /. 
Aqllc~ta e8tari,j de r(J{LiO!1I8IÚ1í is la Ilri",e· 
ra qlLe s'lut ronc('C/it a Espollya. 

t:cmi8lJOm que S'¡'liItul.Ja, i de la ([I/al Jn .. 
H:\TrT C\T\I.\...-, ¡¡'OTOldieu- ((ésser la pri
I ('ra Rel'is/a ([11(' fa Teprflrlllei:r gràfica· 
II/rllt, {Po de liJ)I(1I Western f.1èctric C(f/1l
T'fUlY dclg 1<:, U. A .. de I l, HP generador; 
100 Tr. en ontcm!. qltilla I)(}Unria {-" ¡¡,,(i· 
f"il'II' l'eT a ('ubr;,. tQt Catallln1Jo i a i(l "it 
lcll /{fel! lla/ears i 7X1rl er Araglí, \'(lIi.1I";o i 
Il()'ll;cl/tí. 

¡;('stadli l'sIti 1rit/l{ula nI Hotel erl/Ii". al 
([1.aI10m ¡""tol-la! lli ¡.;(l/a (/rmúqlum'B, IlIla 
1/(/10 per a l'lIllldi, nll,'e,úclltlllellt iHl¡/(J/!l''1 

llurs paret8 amtra ('1 9Oroif, j ulla sala de 
dell«11l8 lX"r als lITtillleR. 

Les onte'IC8 8011 Inhl/lars d'ull total d'uns 
25 metrell de tub mé. 5 de J)ilwdre. El te· 
rrat del Hotel estil sitl/at a .12 metrelJ del 
n;"ell del mrrcr, ("t'i que fa un total de 62 
metres 80bre ci nit'Cll del tIÒi, altll.ra 8111)(" 
rior que el lII(})tltlllellt a CoIrI't. 

Aquc81eIJ ftfín Ics ¡JrhlCÏ1X1flJ oorlU'teríHti· 
r¡1I~8 de f'rmi!flf()rtL Uadio-IJar(,l'lollo, Sl(l)lIIj
"j}>,frada per HTe/Uf.II8 Bell S. A:. l'~(,lIt 
(!r la matl'ira U/XlI NIJ r('('('I}t(m~-f(/(liut('

/('fl~nit·lim·;u.» 1)l'I" /fIlin{/. l'('nda eHlli (/1(

tont::oflo la ('(I.'UI. 

NOTA. I.otnlllg",.dÓDhd.l dt"CUI'.' 11.01 .... 
8.".lDn •• rlllocnlll.dolqll.,lld~Hldtl"Uprt 



CfI f . J n ' orn10C 1 

EL FUTBOL 
.,.,It"''''''II'''''''', .. ",,,,,,,,,,,,,,,,,,, ----

1:( porl¡! dd diunlcn. 

ge c nlrc e Ls eqlli r~ 

ç!lpaiiof.9;:u ro pa, 

\"cnccnl er priflle r p e r 

5 go(s a 2 

I. - Ja,nma)/{II'CI~ pl'O/C

gint la seva 1JOr

ta. 

Il. - El primer gol. CII

trat al porter cic 

l'Eltropa. 

. fil. - Un moment iufc

ressant del partit. 

(CUdt IlIdou) 



~~SpOdlVCI 

/. - E l rCI18C11C J()(In 

Siré que arriba ,¡ri· 

mer, ell 19 minuts 

i mig. 

Il. Preparant-Bc lJer a 

8Ortir. 
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.\hir, l"~llIll.I<I.,. 
l'I mai¡t '" 'l1"rl. 
d"j,"s la tan!.. 
dinin' un ain' fi. 
TUSII-S l' .. rrlll1l",k" 
arranI ,,'un \,lIllí 
(l,hrr..:d d,· ",-,I.. 
,'"¡,,r hllll·m"d 
iun 1I\I\"o1<.:lr",.1 
li l'Ta d t'Oi:d. 
('al1ll':1-I1\'11\ da!'!, 
In"j.(u':· ¡""'1l1dli, 
(¡ui .liu, f'H"lm lliri, 
• 1tn'. 1111 -:,- '~'Il[. 
1.'"nl11.-1 ,¡ .... -LI\ I 
'1'1\·rl'ia'·"lrtll1i. 
\J"rí a ¡'h .. raIMll., 
\''''1I';''''III1'I1.,\i, 
lü ... ·"nk·, ;.¡mia? 
!.'!l("rhd ,'ra fi; 
, •• d" "rhri ., ,fuja 
un l' td al bri. 
l'\l.sin}'oL cantava 

¡wr f~'r-", ... ¡"rml, 
111,,\IU1""I<I \'11\"'''.' 
.k l't,tfU11I r"mpl!; 
'othum li "'!llft'ia 
i dI n'i., 11 d. dI, 
:\k~, ai! I¡Ut> ¡¡hir I.Inl. 
¡"\Cd! 1'l1l!1l1Udl, 
c;,da l'st.:o! fu"i;. 
al llarg dd n\lnl, 
'UI\" f<ll11 p¡"raV;I, 
,;o~pir¡t\'a ' 111 pi, 
.... ' .. .. 

La 1:1""I-(<)T 111 l' l'.mld. 
1<'111",,1. fa 1"I;r . 
,-in., lIl.l ~ tim.,,1. •. 
vi",,·.1 m,u). «li. 
~·.,d" ¡r.,II.t r< 
1"'11 a rrn- ,t,- ~ni. 
;Ill~' .¡ l'I 11\;\;1: 111 .11 ". 
tu hi (·r.i ,\1" 

l'ere CASAS 



-

L'o J1 (1 (Jcsclu 
(¡1/11Il Ics fJaUillCs erell mts mum{rQ8C8 

Hf/ta Ifll ,..,1/ de 8('1('1II1)l"c al adc/IHiol/, 
d( i.rant unor lc8 ]"Jotell ddortJHC1J, 
/xlrjK1l lriulIl els ulls .,tl,'/ ('d ')la/l, 
ha., bai.rat dcl. graner IlIIa faMarla 
cir /¡ful li/estai, tiran!-lo a/lleI' dUII/IIIII. 
i mdu {lalli"u('(J d('lu'etllOfln 
piCflI~ ,1" {Iran de hiat de l/n (I //11. 

¡'::rqui'lit berenar que Ics tin(·u"l 
Cllf, ;('11 a liÓ !Jr('AlJ(l i amI) daUt. 
1Jr('I/('II' c/ urà. deiJ:onl les Ilcl'<Jrel(.s, 
dUlIal/t-IIC CllllJCII!C8 ¡ANlCS de "Cfl/III. 

¡H/IIllmi del COL'C amb !)(JUI" /HUI gallina 
{el/t l'ou, llQ l'a tastar-lo (l/ lu'rcl/or: 
I III qu'etll 11110 dà/-u oompell;lIa. 
!JI!jarc8 m (lraller j ,,'Ili !YlH /Iar. 

I III('IIt"('1$ 1(' gallina 8'ati,IlJI'«. 
IHI aJtrc8li rOOat'C/I els orallct1l: 
(l IIale<; clel tCIf, bros IlO els iWf¡Jlrtll'(J. 

els rC8pedes per t" cent cup bestretll. 

/. COSTA I POMÉs 



de (a ni. 

Es de nit; C1'WJ) s'aixeca la veu dels brollador .. ! Aquell qui dóna S('r111)re, ¡>ot perdre al fi (' \1 

Ta.mbÓ I.:'n ima meva es ara un br" ll a«.)r . (tU ; scmpre n'parteix, rlludol, 

Es d o llit: l'S deveU!c" to tsclscantsdcl nmants trob,~ a la fi ('l1 durit~ la sevII ma i son cor, 

Taml>é ,'(¡llima mc\'a es oom Ull Cl\nl d'arnOtnt, Els meus ulls no s'aIH'j{uc n COlli aban $ 

lli ha dintre meu <lue\com ClUC t'nCi\ r no es td COll veure In vC!l,'lJny.a de les mans lluC demanen 

i vol llIsar I" VC'U. rgastl\ t massa dures !!Oil ja Ics mc,'cs mans 

ll i ha lIn ~r¡ln I\('guit d'am(lr per scn ti el trCIIl'lo10r de Ics m ans generoses, 

que parla en ('\ lIenguat¡:c de l'amo r, dintre~ A on \'aren anar·se 1('$ IU.¡:-r imes dels ull. 

Soc UU~I1. Ail s i (os nit! r meu i el borrissol del c::or? 

Ma solit ud e5 eixa: Oh solit ud de toU aquells qui donen! 

\'cu!'C'm voltat d e llum, Oh silenci d'II{IU('¡h Ilui donen llum! 

Ai si k, fos ombrlvol i noct'urn Molts i ¡nolts sols gruvill'n per 1"espai, 

(:0;,1111 hl' urin l'I' l (,lI si nes d e la ¡I,um! i ;\ tols eh que son foscos la llum d'ell 51 

Com u~ bt'ncirh 11 \'Osatlrcs C9trelles ~o¡s cnl lJ.'n tots l)(lr mi! ren rnona: 

(Iue brill l'u alL'j dalt ttwn "uern~s! Ai! Es l'enemistat (IUe té Ja llum 

Com 16m jo CeLis amb els vostres prese nts, contra so ll'u min6s! 

- \ 'OIItrt!1 Tlrl'eenu de Ill.JI!n! 5egul'ix despietada el &eu C3l1,¡, 

.Mes j 'l visc dt" IlIum p ropia i ab,orbt'ixo din:.~ I njust pre¡onament conlra $O que ta llum , 

h (lama quI'" {"li "li b rol\.n , rme¡ ' fret en,'ers tots e ls !Ols; 

jo 110 tX1I1C'C c i pl (, T de re bre cal> prt'scnt; 

sO\' ;l1t he IOmniat 

que l'S encar mil10r I>ler l'Ob ¡lr rJ!.¡e rebre un tió , 

Po br(' soc; la Jna m{'V;! 110 es cam' lI de don¡.r, 

i en\'ejo els uUs flue espe ren, 

ks nits S,'Il>;C ll{'i'uit, 

Oh la m;5t'Tia gran d',uluell Qui dóna! 

Oh Cusca del ml".! sol! Desig d e desitjru' 

Dt:vortll:lnra (,.n del Que és sadoll! 

TOll ~Ih prenen de ml, 

mes, toco jo llur ¡¡ninloa? 

l/i ha un ahls en tre e~ pcndre 1 el d ¡¡r, 
¡ es dind l s,;uvar el més estret abl •• 

Un h()me ndx dc ma be llor: 

jo \'old rf.'\ noir a n'aque Us que ;I· lumino, 

jol \·"lllrla rob.u a qui d on(: un Ilrest'nt; 
JO tinC kd de maldat 

Hctirant la ma me\'a quan l'altra mR ,'extén , 

dubtalll ('(.m So'\ ltant d aigua que ,'acil-la. 

així, '-uU ra maldat r aucn! 

el sol c.vn;na aids. 

Igual <¡uc una tl"fllllcs ta, van els 'IOls per ll u. 
; l1.(IUe~t cs Uhr ~:"ml. rCércol, 

Fan la llur \'Olfullk1.t inexorable, 
i Nlllesta l,s ll·ur frl,<lor, 

Ai! Solamen t vosaltres, els fO$CC>$l e l , nocturn, 

el5 qui re l){"u Co'\lor del lluminós, 

bevou t,..1.n 1101$ \'()saltres llet i b au,me oloros 

en IMi sin~ de llum! 

Ai quant de "l¡as em voltlll Com crema el gla 
r me! man,! 

TinC jo una $Cd f,ue vol 1,.'\ vostra sedi 

Es dc nit. Ai! P('rque t inc jo d'ésser la I ~um! 

I sed deI Que es nocturnl J solitud! 

Es de nit, COIll In. funt broUa ara el meu negu.t 

el n<'J!'uit de l>llrLu, 

Es de nit; s·aixt"Ca ara la vcu dels brolladon; 

T ambé l·anÍllH me\'a es oomlun brollador, 

Es de nit: i el de~\'ell1cn tots els cants delsl 

r a.ma.nu, 

En :tc¡Ucstes \'cnjnnces pensa ma pl en itud, Tamb(: I anima .,levn es com un ¡;ant d'amant. 

tal:S malescs infanta L'\ m(:\'1\ solitud. Aids I>arlli Znrat'ustra, 

m meu pl.er de dOI\ar, ha ~nort de t an d onar, FIUEDIUCII NIEl'ZCIlE 

ma \'irtud ,'ha cansat d e sa abundor. Tradu;t per Ibfd TASIS l\lARCA, 



9~ [ s noS res fa voreixedors 

$e:gQna [[~,Ia de. ,ub.5crip{or.5 

R. Violnn i SimaT"" Ba.rcelona; Miquel Pa

gés, Barcelona; Anlonin Gual, Barcelona; }o:\

quim. Selva, Badalona; Dolors DominKO, Bar

celona.; Salvador Gimeno, Barcelona; Ventu

ra Massip. Barcelona; Teresa Fajardo, ATenys 

de ~tar: Joan Ballesta, La Escala; M. Codina., 

Barcelona; Josep M,- PJ,nns, Barcelona; J. Da

munt, Bad!\lona; Octavi rubas, Lisboa, 

M, Codina, Barcelona; Pere Casas, Barcelo

na: .M, Gonzr.Iez FrLrr6, Badalona: Joan Via

dcr, BnrccLonn; David Aloy, Barcelona; Anltin 

Capellades (Mora) Martorell; Carles Reyna, 

Barcelona.; ErnestillR Prat, Bllrcclona; l. Su

meU, Barcc~n; R. Vio~an i Si.morra, Baree-

lona; 1. Mussons, Barc:eona; ]u]j(¡ Gual, Ma. 

t,aJ:6; Joan Perich, Tcrrasa: J. Duati .. Itarte, 

Badalona; Josep M,a Plans, Barcelona: Fran

cesc Grau Elias, Barcelona; Joan Balle$tlli, La 

Escala; Enric Vernet, Reus; JO$ep J.t. AIegret. 

Ban;elona; 1. Viladot, Ag-mmunt; Josep M.

Salas julia, BarCelona: Ange1 Blanc, Badalona. 

Per efcctes de 1.01. eom~inaci6 i en mires 

de publi.car tot cl.9J.mad, preferentment 1ite

mri, ClUC t]éicm al primer nt'lmero, excloim 

les seccions de «Els llibres-.., «Les revistes:t j 

IlCorrespont]énci~. 

-Hem rebulun com.unicat de l't'Agr·upaci6 

Choral IManti! An,¡::el Guimcrb, el qual in

scrta.rém al pr6xim número. 

~ERESSANT! 
MALG!!.AT haver anunciat la secció de MODES per aquest 

numero, ens ve.iem en la imposibilitêlt de publicar-la fins 
al numero vineJlt, ja que estem solvenlanl Iol el que fa referència 
a aquesta secció í les altres, no menys interessants. 

LA DIRECC¡O 



de gentils damiseHes. - Pàgina de folk ~ lore. - La nostra dansa. - Concurs 
d'ermites de Catalu::lya (fotografies). --:- Concurs de contes. - Concurs de 

portades per a JOVENTUT CATALANA 

AI pròxim número: 

D E U EN LA CLOT ADA 
Formosa narració d'en JOSEP M. FOLCH I. TORRES, amb 

¡¡-lustracions d'en JUr\CEDA 

Direcció de JOVENTUT CUALANA afanyosa de divulgar aquesta Revista a totes 
les 11 ars de Catalunya, ha ideat, i creu que tindrà ressò, el nomenament d'un 

REDACTOR HONORARI 
a tots els indrets de nostra tentl, pe!"" IaI de propagar ascencialmenl aquesta 

publicació i afermar-la cap a la més falaguera contlnui!a!. 
Per aquest motiu creu de necessitat as sam ben lar-ho a tols aquells que, espon
tàniament, es creguin aptes per aital càrrec, pregant-los que consultin par

ticularment aquest assumpte a la Direcció. 



L'Invent m'glc 

de la radlot.

lefonla 's f'a

leg,la de la lla, 

111111111111111111111111111111 

Sense cap preo 
parael6 tèenl
ea, qual.evof 
pot manejar 
. ' e eparelle 
receptor. BELL 
11111111111111 11 11111111111111 

Els millors concerts d'Europa i !!Is de Radio-Barc!!lona poden nnlir-SI! amb ris 

Receptors BELL 
de fama mondilll. AI escollar les nOIes musicals I la veu human" amb els aparells 

8 ELL du de vOSlrts cases sentir!!u satisfacclo i benestar. 
Consulleu a la casa 

fUPRIEMA 
PELAI, 56 

I us inJicar6 l'apartll receptor mis a¡.lrop!al per la silU.1ciÓ de lloc on esteu, i 
aclarir6 tols l'Is vostres dubas t«nics, p!!r la construcci6, inslal'Iad6 i maneig dels 

apardls n~cl'ptors 

De r('nda, 

Suprema, Pelai, 56 
Casa Subirana, Portaferrissa, 14 

Beristany, Ferràn, 1 
J. Pelit, Call, 24 

Clavell, Canuda, 47 
C Trepat, Comte de l'Assalt, 44 

P è rel i S a bat, Fo n t i'I n e II a, 18 



ra s 

~AftlA (DlÀlIA 
e frers B 'i 

i Cardenal Casañas, 2 

BARCELONA 

onfeccions 
i Novetats 

per a Senyora 

Sastreria per a Senyor i Nen 

Camiseria i Gèneres de punt 

Tenim els assortits extensrssims 
en totes les seccions i els nos
tres preus són molt reduïts 

Naia Tota al. "'llU" la .ara., aa .. • I. r.g.,.m ma'liln. ¡qua. 
O • n 
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