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Negociem e cupe) dels Deutes
Interior, Exterior, Amortitzables i Ferroviàries
VENCIMENT PRIMER DE GENER VINENT

CAMBRA CUIRASSADA CAIXES DE LLOGUER
per a guardar valore, documente, jotes i filtres objectes
de valor. :: Comparliments des de 22 peasetes anuals.
Bol, visitar-se tots els dies feiners de 9 a 1 i de 2/4 de 4 • 6

Rambla dels Estudis. 11 i 13, i Bon-Succés, 1 i 3

SOLER 1 TORRA Germans
1	

BANQIJERS

LA PUBLICITAT	 D'intacta, 30 claAembre de 1930

NOVETATS.- 14a creació d'Adani",
.media en tres actes, de Çarles

-9devila

lt .1111	 n.41	 Es prega a iota ele elepee
d'aficlonata de Catalunya que
presentin , llur delegat, al qual
lliuraran l'oportuna credencial.
Queden invitado e l'acte hdhuc
les companyies no lucrare an-
eara.

NOVETATS

Cenada trivola, Ileugera, senae al-
ba prettnsió de la d'entretenir, de
ter sonalure. El mateix autor en unes
deellsracions prèvies ho afirmava. Eren
pote* 'uñes declaracions prccaucionis-
tet, car- avui la :dalla i el soliviare
tanta ms av:at mala premsa entre
in:delires. No obstant eren unes docta-
tatintir que no palien sorprecdre

Cree . que, tant carn a comecli-
Mi • que com a diarista, Soldevila
S.34:111te sovint arnp temes transcenden-
414.:	 moral els eostonts, l'estit:ea

44 P'etic...a t hae inspirar. més que el
pu: i desInteressat lannscrlsme, 'les se-
ves millors pagines. No obstant, es-
tersa .en atmestes qbestions una dosi
tal deáginy, d'ironia, d'amenitat i fine
crespédes poètiques, que fa pensar 'que

sesa final tat corn a escriptor, mes
que cepiaitra, és la d'entretenir. Fet
1 fet nO és aqueeta la finaLtat de tot
ver creados literasi? Quan alga os
digui aue empra especiaiment els ge-
deses de eseació literásia, arnn una fi-

diferent d'ametsta,

,Es clr que per a. entretenir.hi
moles ,maneres. Cadascú lii va pels
ciuttins que el seu temperament i la
seva leeltigericia U permeten. L'art de
Soldevila va del lomsinse a l'emoció
ccustimenda. jnga generalment entre la
ircuia i la tendresa. Es un art de ma-
ti**, Un art delicat que no es P ro-
eosasearribar a lee deformacions ca-
eicitnresques ni al patetic. No a-ren-
e4 la dalla ni el plor. l,.a impressió
que prodneix generahnent es la d'en-
de. Lhi hr5m l'escolta—o el llegeix—
amb delicia.

Alisa malgrat gua aquesta vegada
ena hagi anuncia: una comèdia pr6.
pialaren ebrnica. no fa riure plenament
No fa mi] que fer somriure. A dife-
rencia de /a majaría dele nostres au-
tärs cOtnics--enderiar.s a imitar els
autos, rcastellaas d'avui da—, la seva
frase nrii mai deformada per la re-
venta sliessociacions. &idee, deallbriga-

:

NOTES . OFICIOSES
REUNID DE DELEGATS DE

TEATRE AMATEUR

A les *e del matt de diumenge
vJAMM, ella 4, mi s ereo' Aitistle

'Mura que els treballa
d'orgenitzaci6 del Primer Can-
Atta de Teatre CataL9 Anonteur
van avancant, $ea adreçades
numselstions 1 totes preguntes de
iota ele -indrets de Crtak.inya.
FA de bon veure aquest into-
eta -Ore dóna a entendre que

des que provoquin la xialla. Es una
frase que dóna sempre ama impressid
de naturalitat. El sen trucatge o atti-
fiei literari no consisteix Mes que a
donar-li una tensió vibràtil, per im-
pressió, sobretot, d'elements paràsits,
i a fer-la cecinar entre un joguineta
irón:c i un to poètic que la imatge di-
recta dissimula.

EIll penso que el retret 111e9 seriós
que ha estat fet a "La creació d'A-
dam" és el de la se..a brevetat. Es
clar que sersibla mis breu encara del
que tis Pes la neu7,escea del draleg. La
seva qualitat alada fa que ras-
si sense dese- sentida.. fina/ s'ha pta.
nyut, peses sobretot qut tenint a rnh
ser argument que es -prestase a fer-ne
una 'complicada combinació vcdevi/es-
• SoldevIla no l'hagi itn'iteada. Ein
emtilla, pecó, que rete de Soldevila

es presta a aquestes . reirnbinseions tan
artificitises. La mateista • impressió de
naturalitat i de simplicimt -que vol do-
nar amb el d'a:en-el vol donar tainni
ambels sets argumemn. Per aixa més
que . doldre's rintser que l'acció no tin-
gui mis complexitat 'en les seres com-
binacions. cal doldre's que ' els seus
personatges no parlin amb mis abun-
dáncia. Es a dir, gire resolguin les
coses tan de presea. Maltee situacions
que podr'en donar 11óc a un debat a
una discussió interessantlssima i fins
asiese:oree, eón resaltes eis . una sola
replica. Ens sembla que trincó Es degut
a una temença de fer-se pesat per la
insistencia en un tema. Es una temen-
en pese. inexplicable en un autor que
té els seus dote de lleugeresa, que té
tants recursos de gràcia i d'enginy i
Que no ha escrit, encara, cap pagina
feixuga.

En la interpretad& dhi destaca so-
bretes el senyor Aymerich. Compissa
bé el seo personatge i dbna a les fra-
ses tota la seva intenció. Les senyo-
res Morera, Jofre i Gay i tic sensars
G:rnbernat, Galceran"i Genes fan un
corijunt força arneiat -

DOMEC GUANSE

totes les agrupenlOtWee -tehtre
amateur nos iradee.volen acudir
a aquest concurs— • "

El Comitè Executiu, en el qual
figura el presligiös Cfrcol Ar-
Ostic i l'Associació de Teatre
Solerte, ha acordat convocar els
delegats o diceetors a una re-
unid que se •celebrarb a les
onse del matt de diumenge" vi-
nent., al Cfreol ArtIstie, la qua l
servirb per a esposar n iota els
asaistents la tasca teta, Capviar
impresa/0ns i paleear l 'abast
que tindrä la celebraa16, del
córicurs. •••

"La creaci6 d'Adam", a duren,
i divertida comedia del culto escrip-
tor Carlea Soldevila, es representa
aquests dies arnb gran èxit al Teatro
Catete Novetats. En la interpretació
de l'obra aconsegueixen un bit per-
sonal els eminents artistes Maria
Morera i Domen« Aymerich, pro-
tagonistes de la comedia i contri-
bueixen al bon conjunt els alees
entieses.

Aval, dimarts ea posan en esce-
na, per primera vegada en funci6
de tarda de dia feiner, "La creació
d'Adam", obra còmica i mot diver-
tida, junt amb el sainet de Pillamos-
tal Guimerä "La Baldirona".

A la nit, funció organitzada per
la Penya Cata'ana, representant-se
el gran «sis de losen Maria de Se-
garra "La corona d'espines", obra
q ue va de dret a la centaisna repre-
sestea.	 .

Per a dijous, (esta d'Any Non, es
prepara al No\ etats sen programe. in-
teressant i ple d'atractius.

Les Arts
L'EXPOSIC10 MOMPOU

La data fixada per a la inauguració de
l'exposició Mompou Es la del 10 de ge-
nes vinent. Les teles que alampas: ex-

posan padrea classificar-se en quatre
17,1113:

Paisages: dintre el qua/ n'hi haurd
de afanen-ce i diversos tndrets de Cata-
lunya. Hi ha Melosos entre els rnatei-
nos paisatges diversos aspaste urbans
de Paris i de Barcelona.

Figures: en la qual es presentara an
grup de catorze composicions que con -

nuen la tradició ja coneguda d'altres
exposicions.

Nesures inertes: en la qua/ es presen-
ten diferents obres surnament originals.

Marines: especialment de Mallorca i
del port de Barce'ona.

De3 de l'intima exposició la perso-
nalitat de alompou ha adquirit un se-
lles molt considerable ¿riere la pintu-
ra catalana moderna, per /a qual cosa
cal suposar que l'exposició que actual-
ment es prepara donasä /loe a una de
les manifestacions mes importante i se-
lectes que la pintura moderna pujad
oferir a Barrelcma.

AMICS DE L'ART VELE
El Comité de direcció d'Amical de

l'Art Vell en la sera reunió pas3ada
s'Ocupa de la snanta de lee obres de
restaurar ó de l'església somänica de
Con de Nargó, que es porten a cap
sota la direcció de l'arquitecte senyor
Cesas Martine/1. Fou rebuda una co-
municació de Sr. Bisbe d'Ur-
gell Dr. Guitart, en la qual manifesta

Conquniar,
pel perlino, aquesta

Jistiució ultra
mollera a

per aquesta

(era viril, l 'alai-

baver amb . complaença lea ea-
mcntades °brea, Per a les qual ha
atrirgat la seva'btnedirci6. i felicita el
Comité de direcció pel bon encert de
les dites obro, i 	 nais, diereis l'ajut
material d'aquella Mitra:

Foros nomenats els arquitecto ee-
ayer' Jeroni Martorell 1 Joan Bordria
per dirigir la restauraci6 de la "Por-
ta Ferrada", de Sant Pelin de Guiso:da,
en les guate obres preliminar' s'eatä
treballant ja actualment.

S'ha cursat una comedtacid a la
senyoreta Isabel Llorach, oferint la
coRaboracid d'Amics de PArt Ven en
l'obra per ella iniciada a favor de la
dignificació del narres de Monteada.

Fciu assenyalada per al da 7 de ge-
ner la primera conferäncia del curs ac-
tual a carro del Dr. senyor L'uta Pe.'
ricot. eatedrätic , de la Universitat de
Valencia, el qual deicabde/lard el tema
"La tasca del servei d'investigació pro-
histbrial de la Diputació de Va/enea.

Entre els conferenciante que protes-
taran el present cura Entren els se-
nyors Pere Bosch Gimpera, Cesar Mar-
timen, Francesc Martorell, Jeroni Mar-
torell, Rafel Manó, Ramal Puig Gai-
ralt i Josep de C Serra i Rafols.
Aquestes ctinferincies tindran lloc al
sa/6 d'actes de l'Ateneu Barcelonés a
les set del vespre dels eltes que hora
anunciarà prèviament

Govern civil
El governador va manifestar ahir

a la. nit, en rebre els periodistes.
que l'havia visitat el senyor Mis-
sutil, Propietari del carregament
fusta que porta el vaixell "Mar Ne-
gro", per demanar-li que permeti
/a descàrrega de la fusta.

El governador, atenent-se a que
sois fa Cambra Sindical pot Ser des-
cärregues, lí pregä que es dirigis
a la dita Cambra, ja que ell res no hi
podia fer.

Es un assumpte que esta mala-
ment per al aenyor Minguell, va aca-
bar dient.

• a
Sota la presidencia del governador-

es va reunir ahir a la tarda la junta
de la Protecció a la Infancia.

Informació
universitäria
DEL DIA DE SANTA LLOCIA,

ENCARA
Un imperatiu de consciencia ene

mou a dedicar un comentara ab
Jets teasonyosos ocorreguts la mig
r.,ce a la ncslra datar 1-y rid del
tetnps no -ha estas pas un motu
d'indulgencia o de renedantent. Pes
taus, i coca a estudiants que aorta,
sentim la imperiosa necesita« de les-
nos-en ressò, per evitar lamentables
Sir fliSi0111, que ara per avui eón
ja de ¿amini públ,c. Altrarnent no
ens interessaria, pergue estera en la
segurctat que les !lastres paraules
no >den tenir la mágica vistas de
redimir els culpables, ja que si no
eie, ha quedat prou temps per a do-
nar-se vergonya cela seus {des di-a-
civilitat, lampee no san aptes per
a sentir-se efeso3 de les 'maulea
que ela caldria aplicar amb justos.
Aquella minarla, en quantitat 1 en
Ittait tat, quegosä presentar-se pe/e
carrero de la eiutat arnb unes pan-
cart ee plenes d'inscripcions innobles
I passejar al ritme d'indecoroses can-
eca»; aquella minoria que t'atreví
a agredir un ciutadä que en eis de
les seves atribucions defensava unes
modistete3 de les seves imprudén-
Cit.!, no es proposava altra cosa que
&afluir la festa emprant els pitjors
sietes:no que trobessin a l'abast
I acompanyats d'uno individus que
mai no han trepitjat el recinto aca-
demie, aconseguiren una part del seu
propóeit, invocant una condició pro-
fessional que no eis podia pertänyer
de cap manera. Eren aquella matei-
xos que un jorn han predicat a favor
de situacions d'ordre i de moralitat
per convertir-les després en ram-
parnent proa espaiós per a cometre
amb la pitjor impunitat una delic-
tes marcats en prescripcions de ea-
räcter oficial. I contra aquell oonjunt
s'imposà un grup d'estudiants, cons-
ciente i honorats amb la sera condi-
ció i amb la seva responsabilitat.
EX2C12171e111 e3 per aquest fet que
a aquesta minarla Ii ca/ fer constar
que els estudiants no eren pas els
que malmeteren aquella festa tan
simpatice del matí, sitió uns guante
collegues, que precisament ..ocupen
el rengle més inferior en la classi-
ficació que han/ pugui fer del can-
inas estudiantesc, arnb la collabo-
sació d'une altres que tata conei-
Xern.

Si fossin els estudiante ele pro-
tagonistes d'aquests espectacles ja
tindriem cura entre tots d'adminis-
trar justicia i colorear-nos Per co n

-cedir-los un sentit de lógica respon-
sabilltat de la que ara poguessin
estar absolutament manca«. Pecó ja
que no séin estudiante els cape de
colla i voten titular-sen pomposa-
ment per produir un ambient d opo-

alejó i desprestigi a l'estament al
qual tenim l'honor de peranyer, no
ens resignem a tolerar-ho, pesqué
aquest fet seria un símptoma evident
que la Universitat no pasea d'ésser
un club pornogràfic o almenys re-
creatiu. I el que interessa és ter
testa ele esforces humanament possi-
bles per a incorporar-la a la sera
veritahle significació, aixt, Es, eri-
gint-la a la categoria de forja de
ciutadans cultes i alhora responsa-
ble*.

admiro 1 FIGUERES"

La Federaci6 Catalana d'Esta-
dienta Católica, la F. U. E., les as-
sociacion, professional, d'estudiants
de Farmacia, • Medicina i Dret, i
l'Esquerra Universitària, ens pre-
guen que fern constar la seva mes
viva protesta pel tracte lamentable
i desconsideras que l'actitud d'uns
poca ha merescut des de la premsa.
Els estudiants han estas, una vegada
mil, victimes propiciatòries deis ac-
tea d'uns que ens voten
ter quedar malament a desgrat de
tot.

No tal dir com ens unim since:
rament a /a protesta, justa i digna.

HOMENATGE MERESCUT

AHIR FOU LLIURAT A AL-
FRED ROMEA UN DIPLOMA.

D•HONOR.
Ahir, a dos guarra d'una, llagué

lloc al saló d'actes de l'administra-
ció de l'Hospital Clinic l'ante solem-
ne de lijaras a/ nostre company de
profesad Alfred Romea un diploma
d'honor que Ii dedica la. Junta de
l'establiment i la Facultas de Medi-
cina, en senyal d'agraiment per un
article periodístic que fou causa de
la donació d'un minó de pessetes a
aquell hospital feta pei senyor Cons-
te i Viladornat.

Feren ús de la paraula el rector
honorar] de la Universitat doctor
Díaz, el senyor Ribera Rovira en
nom de l'Associació de la Premsa,
el senyor Puig i Alfonso per la Jun-
ta de l'Hospital, el vice-rector de la
Universitat doctor Alcobe, el direc-
tor del "Noticiero" seoyor Pelai
Costa.

Acabats els parlamente, el .enyor
Puig i Alfonso lliurä a Alfred Ro-
mea un luxós pergami amb una ex-
pressiva dedicatòria redactada pel
doctor Díaz, en la qual a alludeix
Pacte digne d'exemple de l'insigne
periodista.

Alfred Romea, visiblement emo-
cionat, donä les gastes P er anules
natge que en aquel( moment se li
feia, 1 ha volgut fer constar que no
n'era mereixedor; desitjà que servis
d'estimul per a ter una regla general
del cas isolat que en havia practicat
de recordar als poderosos les múl-
tiples necessitats de les classes hu-
mils.

Tots els Resistente felicitaren efu-
eivament En Romea pel sea parla-
ment i tape:da:incas per la seva
obra meritória.

Segu:dament ele 'asistente fosen
obsequiats arrib un lonx.
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le II EN
Intormacip Catalana

• El comunisme.,,
1 la Miestió nacional i c6lonal, IV de
la Calecció d'Estudis Socials i Polí-
ticos de Les Edicions de ('Are de Base,
ha esta posar a la venda. El text is de
Lenta, Stalin i BtlkOri7t, tradnit i aisb
una Introducció de Jordi Arquee. El
preu del va/um is de dues pessetes.

* Estampes i calcomanies...
de Mes. Ramal Carnea Roixader, *s-
ed aconseguint un aria editorial.

* L'amor retrobat, de Corles Cap-
devila, la 91053141 que obiusgue das voto
es el Premi Creixells, cada dia te mes
sollicitada entre els Icetors catalans.

* Victo. Catald...
el significa autor d'una extensa pro-
&celó literaria, tan celebrada entre el
nostre ptiblic, posara a la venda aviat
la seto darrera obra: Contrallums,
Ire on ha recollit les mis belles
racione inédites degudes a la seto plo-
ma, Grdfiqucs Gest »Uta Jet una acu-
sada refirió nitraarcant-la una coberta
a tres tintes M'u-tirada per E. Ferrer.

* La Llibreria...
Cataldnia /10 POS01 a la venda un ferie
Ilibret de cançons nodalenques. Es Nou
aplec de selles nadales, urs fascicle on
trabaren Una interessant serie de ma-

* Cinc rondalles de Jesas Infant.. ,
ha sortit, en el .seu iythitn II, dins la
magnifica coilecciti "Bonos Histdries",
de la beneindrita Editorial Poliglota.
Es una glossa de snotilis del canconer
popular feta per M. F. i iihistrada per
Josef Longosia.

* Sota un tarot...
de Maní Gemís i Aguilar, ha Soria
edita per Editorial Poliglota. Es la
note/la de costums tan celebrada...

Jis Narcis...
Text i dibuisas de Lola Atiplada i

Saniera. Un tnagnific volum de 200
planes. Freu: 6 ates.

El llibre del professor
Blanco

L'anunci de l'aparició imminent del
'libre escrit pel professor Enric Blan-
co aelatant les seves impressions de
l'intrèpid viatge a través de l'Atlän-
tic i que des de fa des s'espera amb
expectació, no es fan esperar gobio
Divendres apareixerä a les Ilibresies i
quioscos de Catalunya amb la portada
blanca i blava que tant escau al sig-
n i ficas del volurn. Aquest, que es ti-
tula "Boston-Barcelona", forma part
de les edicions de "La Rambla de Ca-
talunya", la qual inaugura la seva bi-
blioteca amls armese reas vivent de la
intrépida trave,eia de l'AtlÄntic, escrit
pel Se11 propi autor Enric Blanco.

Aquest serà, sens dubte, el llibre che
les joventuts catalanes.

Avala el valum un próleg escrit pel
nostse ande J. Sunyol i Garriga.
hmemmednemeznemmeoweene

CHASSAIGNE FRERES
Planee • Autopiano - (tramaron.
lateo • ameos - CLOSSIL
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COL:LECCIO "LOLA ANCLADA"

Peret - Margarida - Monse-
nyor Llangardaix - Nareis

Aquests (libres, l'original i el te« de l'Anglada, es venen 4 . 6 ptes.

- "...Es proa coneguda a gracia ivivacitat que sap posas Lola Anglada
en els seus dibuixos i en els seas contes. Ella estima les /ralea pe-
tina coses i troba la manera justa de contas-les i e, dibuixar-les
per tal de fer-les amables atractívoles als ulls encaris dts dele lec-
tor, petits o grans que tenen la sort de poder Ilegir les Asir« ex-
quisides d'aquests Iltbres que són tusa puna delta..."

COL:LECCIO "BONES HISTORIES'

Cuques de llum Text de S. Perarnau,
dibuixos d'A. Fernändez

Cine ron alles de ifesüs infant
Text de Melcior Font, dibuixos de Josep Longöria

• ....aplegar en roles mateixes pagines la majos delicia de /estora 1
tota la possible eficacia Carril Més que mastitit mil visadas a les
criatures el consell d'ésser bons, eacomanannios el gust
Que a traves de les nostres hieres els fets encomanin el desig
d'ésser protagonistes..."

Aquests Ilibres, amb moltea iHurtracions, es venga a Pees.

COL:LECCIO "TRESOR

El follet sentimental Text de Maria
Penpinyä, dibuixos de Josep Long,òria

Infants 1 fruites Text de S. Perarnau,
dibuixos de Jack Benson

• ...No es tracta pas de servir drogues, cobertes de xatolata, rd de
fer circular com a boros monedes en desde, sine'', al revés, d'aves«
el paladar a la bona Ileminadura i d'habituar l'oscila al hon dring..."

Aquests l'obres, profusament illustrats, es venen a 2 ptes.

COL:LECCE0 'RONDALLES POPULARS"

Pepe' valentet - La Princesa
que no serveix per. a res - La
sang del Dragó - El pobre Julia d'.

L'ós blanc - La Princesa
de la mel

e
....totes plegades fan veure que dins de la novellistio popnler-ca, e

talana es troben sairebe tots el, IstOti uS, tata els annuments dale *I-
formen la rondallistica pbpolar de- tetes lee alees literatures. " •

Aquestes Rondalles, recollides d'En Valen i SersO 1 Balde, són ih
lustrad« per Lote Anglada, Ricard °pisa> i Josep Longoria, i es in
venen a una pesseta exemplar.

COL:LECCIO "JOIA"

Ulls d'estel per Z. Topelius
La perla d'AcIalmina per , Z. Topelius

"...aperrea deis infants els !libres grollers que en farien un ea-	 SI
räcter vulgar. Nodriu la sera pensa amb lectures ennoilides, que
deixin una empremta de din:mi& Aquesta collecció cstä formada de t

emites selectes."
Anda dibuixos de F. López Sales i Josep Longoria, es cenen a -

73 céntimo. -
Tosa aquests llibres es venen a les principals llibreries de C:ta-	 1

lu rva, i tumbé a la casa editora: 	 E
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