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Sllrse.. sabó, que perjudica la pell; -sense 

bronja, pcrtamicrob:s: sense i' enfarfec de fer 
créixer la sabonera en el seu rostre; sense la 
pèrdua llastimosa de temps, vostè s'afaitarà 

l'I Jornades de les Joventuts d/Esquerra 
I dlEstat Català 

---

A celebrar el mes d'octubre 

HOTEL DE VENDES, S. A. 
Pelayo, s .. Telèf •• 4:370 

Necessiteu compra! aLgun objecte? 
Passeu abarA a visitar aquesta Exposició al voleu 

fer eC\Jnomles bé, higiènicament i ràpidament amb 

Pasta'NIX 
I, al mateix temps, am b Pasta 

la seva pell 
NIX guarirà 

~-----------------------------------------

Es un fet recent l'atac a les Jo
vemuts ci aqueud. d'Estat Cat.ala, 
atac sorgit de tots indrets, que ten 
dia desvirtuar la finalitat per la 
qual hfl~ estat creaqes i el sentit 
que en tot,s temps ha.n tingut. qrn.s 
dels partits, els nuclis aesignats lmI":> 
el llom de Joventuts 

LéS resqu!.¡,ies dels patLits ó&U\llA 
nistes que encara fan viU-VIU 
se"\Se possibilitats de redreçar-se, 
car es tronen a Jes darreries de ls 
seva vida - en aquell moment ,:Je 

ment.s 
blE ,. 

:;;ón 

exter:lS qui.!. els _ab tnsensi-

com la fulla a mercè del 
vent. Essers ::.ense foluntat. servi· 
dors de la voluntat jets a.ltres. En 
def~rfl~ivà.: esclaus, no pas homes 
l1iur~s. 

Es una COga dita. repetida i a bas· 
1iam.ent 'Jonegudú, que Jo. huma..nitat 
-serà !..ant mes perfecta. tOm més va, 
fors indi viduals exis~ix¡n. La suma 
d'aqueSUi valors mdividuals dóna la 
meaura de lA. valoració total de ta 

podríem qualUicar d'estiuet de Saut humanitat. 
M.artl - nespres d'«haver passat» 

Ei temps d'inscripció quedarà CIO¡¡ 
el 15 d'agost proper. 

CONCURSOS D'ART 

JJelles arts: 
.Pintura. 
Escultura. 
Dibuix i g¡'l\vat (boix, 

I1noleum, etc.) 
.Escenografia, 

Bells oficis: 
Ceràmica. 
Vidre. 
Laca, 

aigu.fort,1 

Desitg~à vendre algun ob,iecte? 

p 

ELS 

Utilitzeu els serveis d'aquesta casa sl voleu tre~ 
re'o el mà~im rendiment 

Subhastes públi~ues tot. els dies, de dotze a una 
del maU I de cinc a dos quarts de vult de la tarda 

L o , 

DRETS DE LA DONA 
LES LLETRES 

sense pena ni glòna en l'ordre con- Creuf un instrument de capacl· Qr(ellreria, 
eret de les reailtzacions .practiques taciò; un instrument que faci.els Repujat. li"ins que la H.epública decidí que dre 1 àdhuc a 1. compartició en Ja 
a. l'hora que un Partit ha aconSft· nostres Joves fjsicament i inteHec- Forja. els mots «sufragi universal» tingues- pàtria potebtat. 
gUit trencar ei mur infranquejable tualment capaços. Aquesta ha estat Esmalt. sm el sentit just que cOfl'espon al Vol dir també, que pot fcr val-
de la mcomprensló I arribar a llU 1 és la finalitat de les Jovent.uts. Mobles~ significat llur, reconeixent a la dona dre uns drets molt sovint concu!. 

UN LLIBRE DINAMI( 
En el curs de les impressions do-

nades di. les nostres lectures, més 
d'una vegada hem i..agut : doldre 'ns 
de h degeneració en la qual veièm 
caure sovint els .... os gèneres mes 
sobresortints de la literatura narra
ti" .. moderna: la noveHe. d'acció i 
la biografia noveHat..a. 

La noveHa d'acció que, amb le~ nar 
racions de guerra, culminà en obres 
suficientment notables pe·!' a reabi
lital. el gènere de les moltes cai· 
gudes sofertes en el seu caIre po-
l1ciac, sembla haver reculat a Ja 
seva mUlar època pejorativa, a ju· 
dicar per les darrer~s prOduccIOHS 
que hem fullejat. cn les quals no es 
tractt. ja de íacécies ml.."; o menys 
verossimi13 ni d'aventures 1 trucu· 
lències agafades per la punta dels 
cabells, tan socorregUdes per als 
autors a 10. recerca d'escenp.ris ine .. 
dit3 ¡:e: a enfrontar els eterns prin
cipi:; de Guignol 

Ja no en queder. res ... fi tes obres 
d'a¡;-~, d'aquells detectius bonèS per· 
sones, un", mICa. ndiculs, esclaus del 
seu deure i un sl és no es filatrò
pics, euderiats en }.-ersegulr delin· 
qüents slmpatics. llestos, romàntics 
i sentimenrols que, COL.l una mena 
d'esport, viuen tora. de la llei i al 
marge de ia SOCietat, a la quo l ata
que~, pe.ò sense ca.ure mai a co
metre crims de sang ni a fer amb 
11\"" a ventures una apologia del de
licte, car Ja darrera l amwa d'elles 
sempre és a cà.rrec del «Gendarme». 

La. noveHa policiaca ara. ha torçat 
pu un carni tan perillós que, de no 
posar-hi deturador el bon gust del 
públic o la consciència dels I..ditors, 
haurà. d'assenyalar-se amb el nom 
de noveHa crimina1. Es WIa literatura 

~.b ."'~ .' • .. -" .. • ."". '" ..• 

dissolvent, morbc..:a i antisocial per-
què tots eh seus protagonistes són 
delinqüents. Els nous herois, els 
«gangsters». són presentats com ' vi
vint públicament dintre de la so
cietat i dintre de la llei, o almenys, 
de la conculació d'aquesta llei, per
què els cridats a aplicar-Ja, detectius, 
caps de po1iC18., utges i magistrats, 
són comprats pels delinqüents, els 
quals, no solament se'ls presenta 
gaudint d'impunitat per llurs crims. 
sinó també c..:sposant de gran inUu
è_1cia per tenir llurs bandes d'assas-
sins al servei d'un partit o d'lm alt 
personatge pol1tic governant. 

Aixi l'acció d'aques~es nQveHes no 
és sinó una 1mnterrompuda corrua 
d'assMSina"ts i d'atemptats personals, 
crims que no sOlament queden "im
punes, sinó que els seus autors i 
mstigadors sòn presentats com una 
meua de sàpatres que, si bé moren 
joves, moren miliionari... després 
d'haver viscut ana continuada dis
búuxa voltats Uha cort de sicaris. 

coses. Navàs Calvo na vist bé a Pe-
dro Blanco. Ha arrer.cat un home 
d'un... J1egenda, potfer d'un mite 
creat per cervells febrosencs de ma
riners desaquilibrats per ha ver es
tat actors de les hòrrides tragèdies, 
coroHari del comerç de carn huma
na. com la captació de negres per 
mi~jà de la caça i pe, foment de les 
guerres entre els clans per a com
prar els vençuts, els quals eren trans 
porta~ a ramats aI"lluntegameüts 
inimaginables, encadenats dintre el 
ventr.:! d'unes naus que !.lo1ts havien 
de 'teixar, J.ançats per damunt la 
borda, a peixar les moles de tau
rons que eseortavell " totc.:; les naus 
negreres. 

Això quan ia «negrada» no era 
fondejaè. de viu ell viu perquè no 
la trobés a bord el \. euer anglès. la 
visita del quai no es podia defugir. 

Novàs Calvo pot fer L. miracle de 
ressuscitar un Pedro Blanc~ de carn 
i os.c;os, perquè coneixedor a fons de 
l'extenslssima bibliografia que tracta 
de l'est'lavitud dels negres, n'ha re
viscut els episodis més punyents, 
n'ha evocat mestrivolment els esce-
na ris. n'ha creat l'ambient i no ha 
hagut sinó de posar en mig de re
vocació, tal com diu el Genèsi, que 
Jhavé posà Adam en mig del Pa
radis, :", l'home que ha passat a la 
història per ésser el I.egrer espa· 
nyol que assoli majo¿' fama. 

Però aquest, no és l'úni:.: mérit del 
nostre noveHador. El negrer-pirata, 
també tingué un caire sentimental. 

Qui snp si la sÇva inadaptabilitat 
social no nasqué 1- er haver entrat 
1 ado.lescènci.a. brusquejat per un pa
dastre i no haver trob::..t altre con· 
s'ol que el del "Sl crurta germana, que 
la promiscuitat de la ml..sèria feia 
dormir en un mateix jas. 

En nèixer el fill. el pol.>le foragità 
de :4ulaga el pare a. pedrades. i, 
el poc més que un infant, restà 
abandona" a. la vid8. atzadora de 
la mar, aixi Blanco es féu home llui
tan ' amb els elem~nts, els homes i 
la 'iocip.tat. fins arribar a. establir 
un). factoria. en la costa d'Africa. 
All1 esdevingué un potentat, però 
mat se'l veié. feliç, no fou disbau
xat com els altres negrers ni se 11 
conegué cap aventura sentimental. 
El _ ecord de la seva malaurada ger .. 
maneta no el deixà mai. En ésser 
pod.~ós la' fa venir pror seu i quan 
es decideix u deixar la vida d'aven· 
tures, com feien aleshores tots els 
negrers, per a ·anar a -gaudir de llurs 
riqueses en una ciutat d'Europa, la 
germaneta mort. 

PecL<J Blanco l'embalsaILa i s'em-
barca amb ell.!. Ja no es separarà 
m~.::· d'aquella càixa que la ~ent creu 
qu~ guarda el tresor de: negrer. 

Anys després, tn ur.~ «torre», a les 
afores de Barcelona, Pedra Blanco 
enfolli~, mort abraçat a la caixa. 

Llno Novàs Calvo ;1.8. reeixit una 
iral. obra que palesa unes dots t 
un_ cap~itat que no té el dret d'es-
merçar en traduir obres, com una de 

Ja sabem que ·ali'u Objectarà. que 
aix;. passa. a tal ClUtat o a tal a.ltra, 
doncs JI\ és prou ma1~Uf8.nça. per la 
civUització que tals fets puguin és-
ser una. realitat, perquè encara els 
glos~'l Un:l. literatura per a emulació 
dels mol ts a.spi.rants a «gangf·ters» 
que "])uHu1en en tots els baiXos fons 
de les grans ciutàt. 

Sl admetem que la literatu1'9. té «ga()~sters)J que reberem junt amb 
un influt·nc1a. 'SociaL di!1ci1mellt pd- «El Negre.ro», perquè no contenen res 
deia trobar-se'n una 'altra de mes j d'a.l.ò Que fa de la literatura una 
nefasta que 'les :pove.Yes .de p1sto- de les Belles Arts. 
ler~. 

Hem assenyalat tamllé la deg:en .. 
ració de les biografies nove·Hades. 
però el cas és beñ diferent i no pa.s 
greu. perquè no pot tenir cap CQIl
seqüència social. 

CECILI GASOLIBA 

inici de llibertat, en lloc de servar 1 per tai de valorar-ho a la vis- el dret a. votar, cap partit de dreta, cat:; en els casos d'heréncla, tota 
un respecte dlscl'et han procurat ta de tothom: per tal de desfer els Arquitectura: de caire l·eacciona.l'i t.avia tingut vegada que freqt.enttssimament es 
entrebancar la. seva. gestió. Han al- mr:.!en.tesLs: per t.a.l de presentar les Maquetes, projectes, etc. una. preocupació semblant. Avisats I postergada únicament i exclusiva. 
gualit ocasions que ens haurien per- Joventut.; tal com són 1 no com de la importància que té eL vot quan ment per raó del sexe. 
més aecelerar l'eixamplament d 11- voldrlen fer creüre que són els in· Les obres presentades seran dis- se'n fa ÚS, .no tenien interès a. uni- Determina la possibilitat, que jo 
quell inici, i s'han llançat a menys. teressats en el llostre desprestigi, Ungid:s en l 'ordre que segueix: versalitzar-Io, no entre ies dones, crec Obligació. de Huitar per tal que 
prear la força eiectiva que pe!' a anem a la. convocatòria. d'unes «JCl': Pl"imer. - Hom preferirà les crea· sinó tampoc el tenicn a intensificar es legisli de ta.1s6 a protegir en 
CatalunYa representa l'Esquen" pel' , na~~!.;o. el resulta~ de les qualS. sera clons desposseïdes de tota reminis· entre el poble l'afecció a l 'exerci- absolut la dona gestant que rendelX 
a ter inopzrant la sev'a acció a !~-I ta mOf;tno més .eh~ient, a traves de Cem;la exòtica i d'a.ltres ordres. ci del primer dret del ciutadli. Exac- treball al camp, a les fàbriques i 
var de Catalunya. tot oblidant qt·." 'I t·ots els '¡alors rndlvlduals, del valor Segon. - u-s que tinguin un caire tament el mateix que fan ara. amb als tallers. , 
la massa que nodL'Clx l'Es\Juerra, t:n total de les Joventuts d'Esquerr~ ben autòcton. les pretensions <.l 'imposar la repre- Sobretot. la situa en cundicions ete 
la ' seva major part és la qU) ha tet d'Estat Català, planter on caldra Tercer. - Les que tinguin un valor sentació proporcional, A. desgrat que reca.uar per a elia, instigat per ella. 
possibl~. en temps antel'lOrS, 1"t:n .. recol.li els fruits que en un dem.a.1 a.rtistic sense tenir e:-, ..J'":.'mpte a'on mentre eUs gove.maven, una dècada propulsa.t per ella i exigit per ella, 
cirnbellament d·homes· que, en arri "prÒXim donaran Vitalitat al Partlt derivin. darrera l'altra, ho feren sempre a qu ~, en iniciar-se la pubertat, sigut 
bar a llocs de preterència, t1a.n traIt 1 presitigi a Catalunya. . l'empar de lleis ins::-irad~s tothora la dona salvaguarda<l.a -de tal mena, 
aquel~es masses a. canvi d'un prortt, El millor atac a l'adversarI és la CONCURSOS LITERARIS en el regin. majoritari. En creure qu~ que, si no impossible, sigui almenys 
personal. aeml1Stració de la força i la capa.. Poesia I pot a.!avorlr-Jos es recolzen en la molt difícil i severament punit, tot 

S'ha pretès deSViar la raó venta· cit~t ·pròpia. d .. mocràcia 1 en lA. Ui.bertat com atac la seva dignitat de dona i 
J t t d 'Esquerra d'Est"t C· Disti,nelons o premis: ble:de l~s Joventuts d'Esquerra dIEs- oven u s ... '". abans es recolzaren t.n la dictadura. la defensi de les ocasions que ten 

, I là V' d ostrar am~ el Primer. - A ll: millor poesIa que tat Català. Venim a posar les coses a: emu a .em . .U" Ha estat l'Esquerra Republicana de sovint se li presenten, explotant la 
! it d 1 • t sl ç i amb ·a me ca.nti l'inici de les nostres llibertats. al seu lloc. A dir. d'una manera cla- ! ru e vos re e or ' ¡ - Catalunya el p11mer p::!.nit que incor- sevA. inconscient vanitat, l'afany de 

, j • d la vostra capScl't" t Segon. - A la millor ev.:cació poe· ra., per què son les Joventuts. que sura usa e .... porà al seu prog-l'a!na el recffilei- lucre i fins la misèria, per a fer-la 
taran i ei profit que poden donar. lnteHectual la injustícia dels comen· tica als patricis catalans del pas- xement del dret .... e la dona a in- li esclava en convertir-la en pros-

No és cap. secret - ho hem pro- tarl .. interessats en el nostre desprt::1>- sat. terveni: en la. politlCa. iniciant .. la en tit.uta i ésser després repudiada en 
c!ama.t ~lS .quatre- vents _ que les t:gi, tant com la potència d·una Tercer. - a la millor poe::;1a. que el dre'~ del sufragi. nom dels bons costums, · pels 
Jovent\lt d'!:squerrn. .E:.iltm per fina· Joventut que. a no ~rigar gaire, ha canti les inquietuds obreristes mun- Cal que la dona es . amptingui de mateixos que l'enfonsar l i -<}uè es. 
litat posar a mans del Partit una d'ésser ravanguarda del moviment dials. la importància. qt;,e l'exercici del creuen monopolitzar la decència, la 
força ~lectiva i , d.~cjplinad.a amb la ioteHectual, profundament humà, Quart. - Al millor sonet de caire vot te per a. ella i dE! la responsabUi- caritat i la \'ergon.ya. 
qual es Jlugui .comptar si mal els obert a tots els camps d'experimen· ciutadà. tat que això com-porta. La dona té els mateixos drets que 
-e"er11$ _ fracassats, tot aprofltant .. se tació, que ha de posar el nom de Cinquè. - Al millor soneL de caire Significa de fet. la seva 1nterven.. l'home i més. 1 si no se'ls de!ensa 

de situacions confuses i convulslOus Catalunya al nivell de les naciona· rural. . cló en la legislació del nootre pnis ella ningu no els hi defensarà. Elles 
l 't ts ' nçades del món Bisè. - A la mi11f>r poesia de tema -externes, llr~t~ngue&sin instaurar I a mes ava. i per tant, en les resolucions """que i ningú més Que elles han de tenir 

procediments arrecona.ts per la va- Joventuts d'Esquerra d'E.3tat Ca· lliure. puguin ésser preses en ordre a la la iniciativa i l'exigència del recone!. 
luntat de\ Poble. talà: Disposeu-vos a prendre part a setè. - A la Irullor prosa literària instrucció, a les qüestü .. ns socials 1 xement de llurs drets 1 és precisa-

les «(Jornades» que convoquem, a ce· d~ tema lliure. a'::; tribunals de justícia.. ment interveaint a les urnes com 1» Dit està que sl ens cal p~r en 
planta allò que hem afirmat en les 
nostres propagandes, no .serà pas 
quedant-nos Rmb les mans creua
des i tot contemplant els estels. ~i, 

però, que procurariem, fos--com fos, 
d'oposar els nostres pits i la nos .. 
tra energia. a qualsevol intent que 
tendís a minvar l'inici de llibertat 
que hem aconsegui~ o produit l'esta
CWin~p..h·. pe.f ,m@Jp.,fYQ!un,tat, d'aque¡;t 
inici, que slgnUlcaria un retrocés . 
dintre J~la j!Repübltca ,i el perll1 de 
convert.ir-Ia en una caricatura de la 
monarquia. Les Joventuts d'Esquer
f.<l, d'Estat Català són una força que, 
a Catalunya, està. disposada a en
frontar-se a qualsevol reacció. 

• • • 
Salut del cos 1 de l'esperit. Aquest 

é5 el lema. de les Joventuts. No pas 
cosa nova, SinÓ aspiració de tots elli 
temps; tanca. necessària. a Ja dege
nerac~'J dels costums. 

lebrar el hles d'octubre. Inscriviu- Vuitè. - Al millor .gr~icle sobre la Significa la modificació de la sl- dl'an assolir-lasi recolzant la Repü. 
vos, segons Ja. vostra capacitat i les im~ortàllcia de .la . poes~a en el re· tu(\('.ió jurídica dintre del ma.trimo- bllca '1ue les ha tret de la condi. 
vostres preferències, als Concursos nB.lxement polítIC ·t .. ocial de Cata· ni pel que toca a l'administració cló de pàries com podran conser, 
de la convocatòria adjunta. IW1ya. 11 dels seus béns, a la seva capacitat var-It},~. 

Novè. - A la millor «Od" a les de contractar, de negociar i de ven- Dr. ROSSELL 

CONVOCATORIA 
PROVES ATLETIQUES 

eursn· ' '" ,. 
.10.9. m~tr.es llisos. 
400 metres llisos. 
1.500 metres llisos. 
200 metres tanques. 
Rellevaments 4 per 100 metres lli

soo. 
R~llevaments olímpics, 800, 400 200 

t 100 metres llisos . 
Salts 

Salts de llargada. 
Salts d'alçada {mínima 1'45 m.> 
Llançament del pes. 
Llançament del martell. 

Joventuts d'Esquerra. d'Estat ca- I 

talà», . 'i=~~~~~~;::riil~:::::::~~;;~:-i Desè. - Al millor cant a la mar. /:' li! 

Oonzè, - Al millor canl a la dona CAMISERIA 
catalana. 

NoveHa. FERRER"" 'BATLt:ES 
¡" '"'Primer. - De costums. 

Segon. - De caire social. 
Tercer. - De caire patriòtic. 
Quart. - Tema lliure. 
Caldrà. que no depassin un mà-

ximum de 150 quartilles escrites 
a màquina. 

Contes: 
De tema l'uure. 
Caldn\ que no depassin un mà

xhnum de vint quartilles, escries a 

36, soqueria, 38 

Vestits bany .. Bartluuol • Camis .. 

platja - Preus baratlssiml 

MITGES «FERRO», les millOri 

m~quina. 
Volem una Joventut forta. flsica- Cursa original 

Teatre: 

t.a.lls i tota mena d'aclaracions que 
tinguin relació amb la present con .. 
vocatòria. 

director de l'Esbart ete Dansair~ 

«Barcino»; Tórrents (Jaume). con· 
certista i compositor. ment; una Joventut lnteHectull.l· 

ment capacita.da: Braç que 10rjara 
la llibertat definitiva damunt l'en
clusa. de la Pàtria. 

Una Joventut oberta. a tots eLs 
vents de renovació. No pas d'idees 
recloses ni de tarannà esquifit. Una 
Joventut profundament catalana.que 
vol dir que estimi totes les coses 
pròpies; que significa respect.e a les 
coses dels altres; car aqueUs que te
nen desafecte a tot el que els volta, 
no poden estimar n... Ol ning\!. I 
són pasta covarda, fàcil a subjec· 
tar-se a tota mena de dominaclOns. 

El sentit d'humanitat comença 
amb la comprensió i valoració dels 
propis sentiments en comparar-lOS 
amb els sentiments aliens. 

Els que desatenen els sentiments 
propis i s'aixopluguen tOta. .tormes 
estranyes, esdevenen els pitjors pa· 
·ràsits : Ct.4· necessiten de l'escalf de 
concepciOns exòtiques qu.. els anul
Ien la individualitat, assequen la 
font de la seva inteHlgènCla i els 
Uancen pel món assedegats d'ah, 

senyor 

De 60 metres, carregar-se un sac 
de 80 quilos i tornar al punt de par· 
tida. 

Lluita a la corda 
Per equips de 8 homes, amb una 

equlvalenc18. o.e 500 quilos. 

Muntatge de t3UCIlS 
ClaSS11icacló ae¡s qui, (>11 menys 

temps, Jes muntm Q1IUor. 

Primer. - Un sainet de caràcter 
ciuLadà. 

Sisé. El Jurbt 1.ua1lI1cador el Ior· 
mara.n els ciutadans segL¡ents: 

Se,;on. - Un sainet de CRràcte}· 
rural. 

l'dcer. - Una obra lliure. 
Els sainets caldrà que siguin 

un sol acte. 

CONCURSOS DE GRUPS 
ESCENleS 

Per a Btlies Arts, Bells Oficis i 
I Arquitecturoi: Dalmau (Josep>. pm

en tor; Gual <Josep). Gibuixant i cnt1': 

Partit de rugl:.y Primer. _ H.cpresentació d 'un sai. 

d'art; Mercader (Jaum~), pintor i 
ol"lebre; PUlS" bairalt <Antoni). a.r
quitecte~ Roca (AntonD, dibuixant; 
beft (Josep M.), arquitecte; Tarrac 
lAngel), escultor. 

COnllA;!tlC.J aun l-qUlp d~ les Jo! ne" ae H.obreño o de Renard, posat 

. . . CI! e.,;cena de maner ... que evoq . .u 
p1etl~.me¡lt l'epoca. en quê lOu estol'e
n[',t. 

Per a Literatura I Teatre: Battes· 
tim {Hicoül.ll). metge i publicista; 
(..apdevila t.Lluís), literat; Lluel1e~ 

{l:!!nric), literat i actor; Pera.rnau 
Tots aquells que \'ldg ... U1 inscriu

re's per \.I.u ae PCC1ò.U1t; \.J"'-n:. ell al · 
gw:a. ae les provt!S. Cal qüe pcrl..a-
1l)'Ï!1. iOrçOi:>ament, a les Joventuts 
Q ~uel'Ca d'u¡;a.t CatalS.. 

Mú:;.¡~ 

Compooició: Tres 
premi a temes lliures. 

distincions o t&b.lvador ), liter~t; Puig i Ferreter 
(Joa·n ), literat; Vila (Marc Aureli), 

Execució: Primer. 'l'res distincions advocat i poblicista. 
Les inscripC10i ,J cal Ql.l.lgir-les a la o premis a solistes. 

Secretana de les Joventuts (carrer ocgon: Tres distincions o premis 
de Corts, 627), a nom de Josep Ba· a execucions en grup. 
dia, amb el nom í adreça i secció 
de la jO"(ietltllt a la qual pertany, 
tot expressr ben clarament. 

DAnsa 
Primer. Un concurlS de sardanes. 
SegOu. On concurs d·Esoa.r~8 >:.te 

Dansaires. 

Observacions 
Primec. Les obres artistiques, 

Per l M("ioa. I Dan .. : Boronat 
(Roc), compositor; Fontbernat (Jcr 
sep" compositor, direc~r del Cor 

I Nacional • .Matas Rignanet (Joan,. 

SEilVOR ADMINIJTRADOIl 

Secretari . del Jurat; Alexandr' 
Forcades: 

/:)ete. Le.5 JornldeS se celebraran 
el mes d'octUbre, probablement la se· 
gona desena. S'h.abilitaran ¡ocals per 
a rexposiclC~ Qeis treballs ar~.sücs i 
p~r a l'execució ele les obres. con· 
cer ls i danses. 

Vuitè. Les .obres que ei Jurat d.s
tingeixi Oes d 'a.,,,), es p,rocurara que 
siguin adquirideb. Les noveHes, con· 
t&;, obres teatral.s I compOSicions tl.t! 

n1UsiCJI.. le8 Jo\'entuts d '.tf.squertQ 
d'Estat Català procurarà d'ed.ita.r-le.$. 

Novè. Oponunament hom fara 
púbhc ep què cOOSlStira.J.}. les distin· 
cions o premis a adjudicar a lea 
obres escollides. 

N. de la R. - Repetim la. publi· 
cació el'aquesta Convocatòria perquè 
en l'edittó del diumen¡e va sorW. 
degut · a la precipitació del .primer 
nUmero, impresa. d.eíicient.ment.. , -

lE 

Alguna biografia novellada que 
hem vist en els aparadors de les 
llibreries. no peqUEll s • .1Ó d'ésser de 
vides d'u.tt personatg.ês 8 lao majotia 
dels quals pot apltéa.r-se'ls aquella 
Cltta castellana: «.muy conocidos en 
su casa a l&...i horas de comeu, 

Altrament. tota aquesta noveHerta 
pejor tivd. és el llac d'aigua tèrbola. 
i pestilent que, per contrast, ava
lorr i superlativa la nitldesa de la 
fior del lotus que en emergeix. Al'ti 
a frec de constatar una manifesta 
decadència en els gèneres es.meu· 
tats, ens ha sorprès una. obra ex
traordinària conjunCió i compenetra
ció d'una novella d'acció i d'una bi
ografia noveHac'a 

DON FRANCESC VINAS I DORDAL 

comp051clOn.s poètlques i mUSicals. 
nüveHes, contes i obres teatrr ls, cal
drà lliurar-les, per tot el 15 de se
tembre pròxim, a Secretaria de les 
Joventuts, de les quals se'n lliurarà 
rebut. 

Begon. Les inscripcions per a 
prendre part en les execucions mu
sicals i en el concurs de gntps es· 
cènics, per tot el dia 15 d'agost. 

Serviu-vos anotar la meva IUbscrlp-

cíó • , ~ H .. MA .... I 1 

L'obra és «Pedra Blanco, el Ne
grero». el seu autor Uno N:tvàs Cal· 
vo 1 l'editor Espasa-Calpe, S. A. 

Com pot coHegir-se pel tItol, la 
vida de Pedra Blanco no és la de 
cap home exemplar, però quma ex
traordinàr:a dinamo d'energia, de 
coratge, de iermesa., de L8.ràcter i 
de voluntat és el personatge! 

Era Ull home de presa, un aventu· 
rei: que, en aquell primer -quart del 
segl:- XIX, no pod., ésser sinó pi. 
rat .· o negrer Blanco fou ambdues 

VIDU DE DONYA JÚLIA NOVELLI 

Membre Pastor de l'Arcàdia de Roma. Fundador de la Institució Cultural 
«Lliga Defensa de l'Arbre Fruiter» de la iHustre Vila de Moià. Artista del 

Cant, condecorat pels Estats d'Espanya, Anglaterra, Itàlia i Portugal 
HA MORT 

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS 

E, p, D, 
LA BENEDICC10 APOSTDLICA 

Els seus afligits: Filla Mercè; fill politic. doctor JascLnt V1lardell; néts Maria i Franco; ger
mans, Rvd. Marian Viñas, Pbre, 1 Pere Viñas; germà pol1tlc, Hu rt;germanes polltlques, Ma
ria Vilard.ell, Virginia. Novelli i Maria Flocca; '\lebats, cosins (p! ..... _.lts i absents), les famllies 
De Gregori Bonbi, els «.Laboratoris Viñas», «Productes, T, K .• i la raó social cLaVisa, S. A.» 
en participar a llurs &mies i coneguts la irreparable pèrdua., els preguen que el tinguin pre
sent en les seves oracions, 1 que vulguin assistir 8 la casa. mortuòria, carrer de Mallorca, 297. 
avui. diumenge, a les onze per tal d'acompanyar el cadàver a l'Església parroquial de la 
Purlsslma Concepció I d'alll al Cementiri del S,O, 

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT 

Tercer. Les obres o les iru;~rlp

cions que no es lliurin personal .. 
ment, caldrà enViar-les a nom d'Aie · 
xandre Forcades, a la mateixa Se 
cretaria de les Joventuts, carrer de 
Corts, 627, 

Quart. Sols poden prendre part 
en aquests concursos els afiliats a 
les branques de les Joventuts d'Es
querra d'Estat Catal!\.. Caldrà, doncs, 
que tots els treballs vagin signats. 
i acompanyats de l'adreça. de l'au
tor, ultra indicar la secció de Jo
ventuts a. la. qual esc.iguin inscrIts. 
reqLlisit indispensable també per a 
aquells que prenguin part als COD
cursos d'execució 1 representació. 

Cinquè. A Secretaria de les Jo
ventuts d'Esquerra d'Estat Oatalà, 
ja es demani personalment, ja per 
escrit, es donaran tota mena de de· 

a oompta, del de .. " .... " ... ...... ,,, ............ .. ....... .. .................. ....... . 

t'o m .............. " ................ ..... . " ... .. ............... .. .. ... .. ...... ........ .... . 
- " 

Domiolli ....... , ... " ................ ... .. .. ....... ... ....... .. .... .. .... ...... ......... . 

Poblaoló " ..... . " ........ , ... , ....... " ...... ... ....... .. ..... .. ......... " ............ . 

(.~ lgnatura o .:o>.! ijelJ tiel subscnpLorJ 

~--~~~----~----~--------
I 


