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TEODOR LLOBERA I* 
ESPECIALITAT EN PLANTES FLORS 

23 i J. Vedado Teléfon F-1176 

ESTOMAC· RONYONS-FETXA 
AIGUA MINERAL NATURAL DE 

''VILAJUI G A'' 

M. 

BAIXOS PIRINEUS (Girona) 

LA MES RICA EN LITINA 
PER A CURAR INF ALIBLE 
EN LA TAULA DELEITOSA 
DE VENDA EN TOTES 
PARTS. 

UNICS IMPORTADORS: 

ORIOL, s. en c. 
Obrapía, núm. 21 Ha-vana Teléfon A-2440 
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lcLAUDI MIMO CENTRE CATALA 

Avenida de Italia 69. 
Cu o ta $2.00 me sals. 
Casa de Salut "La Ba-

lear", S ports, Cultura, 
Nacionalisme. 

BENEFICENCIA DE NA
TURALS DE CATA
LUNYA 
Carlos III No. 4. 
Cuota $0.50. 
Auxilis als menestero

sos -catalans. Repatria 
ció. 

ORFEO CATALA 
Avenida de Italia 69. 

(Accidental). 
Cuota mesal $1.00. 
Música, chors, cultura, 

excursions, divertiments. 

FOMENT CATALA 
Paseo de Martí 110. 
Cuota mesal $1.00. 
Seccions de Festes., 
Cultura, Art Escenic: 

JOAN 'TEY VILAGELIU 

FABRICA DE FIDEOS 
Vicenta Argemí, Vda. 

de Nonell. 
FACCIOLO 9. 
REGLA. 

AMADEU YARZA 
Casa ca tala na de dis-

peses. 
Merced 50. 

"LA LIRA" 
Enric Enric. 
J oguería i objectes de 

fan tasía per a regalo. 
J\¡Ionte i Cardenas. 

JAUME BENAVENT 

\ 

1 San Nicohis 75. 
Catedratic de la Uni

versitat Nacional. Acade
mia Preparatoria. . 
LLUIS PlE 

Taller de Chapistería, 
Carroceríes de Luxe. 

Carnera 2. 

BERNABEUIGERMANA 
Modis to. 
Compostela i Pregreso. 

Dr. PABLO MIMO 
Concordia 18. 
Col-legi de San Fran-

Bernaza 50. cisco de Paula. 1.a y 2.a 
Importador de llivres. Ensenyansa. 

Llibreria Pi y Margall 56. 

CONSTANTI · COSTA 
Industria 119. 
Perruqueria de Senyo-

ROMAGOSA Y Co. 
Teniente Rey 14. 
Cable Romagosa. 
Importadors de queviu-

ras. Tintura "PILAR". 
Comissioni Represen- Perfumería, 

tacions. 

rers. 

Jesús María. 

JOAQUIM MUNTAL 
Succesor de Pablo M. 

Costales. Obrapía 31. 
El millor paper de fu

mar per a cigarrets. 

JAUME HUGAS 
I Sastre. Leonor letra C. 

"LA NOIA. DEL PRADO" 
Bisutería i Quincalla. 
Especialitat en vanos. 
Prado núm. 119. 

JOAN ARANA 
Olis Catalans "PAX". _ 
An1argura 43. 

BARRAQUE Y MAClA 
Oficios 48. 
Comissions, importa

dors de queviurers y ta
sajo. 

MANEL BACHS 
Lucena 10. 
Marmolista. 



COMIENCE BIEN EL AÑO NUEVO-
Usted no tendra mas que 365 días en 1923. 

Cada día constara solamente de 24 horas. 

En cada hora sólo habra 60 minutos. 

El valor que usted conceda a estos minutos determinarall. el valor total, que el año tenga 
para usted cuando llegue el 31 de Diciembre. 

El valor del año se ira reduciendo con cada minuto que V d. malgaste. Por el contrario, 
los minutos que ahorre vendran a ser como el interés· de su dinero, se suman y multiplicau 
durante el resto de su vida. 

No existe otro medio que le permita ahorrar mas minutos que el uso frecuente del telé
fono. 

Esto es aplicable no sólo cuando se trata de asuntos de interés comercial y de las rela
ciones sociales dentro de la localidad, sino también con personas que residen en lugares le
janos. 

Si usted puede hacer por teléfono en dos mü1utos lo que, de otr~ manera, requiriría dos 
ho ras, ¿por qué no usa el teléfono ~ 

Pemítanos que le ayudemos a economizar tiempo, que es un caudal mas preciado. 

CUBAN TELEPHONE COMPANY. 

1:-A .BECIOA DE 0..05 QUE 'SABEN TOMAr< 

C ~ L tCORERA DE CAMAGÜEY 5. A-
GLOI<IA ~U~ • TI:.Lr-. 71• APARTADO N°123 
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HUDSON 
SUPER-S IX 

$ 2,950, PUESTO EN LA HABANA 
Ningún coche ha tenido nunca un motor mas afa

mado del SU PJijR-SIX. Mas de 125,000 dueños conocen 
su funcionamiento. Su resistencia es grande. Su ser.
vicio es completo. 

Usted debe conocer la última palabra en funciona
miento de motores Y a usted le gustara el nuevo 
HUDSON gracias a otros notables de talles. 

UN PASEO LO DIC m TODO 

Phaeton, 4 pas . . ... $2,900 Phaeton, 7 pas . . ... $2,950 

Completamente equipados con cinco ruedas de 
alambre, cinco gomas de cuerd~ y defensa de lo mejor 
que se hace. 

• $ 1 ., 9 o o 
UN COCHE ABIERTO MAS AMPLIO 

Usted no puede apreciar lo que a este precio com
pra basta que lo examine y pasee en él. 

Atras del ESSEX hay todo lo que hemos apren
dido, constru;yendo ya 70,000 coches ESSEX. 

Un nivel mas alto de perfección y suavidad es fa
cilmente apreciada, así como la belleza de sus líneas. 
Su cuidada y atención son faci!, limpia y cómodamente 
conseguidos. 

Una satisfacción que usted sólo puede obtener en 
carros grandes de precios elevados. . 

La fama del ESSEX no esta confinada a sumara
villosa habilidad en poder, velocidad y resistencia. Mas 
singula · es la Hbsoluta ausencia de molestias y exas
perantes pequeñeces t an desagradables para el auto
movilista. 

A~ientos mas amplios- Puertas mas anchas. 
Lubricado con aceitera- Ningún sucio engrasador. 

Oficinas, Estación de s~rvicio 
y Talleres: Calle 25, No. 5 

Teléfs. A-3621, M-7279. l NGE MOTOR COMPA Y 
Sala rle Exposición: 

"MIRAMAR" 
Prado y !Vlalecón. -Telf. A-8614 

,,,,,,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

COLCHONE../, 
COLCHONETA./, 
ALMOHADAJ, 

y 
AfHICUL05 ANALOGOJ. 

GUA5Cli Y :RIBERA 
SAN RAFAEL Y CON~ULADO 

M-7063 

H.At3ANA-



Sant Rafel, 50 

HAVANA ESCOLES PIES Maximo Cómez 

CUANABACOA 

Interns, mitxos-interns i externs 

Primera i Segona ensenyansa 

Catalans: Fent educar a vostres 
fills en les Escoles Píes, esdevin
dran homs de profit i conserva
nin l'amor a nostre patria. Cot11ers Idiomes 
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LA 

~~~~r-----~V~APORES DE LA EMPRESA: 
ANTOLIN DEL COLLADO- CARIDAD PADILLA - CAM
PECHE - GIBARA - JULIAN ALONSO - JULIA - LA FE 
LAS VILLAS - PURISIMA CONCEPCION • REINA DE 
LOS ANGELES • CARIDAD SALA - GUANTANAMO 

HABANA 

PUERTOS DE ESCALA: 
COSTA NORTE DE CUBA.-Habana, Isabela de Sagua, 

Caibarién, Nuevita-:;, Manati, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Banes, Mayarí, Sagua de Tanamo, Baracoa, Guan
tanamo y Santiago de Cuba. 

REPUBLICA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
PUERTO RICO.- San Juan, Pon ce, Mayagüez y Aguadilla. 
COSTA SUR DE CUBA.-Cienfuegos, Casilda, Tunas, 

Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Ni
quero, Ensenada de Mora y Santiago de Cuba. 

COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO.-Bahía Ronda, 
Río Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma
Jas Aguas, Santa Lucía, Río del Medio, Dimas. Arroyos 

. de Mantua y La Fé. 

HISPANO-CUB·ANA, s. A. 
Importadores de Accesorios para Automóviles, Bi
cicletas, Motocicletas y efectos Eléctricos. LA MAS 
SURTIDA. Todo lo que necesite para su Auto o Ca
mión nosotros lo tenemos. Agentes exclusives del 
afamada motor "SHAW", de 21/2 H. P., adaptable a 

cualquier bicicleta. 

AVENIDA DE BELCINA, 127 TELF. A-5900 HABANA 



RE5TAURANT 
CAFE:-LUNCH 
DULCER.IA 
HELAD06 

ABIERTO· TODA LA· NOCHE: 

Df,aza de tav Ur5ulina5 e5q.a Diac i do 
TELf.A-9352. . 

RELOJES 

WALTHAM 

LOS MEJORES 

Alarcó, Henderson Co. 

Estación Terminal 

Habana 

; :: ;:;:;:;::;:;:;:;:;::;::;:; : : : : :: : : : : ;:; :: ;:;: : : ;:; == ==~ . 

THE BEST ~ 
TALLER FOTOGRAFICO 

PRADO, 119 

HA BA NA 
:=: :=:= : =:=:=:=:=:=:= : : : : : =:=:::=:=:=:= =: : : := =: : =:::.~ 



-. 
Hb:LAD O~· ~OD~J' 
PAJTr;:L:b:R..II\. DULCJ;R.J.!\... 

~ DlbZ Y R,AÇJSL ~ 
1\-426.2 .- GJ\LTN10 78 ·Aü648 



~~10~~~~~ 

--- g 

DIBU.IO$. 
f!l (!) 
U»&lao@ iitiDíl¡p>t;'@~®~j) 

«.®~ciiU®~®~.~~Ïl&'lf@~~ 
~au~oo~~@~ .. truu@fl"<S@~p 
.(Ç®tr~~a~~~~ @~(S.~a(S. 

·F.BA.Dt!JO: 
t;\~cll@®®mu~ 33®ll·~®~ · 

HAe.ANA . 

AMISTAp, 45 

Teléfono A-1641 

HABANA 

SALVADOR IGLESIAS 
CASA DE MUSICA 

HABANA 

Casa estable rta en l'any 1904 

Editor e importador 
de música 

Instruments per a 
Banda·i Orquestra 

GRAN ASSOR.TIT 

EN MUSICA CATALANA 

Compostela, 48 Teléfono M-1388 

Taller Amistad 52 

HAVANA 
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Ad-derit a la Federació d' Entitats Nacionalistes Catalanes de Cuba 

ANY X HAVANA. NOVEMBRE 1922 

FREDERIC COTO 

eminent compositor 

catala. - - - -

NUM. 240 
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l ' 

~nostra ;Qortada ~ 

P t b u t ~ d • en 1 r a n e e s e B a r s ó 

~ 1ta 1taetanyera ~ 

r-\ uant "egeu pels cantons de Barceq 
·'-A. lona. e~óttques barraques mal forjM 
-- des. curulles de cabaços amb 
castanres. a sota d' un fanal t al mttg la 
torradora que espurneja, poseu la manta al 
lUt. prepareu els brasers t abrigueu la casa 
que l' t"ern es aprop t amb en les tramonq 
tanes. Castanrera gentn. embat~adora del 
Tot Sants popular. ton rostre ja colrat. s' 
engramalleja a la claror rogenca de la flama 
qne el fornàn despedet~: ets tú palesa mosq 
tra del santtòs ardiment de nostre raça. Ets 
tú "e neta castanrera.¡ que malgrat els molts 
anrs que sobre et pasan. desafies "alenta 
els tnterperís. la santa tradició del nostre 
poble. eue bi fà que l' estament de tes 
barraques desnuet~t. el senroral estament 
de la Ciutat dels Comptes. st al aparei~er tu 
e"oques. en la pensa dels ciutadans concients 
els mes tendres recorts de la infantesa: 
aqueus jorns benaurats d' ané a l' escola 
quant la mara amorosa ens enjoiaba amb 
quatre dinerons per a comprarqte el fruit que 
als dits crema"en. Seguet~ en tont stttal genq 
tn o ja ta castanrera. det~a que passi el temps. 
mes tú no et moguts d' aprop el teu fornall. 
que ets la alegria de nostres primers temps. 
quant el no"embre arrt"a. ets una tradtctó. 
que anrorarien al arri"ar Tot Sants el nostre 
poble. ~ 14P ,_., ~ 

"Pere Boquet. 

I 
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FREDERIC COTO 

Coneixíem el nom d'En Frederic Co
tó, compatrici nostre, con el d' un nota
ble director d'orquestra i eminent pia
nista, peró no 'l coneixíem com el d'un 
eminent compositor. 

Aquesta ignorancia nostra es va des
vaneixer el diumenje 19 de Novembre d' 
aquest any en la notable Orquestra que 
amb el nom de '' SOCIEDAD DE CON
CIERTOS DE LA HABANA'' va obse
quiar als aimants de la bona música sin
fónica amb l 'interpretació de les ''ES
C EN AS ALDEANAS'', d'En Frederic 

otó, una Suite per a gran Orquestra, 
que per sí soles posen el nom de son au
tor al costat dels mes famosos c·omposi
tors classics moderns. 

A nosaltre , que tota manifestación d' 
art v~ritable ens interessa vivament, no 
podí a deixar d' alegrar-nos intensament 
el fet de que un fill de la nostra aimada 
Catalunya ocupés un lloc preferent en 
un del Concerts que la sosdita Societat 
ha donat en lo Teatre Nacional d'aques
ta ciutat, i molt mes ens va alegrar el 
fet de que la seva obra musical va en
tusiasmar al nombrós auditori qu~ acos
tuma a concorrer a n' aquestes veritables 
festes del esperit, fins al extrem de de
manar amb insistencia que son aútor es 
presentés al palc escenic per a tribu
tarli una xardorosa ovació com a premi 
a son talent y a sa inspiració. 

La maravellosa composició a que ens 

I rnpresions sobre la pMsonalitat artísti
ca d' aquest gran music catala qu's 
troba actuabrnent entre nosaltres. 

referim, consta de quatre parts (Alhora
da, Serenata, Marionetas y Danza Al
deana) i cada una d' elles va assdir un 
éxit franc i ruidós. Desde el comensa
ment fins al fí de cada una d 'eixas parts 
de la susdita composició, el public va 
fruir amb delectació sens mida, les be
lleses i filigranes que s 'hi amalgamen 
amb sabiesa i destresa. 

'' ESCENAS ALDEANAS '' reuneix 
totes les bones qualitats que deu reunir 
tota obra musical per a que se la pugui 
qualificar de magistral i maravellosa. Ni 
un sol com pas, ni una sola nota s 'hi tro
ba en eixa composició, que sigui vulgar. 
Totes les melodías i tots els temes son 
d'una inspiració enlairada, elegant, ex
quisida. El trevall de Contrapunt, d' 
Armonía i d 'orquestació, es notabilissím; 
es un d'aquells trevalls que serveix per 
·sí sol per a consagrar definitivament un 
nom i pera abrir-li de bat a bat les por
tes de la Gloria. 

En la nostra pensa i en nostre cor, el 
nom d' En Frederic Cotó, vi ur a junt 
amb els noms d'en Felip Pedrell, d'En 
Enric Morera, d'En Jaume Pahissa y 
quiscuns altres compositors catalans que 
tant alt han posat el nom de Catalunya. 

Una forta estreta de ma y una since
-ra fel-licitació, Frederic Cotó, i segueixi 
escrivint obres con les "Escenas Aldea
nas", per a gloria personal de vosté 
de Catalunya. 
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---------------------------------------------------------

CARNET D' UN BARCELONI 

El famos governador civil, En Mar
tínez Anido, idol dels fabricants i dels 

trapelles, protector del joc i de la pros

titució, ha estat sorollosament destituït. 

Us ben asseguro que ha estat un veri
table coup de thecttre. Un hom imagina

va que s' atançava la fi del regnat el' 

aquest home tant aplaudit a les proces

sons de Corpus; hi havia senyals, p:r:e
sentiments, avisos. . . . De tota manera, 

la forma rapida i gairabé violenta com 
ha sigut expel-lit del Palau del Passeig 
de la Duana, ha sospres a tot-hom, 

No cal que us espliqui leH causes pro
ximes i oficials d' aquest fet . Tots, pels 
cablegrames, haureu conegut mes o me

nys dramatitzada, la nova del atemptat 

contra el general, la sospresa deh; pres
sumptes ·assassins, la motosicleta captu

rada, la persecució, la lluita, la mort d' 
un policia, la mort d' un parell de sin
dicalistes, etz. 

Tantmateix, no sera superflu que us 

digui com tots aquets esdeveniments no 

acaben de presisar-se amb prou claretat. 
No. Per passadissos del Palau de Justi

cia han començat a circular rumors ex
traordinariament curiosos, que no han 

trigat a arrivar a les redaccions dels dia

ris i fins i tot han traspuat en algun d' 
aquets diaris. 

Anem, amb tota prudencia, a t.tlsar 
una mica el vel del misteri. Se111bla de

mons~rat que despres del tir- ~teig que. 
seguí a la sospresa dels pret«mptes cri
minals, un escamot de policies va pre

sentar-se a casa el' un obrer sindicalista 
nomenat Cerdeño. El feu llevm· del llit 

' i se 1' endugué al carrer. Un cop al ca

rrer, el pr,és va volguer f~tgar-se. o o • I 

(Els Misteris de Barcelona.) 

els policies el van matar. El regoneixe

ment pericial ha revelat que les ferides 

eren socarrimades lo que voJ dir que els 
trets havien estat engegats a menys d ' 
un pam de distancia. 

Els policies abandonaren al Cerdeño 
al mitg· del carrer. Quant ac-u-dí el jutjat 
de guardia encara era viu ~.,.a poguer 
declarar. 

Sembra que el jutje, impresi~,tnat per 

aquest fet, que si be no es nou dius de 

la trista historia de la dominaeió espa
nyola, ara apareixia amb un relleu tot 

especial, sembla, dic, que el jutje va re

soldre de pendre una mesura extremada.., 

ment seriosa; tractava no menys que de 

fer detenir al general Adegui, cap de 

policia de Barcelona. La nova d' aquest 
determini . arriba a aides del President 

de l ' Audiencia, el qual, cuita-corrents 

baixa de les seves habitacions al jutjat 
de guardia. 

--Que aneu a f er & -li va dir. No cal
culeu la trascendencia de la mesura qud 

aneu a adoptar & -No sabeu que amh 

aquets generals no s' hi .juga & -RecordeL: 

l 'exemple del .iutje Tal q?-e no va co.v.t
plaurer a En Martíne7. Anido; ha 11a~ut 
dè tocar el dos .. . 

Aquest llenguatje sembla que va fer 
mim var I' embranzida del jutje. 

-Al menys, va dir al seu superior ge
rarquic, deixeume posar un telegrama al 

Ministre de Gracia i J usticia expJ-iPant 
els fets amb tots el ets i uts. 

Aquest telegrama, portat al Oon.sell 

de Ministrès va originar la destitució 
fulminant del general Arleguí i com a 

consequencia prevista i volguda, la di-

I 

I. 
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missió del governador Martínez Anido. 
De mes a mes, la xafarderia dds uns 

i l' esperit crític dels altres vau. parlar 
del atentat de tal manera que un hom 
no sap ben bé si hi ha veritable atemp
tat o si tot plegat es una fantasia fúne
bre plena d' intencions politiques. Al
gun dia arrivarem a esbriF..ar-ho. 

.La destitució ba provoe:a~ en els sec
tors d' alta burgesia, una mena d' es
tOl· ament, que gairabé no li ha deixat 
temps de reaccionar. Nomes aixi podem 
explicar-nos la feblesa de les manifesta
cions de protesta o de disgust que s' han 
produït a Barcelona despres de la cai
guda del idol. Sembla també haver con
tribuir a aquest efecte, una certa decep
ció a malfiança que començava a propa
gar-se en alguns gremis de fabricants i, 
especialment entre les associacions ban-

lcaries. 

I 

Ni com a nacionalistes catalans, ni com 
a homes, podiem aplaudir la ge·stió del 
general Martínez Anido. Els seus pro
<!ediments, a mes a mes, d' esser inmo
rals, cosa que sabem tots, desde el pri
mer dia, han resultat ineficaços, cosa que 
també podíem preveurer de bell anduvi. 

Encare els nacionalistes tenim un al

tre greuge. Cap governador ha mostrat 

tanta malvolença, envers nosaltres com 

En Martínez Anido, Hom parla d' una 

certa reunió el' autoritats espanyoles 

provocada per ell a fi d' empendre una 

Tazzia contra el nacionalisme, aplicant 

els mateixos procediments que havia po

sat en practica contra el sindicalisme. 

Compreneu. El seny d' un dels reunits 

que va negar la seva cooperació sembla 

que va evitar-nos nous dies de sane. 

Barcelona Moderna.-Fasana de la Facultat de Medicina 

' 
' 

' 

' 

I 
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RECORDS I ANYORANCES 
Novembre botzinos, com al passar cad' 

any despertes en nostres cors l' anyo
rança de la llar, aquella llar austera ca
talana, aquell santuari de tradicions. 

Com evocas en nostra pensa records 
del passat, qu' ens amanyaguen, ens fan 
plorar per dintre, ens esborronen. 

Ami acut al passar novembre aquell 
Tot Sants catala en quina vesprada es 
reunien en torn de centeliaria taula xics 
i grands, parents i amics per a festejar 
la diada, precursora de la mes casolana 
festa de nostra patria, la festa de Nadal. 

* .¡¡. * 
Sento que al foc espatarneguen les 

castanyes esperant que la ma del butxi 
les en tregui per a consomar el sacrifici 
bucólic; oviro en la mullièla taula els dol- .4 
*os panellets, la malvasia, el vi de gar- · 
natja, la fruita de magrana, el raim mos
catell gairabe pansa. En tant mormoli 
d 'oració inonda la casa. El Sant Rosari 
. que passa el bon vellet, el patriarca de 
la familia. 

Els nins no s' han dormit com altres
1 

dies, al sentir d' A ve Maria Gracia Ple~ 
na Dominus tecum. Cap viu també mor- . 
molen com saben els mots de la 
oració, fita la vista en tot el bé de Deu 
que hi ha a la taula. i Qu' es llarc aquell 
orar per la mainada ! i Mai s: acaba 
aquell encadenat de Pare Nostres i Sal
ves que despres de ja llarga lletania 1' 
avi dedica als morts avantpassats, als 
patrons de la vila, als advocats contra 
les malvestats mondanes, als Sants Pa
trons de Catalnnya per a assolir ben 
prompte sa deslliurança. Mes Deu els ho 
perdona, a la mainada aquella ignocent 

frisansa. Oida qu' els homes frisesln pu
rament com la mainada. 

Per fi ja s' ha finit el Sant J:tosari. El 
jaia auster pren seti a taula i segeixent 
l' exemple també els pares, despres els 
nets, en mitg de gran gatzara. Tots vo
len els seients d' a prop del avi, que sa
ven que el padrí tot ho comporta en tant 
de veure 'ls riurer i enfitar-se. 

i Ja venen les castanyes! i Visca, cri
dan els nins tot aplaudint a qui les por
ta. I la mes sana alegria regna aquell 
jorn en la pairal masia. 

Enlaira va el porró, buida que buida; 
menjeu tothom que tot s' acabi; dema 
ja Deu dira. 

Ja 1' avi ha enees la pipa i es disposa 
a seure a 1' escó per a contar als nins 
una rondalla. 

M' apart a mi que 1' escó es una Musa 
,qu' inspira als nostres vells en ses con
tades . 

No ha pas acabat el conte d' aquell 
príncep que salva a la donzella encan
,tada que ja eis infantons dormen retuts 
per la son i per 1' ecxes de dolços i cas
tanyes. 

Poc temps despres . .. la nit es alta ... 
i tot dorm a la casa dels meus pares. 

El gat fredolic ronca vora el caliu de 
la llar. El goç defora guarda la casa, la 
guilla i el guillot s' empaiten i la gebra 
extent son blanc mantell sobre la terra. 

Apunta el sol. 
* * * 

Sagal. .. desperta. Aparia la rella i la 
parella que hi ha saó i devem aprofi
tar-la. 

. 



I els camps solca la arada forsudament 
arrastrada per les desties, destrament 
guiada per la ma del pages. 

En tant els altres al darrera escam
pen la llevar qu' al Juliol ha de fer el 
pa de xeixa. 

Sembreu per a cullir. . . ben adobant 
la terra. 

Sembrem la llevar del patriotisme, 
ben adobant els cors d' amor de pa tria 
i assolirem al cullir . . . la independen
cia. 

* * * El Novembre em recorda un jorn de 
febra el vinticinc que a Barcelona la ciu
tat orgull de Catalunya, una taifa de 
víls, sangoneres ~e nostre fortitut ens 
incendiaren els pregoners de nostres 

ideals ; com llops famolencs es llençaren 
a la cassa d' alió que no era seu, lladres i 
~ncendiaris al ampar d' una llei que no 
es la nostra, que no es la llei de Deu, fo
rasteralla qu' encar patim avui, qu' en
car s' ens befa. 

Sembrem per a cullir, també nosaltres. 
Sembrem 1' enardiment de pa tria, 

sembrem el odi sant als qu' ens flagellen, 
sembrem la raó del esser lliurers i arri
vant el Juliol nostre culli ta ser a de lli
vertat i de grandesa. 

Novembre botzinos, com al passar cad' 
any en mi despertes els records d' altre 
temps i la esperança de gaudir de ma 
patria lliverada. 

PERE BOQUET DE REQUESENS. 

.EN EL CAIMJ-~RA L 
Era el cor de la muntanya, 
era el camí serpejant 
que are s'obra, are s'escanya, 
entre brostes perforant, 

Era a 1 'ardó abrasadora 
d'un Sol d'agost en dejú, 
que os he trobat temptadora, 
present magne, fruit madú. 

i a mi el cor em repicava, 
¡ com repicaria en vós ! 
no sabent que s 'hi amagava 
dintre '1 méu pit amorós! 

Jo he pesat una sonrisa 
que os pogués a~ontentar, 
el pit obert a la brisa, 
el seny obert al cel clar. 

Per matar les dugues roses 
que en la faç heu fet florir, 

I 
. 
-

' . 

os voldria di unes coses, 
¡Per Dieu, deixeu-me-les dir! 

La mév'anima era orfena 
de tot dol i tot amor : 
os demana una cadena 
de misteri i de dolçor. 

M' omplenen d'una fe cega 
les sorpreses del etzar, 
aquest encontre m 'anega 
i em posa a desvariejar. 
-Si en volguessin ésser franca, 
noble dama del camí! ... 
¿ m' estiméu? 

De branca en branca 
prenía volada un-¡ Si! 

J. COSTA I POMES. 

Barcelona. 
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ALS CATALANS DE CUBA 
GERMANS 

El CONSISTORI DELS JOCS FLO
RALS CATALANS DE CUBA que 
deuen tindrer lloc el PRIMER DIU
MENGE DE MAI DE 1923 crida a tots 
els catalans aimants de la nostra bella 
parla a que cooperin, a mida de les for 
ces llurs, a la tasca cultural que s' han 
imposada fent aixis que la Gaia Festa 
d'Amor i Poesia assoleixi la magni:ficen
cia que li pertoca, palessant un cop mes 
l' alt prestigi de la colectivitat catalana 
de Cuba. 

A vans del dia primer de Gener pro
xim ha de sortir el Cartell Convocatoria 
amb els temes i premis que integTin el 
Concurs. 

Al que el seu estament li permeti hau
rem d' agrair la designació d' un PRE
MI per a nostres concursants. 

Es preferible en efectiu per a mes fa
cil entrega o remesa. 

Serviu-vos enviar-lo avan:s del 10 del 
proper Desembre. 

Per a atendrer, adés a les nombro
ses despeses de la Festa ens manca el 
vostre ajut. 

Subscribiu-vos com a PROTECTORS . 
DELS JOCS FLORALS DE 1923 amb 
la quantitat que vos plagui, mesal o 
unica. 

Ompliu si vos plau els Bulletins de 
Subscripció i envieu-los a nostre Secre
taria carrer Cardenas 16. 

Merces corals per Catalunya. 
Havana 15 de Novembre de 1922. 

DR. CLAUDI MIMo, President. 
PERE BOQUET, Secretari. 

DE PATRIA 
Del-legats per les entitats catalanes: 

J oaquurn M t¿,ntal (tresorer del Consis
tori) per el Centre Catala de la Havana. 
-ldefons S(Jjmpere, per la Societat de 
Bene:ficencia de Naturals de Catalunya. 
~Edtuurd Masdeu, per 1 'Orfeó Ca tala de 
la Havana.-Lltt.is Casadesttts, per el Fo
ment Ca tala de 1 'Havana.-FranJCesc Vi
tar-debó, per la Agrupació Artística de 
Teatre Catala.-Anton ClaraJmJUnt, per 
la Del-legació a la Havana de la A. P. d~ 
la Ensanyansa Catalana.-J os ep López 
F~ranch, per el Grop Radical Catalunya 
P.e Santiago de Cuba.- Josep Pineda, 
per el Blok Cathalonia de Guantanamo. 
-M. Grau, per el Casal Nacionalista Ca
tala de Camagüey. - Bonaventura de 
Pons, per Germanor Catalana de Cama
güey.-J os ep Oliver, per el Centre Ba
lear. 
Per les publicacions Catalanes: 

Josep C.onangla F01'1ttanilles, per la No
va Catalunya de la Havana.-Fra;n¡ces 
García Escarre, per Vida Catalana de la 
Havana.-Francesc Barsó, per Nació Ca
talana de Santiago de Cuba.-Emili S . 
·Ma.rtí, per ¡Prou ... ! de Guantanamo. 

JURAT CALIFICADOR: Josep Co
nangla Fontanilles, president. Pere Bo
quet, secretari. Josep López Franch, Mà
ria Grau i Josep M. Borotau (escolapi), 
v.ocals. 

. 
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ISEMPRE 

Catalunya ha sentit i sentira encara, 

1' escalf pa trio tic el' una forta alenada 
de nacionalisme. 

Unes paraules, poques peró fermes, 

han estat llençades arreu de Catalunya. 

Aquestes son les contingudes en el ma

nifest pró-jurament a la Patria que la 

benemerita i patriótica entitat Centre 

Autonomista de Dependents clEü Comerç 

i de la Industria ha adreç:at a tots els ca

talans de Catalunya i de fora el' ella. 

Tot l ' escalf purissim el' aquestes pa

raules s' ha filtrat ja en 1' anima dels ca

talans. Catalunya respon, com era ¿¡rt es

perar, al mentat manifest, capint en to

ta sa grandesa, el sagrat nom de patria 
o nació. 

Patrict, ha dit en Prat de la Riba, es 

una comunitat histórica natural i nece

saria, la qual es fruit de les lleis a que 

Deu ha subjectat la vida de les genera
cions humanes. 

Es natural, doncs, que tots els cata

lans, tots aquells catalans que sentim 

dintre nostra el glateix de la sang apre

sa, de la ·nostra vida menys-preuada, 

ens afanyem a exterioritzar el nostre 

sentiment nacional, noble com cap altre, 

perque es I' ún}c que, malgrat ens sigui 

negat per I' E stat Central, es amparat 

per les lleis divines i les de I' anima que, 

si menys no, ja foren prou per a justifi

car la nostra aspiració de ferms nacio
nalistes. 

I ço que diu en Prat de la nació, re

ferint-se a que es una comunitat histó

rica, es la mes gran raó de la nostra 

existencia, del nostre esser. 

Parlem, doncs de ço que interesa his-

A.VANT! 

tóricament, por lo qual començarem par

lant de la llengua. 
Catalunya té refermada la seva perso

nalitat a través de la seva llengua glo

riosa. La llengua el' una nació, es, tam

bé, un producte de força natural que 

arrela la vida de pa tria; 1' idioma es I' 

anima dels pobles, la justificació de son 
esser nacional. 

Prova el' aço es la curta existencia de 

les antigues unitats incultes que conei

xient a sos germans de patria per Ja par

la Hur, considerant nacionals a totl 

aquells que feien us de la mateixa llen

gua, sense coneixer límits i fronteres, 

Era nació _.apart aquella on es parlava 

úna llengua per ells no coneguda. 

Per tant, doncs, les arts son absoluta

ment necesaries per a la maxima rego

neixentsa de la patria, car elles, pos

seiexen 1.1na altre fortalesa el' anima dis

tintiva. La literatura n' es una d' elles. 

A Catalunya desde 816 qu' es troba 

el primer original en ca tala, (I) s' ha 

vingut conservant el seu glateix purís

sim fins avui, que I ' art de la lletra es 

trava fermament arrelat. 

I que no direm de la influencia de I' 

art plastic. ~ Grecia, la formosa Grecia, 

la nació de I' art fou tota un esclat de 

lluites en ses primeres epoques fins a el 

segle de Fidias, que fou també el de Pe
ricles. 

Despres de vençuts a els perses, a qui · 

allunyaren, Grecia queda convertida en 

un oasi de pau i tranquilitat, dedicant 

tot I' esforç al conreu del art plactic i 

decoratiu, t ant es aixis, que-un cop finida 



la lluita, Pericles ordena la construcció 
al coll et de Acrópolis, d' un pala u des
,tinat a la dea Palas, protectora de Ate
nas i nomenat Partenon. 

Tenint en compte els anys en que ço 
era, es compendra que l' estatua de Pa
las Athenea, que havia sigut aixecada al 
costat del Partenon fes retrocedir, es
pantats a tots els gods de Alarico, en el 
moment que barbarament, anaven a as
saltar a Atenes. 

Alli es construí també el palau Odeón, 
per a· cel-lebrar-hi els concursos musicals 
i de ont en nasqué la epoca democratica 
grega, salvada amb el trevall artístic a 
que Pericles havia ocupat a tots els ciu
tadants. 

A ço demostra que l' art en tota la seva 
extenció estetica es una altre branca dis
tintiva nacional. 

Comparades les obres de una nació 
amb les de un' altre s' hi tro va aquell 
caient distintiu d' anima que demostra 
el caracter de cada nació per si. 

Aço ocorregué air, passa avui i pas
sara sempre. Les nacions sempre seran 
nacions per les lleis naturals que les' ca
racteritzen i per les lleis divines que les 
fonamentin. Mai per opressió. 

A Catalunya, doncs, ens cal demanar 
perseverancia, continuïtat en la nostra 

obra de cultura, de patria, car tots ser
vim per a donar-li vida nosaltres escri
vint, els pintors i dibuixants, amb els 
seus quadres, els musics, amb les seves 
cançons d' an1ma nostra, els artistes, 
amb el seu art fonamentar a el poble 
tota la força dels nostres costums i de 
la nostra llengua; el poble trevallant i 
protegint les arts, perque aquestes pu
gan escampar arreu, amb sa brotada, la 
flaira de la nostra raça, dels nostres cos
tums, de la nostra vida independent, vis
cuda a desgrat d' aquells que 'ns la me
nyspreuant i ens la blasmen. 

A tots, doncs, ens cal el sacrifici per a 
continuar avant en la nostra obra. 

MANEL V ALLDEPERAS. 

Barcelona. 

( 1) }] et~s aqt~í el juràrnent qt~e en 816 
en Lh~is f eu a son ger.ry¡W, Carles el Calb, 
en Zlengt~a catalana i qt~in document es 
considerat el pr~mer: "Pro Deus amur et 
pro Ch1·istian poble et nostra com un 
salvament, disdi en avant, ni quant Deus 
savir et podir me dtt,.nat, si salvaré JO 
cist ,meon fradre salvan dist; ino quid il 
un altre far ett; et ab L-uder nuel plait 
ntwn quatm prendais qui meon vol, cisa 
meon fradre Karlo in donno sit. "Es una 
veritable mostra .del catala pr'Íim{Ítiu. 

JOCSFLORALSCATALANSDECUBA 
Primer Diumenge de· Maig de 1923 

El 15 de Desembre sortira el Cartell 

'
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EL RETORN DELS 
(Ponentines.) 

PESCADORS 
A l' estitmadíssim lkrw:ic Josep 

Pineda, President del ''Centre 
Catala de l'Havana". 

El sol va dafallint-se. . . s 'amaga entre boirines, 

els reigs de llum rogenca ja minven lentament 

i bellament estenen les ombres ponentines 

un vel de rica porpra per l'ample firmament. 

La terra resta trista, plorosa, enyoradissa, 

per totarreu impera l'augusta quietud, 

en els fondals i obagues s'es feta fonadissa 

la llum que s'allibera de negra solitud. 

I al fons d'un blau i grana de franca llunyania, 

bressant-se dins les ones d'un mar benigne i blà, 

:s 'hi oviren naus venustes que des que apunta el dia 

hi son com sentinelles, disperses çà i enllà. 

Avui prou han fet bones, per ço mouen la brega 

que s'ou a cada barca on tot l'humor .reviu, 

i entre cridaria i signes un vell patró desplega 

sa veu mig tremolosa i, a poc a poc, els diu : 

''minyons, esteneu veles que el sol ja v~ a la posta, 

l'ambient perd la bonança, l'espai es va fent gris, 

anem-se'n ben alegres que avui ja hem fet la nostra 

correu, doneu-vos pressa que avui es jorn feliç. 

Tornem cap a la platja, cantant i narrant gestes 

que 'ns han omplert de glória als fills del mar llatí, 

anem fent remembrança d'uns altres jorns i festes 

que'ns foren de la vida l'esplendorós matí. 

Salmegin nostres llengües corrandes i marines, 

la fortitud de I 'HIMNE retruyi per l'espai, 

que siguin nostres cantics veus dolces de cardines 

i al cel l'esprit aixequin i al cor donguin esplai". 
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Aquelles naus venustes caminen dretureres 

bo i rumbejant les veles, sens perdre mai son nort, 

caminen bressolades per ones Joganeres 

que mansament les duen fins arribar a port. 

Davant, la barretina del vell que el timó porta, 

oneja com bandera dels mars de nostre Orient, 

qué bé hi escau tan llarga damunt la testa forta 

d'aquell que anys-ha l'ha duta ben alta, estesa al vent! 

A dins tot es gatzara i airoses cantarelles 

de grops que a prora es formen en chors de jovincells, 

de les cançons apreses sols canten les mes belles 

i els a' is prenen força, remorejant entre ells. 

L 'airet, ple de misteris que el mar no els endevina, 

de cada u a l'orella zumzeja cau a cau, 

i, entre perfums de rosa, de menta i tarongina, 

els parla d'amoretes i d'un secret que els plau. 

La mar s 'ha engelosida ; ses ones remoroses 

per a alterna amb els c{mtics, aixequen més llurs veus, 

i els tiren melindroses, ruixades escumosés 

que s 'entren dins les barques fins a besar els peus. 

Peró els joves a la platja han vist a les aimades 

que hi són com les gavines, buscant un dolç-descans, 

i alli tots a la una hi creuen llurs mirades, 

g~ntils i plens de joia, bo i !'epetint els cants. 

Llavors els corpresos el dol de la nit bruna 

que, plena de misteris, s 'ha _e~tés ben lentament, 

i bellament fulguren els raigs de plena lluna 

bo i destriant foscuries en l'ample firmament. 

rRoo MA. ToRREB.A.JA CAsANovAs. 

Havana. 

l ____ l 
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LES CAMPANYES DEL PORTAVEUS SEPARATISTES 

Bns alenta molt al$ separatistes cata- --., Malgrat esser la major part dels que 
lans d'América, veurer que .a Catalunya fem VIDA CATALANA elements d'es
es fa la nostra propaganda .ben declara- querra i de vera democracia, ens abste
da, sens afebliments i que es parla d' nim de tota altra propaganda que no si-
independencia amb tota claretat. gui d 'independencia de Catalunya. 

Es un pas d'avant. Ja que l'impuni- Per aixó ens simpatitza la valenta 
tat d'aquestes campanyes prova la fe- e e Tralla'' que ho posposa tot a la Pa tria 
blesa del poder dominant per a ofegar- i no travem justes les inculpacións que 
les. li fa "L'Intransigent", ans el contrari 

Prou empresonarien a tots els separa- creiem equivocada l'actuació d'aquet, ja 
tistes catalans, si poguessin. Mes no te- que l 'amenassar interessos de sectors ca
nen força moral per a fer-ho. Estan talans organitzats, fa que aquets ele
arronsits; no s 'atreveixen i a :fe que es ments es recelin i neguin el seu concurs 
una llastima, ja que creiem que no hi ha a nostra causa. 
rés que empenyi l'esperit de Pa tria, com L 'Independencia l 'havem de conque-
les persecusións del opresor. rir tots els catalans i per lo tant els que 

Allavors es quant es produeixen els som separatistes, havem de sacrificar tota 
heroismes; quan s 'estableix el front únic. altra idea a aquet fí, tots nostres mo-

Mentres que deixant-nos amb lliver- ments, tota nostra vida. 
tat d'expressió, a voltes les campanyes ·I no havem de discutir punts polítics 
de separació es corrompen, per englovar ó socials que ens allunyin de cap sect0r 
amb la nostra única, ó quant menys pri- catala. 
mordial aspiració, 'ideals que, sina secon- Havem d'aplicar-nos 1 'axioma del 
daris, han d'esser, quant menys, pospo- apóstol de les llivertats cubanes, En Jo-
sats a la realització del ideal maxim. sep Martí:-" Amb tots i per a tots". 

Nosaltres creiem que tots els. catalans, 
desde el potentat al desheredat, del re
lligiós al incredúl, del intelectual al anal
fabet, resten obligats a sentir la lliver
tat de la Patria, a estimar-la fins al sa
crifici, a posposar-ho tot a la seva llive
ració. 

Tots el catalans han d' esser patriotes, 
que vol dir separatistes. 

Per aixó es que creiem que els per.ió
dics que es diguin separatistes, han de 
dexar per al dia de la lliveració els afers 
socials i polítics. Els separatistes no po
dem ser polítics, fins el dia que podrem 
governar la nostra Patria sobirana. 

Els patriotes irlandesos son assassi
nats per sos germans de Patria al servei 
d' Anglaterra. 

Es mil voltes mes horrjble, que quant 
era el tira l'assassí. 

Serveixins d 'exemple; que a Catalu
nya pot succeir en el futur quelcom sem
blant. Preparamt-nos de valor si el cas 
arriva i procurem inocular-nos la sang 
dels patriotes de la desgraciada Erin. 

¡Son valents els irlandesos! 

I com no han de ser-ho amb tant no-
bles exemples. 
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No hi ha al Mon. No pot haver-hi, mes 
heroisme, mes fermesa, mes abnegació 
per un ideal, que el de les senyoretes 
Mac. Swiney, germanes del héroe inmor
tal batlle de Corck. 

Dexar-se morir de fam, imitant al seu 
germa, l'una dintre la presó, l'altra al 
peu de la porta com a protesta, :fins a e~
ternir als traïdors de sa Patria, es he-

M A 
La lluna 
brilleja 
la mar 
en repos. 
L' oratje 
la besa 
amb frec 
amoros. 

La terra 
llunyana 
boirina 
n'apart. 
Surant~ hi 
rogenca 
l' estel~la 
del far. 

La barca 
gronxant~se 

del ben 
réb el bes, 
semblant~ ne 
gavina 
qu' el vol 
ha sospes. 

R 

roisme que sobrepuja els limits de tota 
concepció. 

Un poble que té aquestes dónes sú
blims, ha d'engendrar bon estol d'bé
ro es. 

Aquets, contra tothom, faran a Irlan
-da feliç. 

I 
Vetllant~ ne 
moresca 
canso 
fa sentir 
qm gma 
la barca 
fent bó 
son carni. 

Mandrosa 
camina 
al lloc 
palangrenc. 
La lluna 
s'amaga 

sots nuvol 
rogenc. 

La fosca 
s'escampa 
com vel 
de tristó. 
S'esfuma 

la barca . 
es per' 
la cansó. 

BoNA VENTURA DE PoNs. 

N A 

Josep López Franch. 
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NOTAS DE VIATGE 

Darrera nostre a l'abandonar :Mal).ila, 
hi deixen tot un seguit de simpatias i d' 
afectes, car ens hem proposat sempre, 
sembrar amors, que no pas odis i rencu
níes, si, apres el nostre pas, hem deixat 
qualqué espina clavada, no ha sigut pas 
amb el proposit deliberat de fer-ho em
pró; demanem perdó per aquest pecat, 
cas de que l 'hagim .comés. 

Perdo a tots, a tu Mary, a tu gentil 
angleseta. Y, vos bon pare prior que heu 
sapigut i conegut els batecs del meu cor; 
que haveu copsat la bondat de les meves 
intencions i la sinceritat de les meves 
paraules, pregueu per m1 per la mev
anima; feu que els vostres precs i les 
vostres oracions arrivin a Deu, encome
nant-hi la mev-anima i que sigui aviat 
un fet la meva il-lusió com també la de 
1a meva patria. 

Tot el viatge he anat mantenint i ali
mentant les mevas il-lusións i els meus 
recorts; ara en questió de adoptar la ac
titut necessaria pel fet que 'm mena a 
Melbourne. Les impresions recullides se
ran un poderós lenitiu pels dias que so
jorni en aquelles terres, car no penso pas, 
sojornar-hi molt. 

En aquesta hora baixa de la tarda
les sis-ens hem refugiat en un costat de 
goberta, poc abans, ens hem despedit de 
Manila. 

El vell macau m'ha portat les maletas 
fins al camarot; la seva amabilitat m'ha 
encisat aprés aquest días en el ''Euro
pean". 

A coverta no hi ha aquells mateixos 
passatgers que en el Legazpi ens haviem 
tant familiaritzat: tota una multitut he-

terogenia de races i de diversos modos de 
pensar s 'hi congrega. 

Per l'exotisme de llurs paraules en
devinem que molt de aquesta gent va a 
trevallar a les mines i al camp. 

Es hora de sortir el vaixell; el capita 
dona ordres; rapidament hi ha coverta 
el moviment acostumat en aquest que
fers; poc a poc les cadenas i el cordam 
va afluixant-se, afluixant-se; el vaixell 
aparta del moll; vira babor posant-se en 
linea de sortida ; el canot del practic va al 
devant; passem pel costat d'un yath j 
atravessem la bahía, deixant el port i el 
canot ; enfilen el sud a tota marxa ; no
vament tornem a esser en el mitj de l' 
aigua, en mitj del mar. 

Hi ha en aquest moment de nou aban
dó amb la terra, una anyorança i un 
melancolic sentiment per totas aquelles 
coses que ens han sigut grates. Experi
mentem ara, altra cop, el dolor de la se
paració i de la basarda. 

Pensem en Catalunya i en na Mary. 
Pensem en aquesta hora que la nostra 
Patria viu latent el fet de la seva lliver
tat; que 'ls homes nostres germans s' afa
nyen en l'estudi i en el entusiasme i que 
senten al ensemps el desig de sacrifici 
per a Catalunya, somniant amb el triomf 
proper. 

Pensem també que Mary de les Mer
ces, acostumava en aquesta hora esguar
dar a través de les cortinetes el pas de 
James. 

Tot 'una anyorança per Catalunya i 
per aquella dona, ens absorveix .. Tot un 
sentiment aglutinant ens inpel-leix a de
sitjar arrivar prompte i arrenjan totes 



les nostres cosas en aque:st païs i em
pendrer el retorn a la nostra Patria. 

L'ombra de na Mary passa dem unt 
no:saltres i sentim el frec a frec de les 
ales de I 'ilu-lusió fer-nos acotar el cap. 

Ara passem devant de Mary borough 
en el Queensland; el vaixell pita tres 
cops llares i cridaners : desde la mura
lla saluden el nostre pas amb banderes. 

Per mitja dels binocles, vejem un ce
..nentiri, empotrat talment en un co:stat 
de la muntanya i reflexionem que aquells 

qu 'alia hi jeuhen son mes felissos que 
nosaltres no experimentant els dolors de 
la vida humana. 

I el "Life 's lut a walking shodaw" 
de Shackespeare ens fueteja enormement 
El capita va donant ordres. Som ja a 
Melbourne~ Y un Not yet!-ens deixa 
absorvits amb els nostres pensaments i 
les nostres il-lusións !- Catalunya y Ma
ry de les Mercés. 

BOL VA. 

Barcelona. -Temple de la Sagrada Familia 



LA CANSO D'UN ROSSINYOL 

Ja s' en van les flor~ de· maig 
i ensemps s' en val' esperança; 
~ense elles hom pas atança 
llum de sol ni pot fruir. 
Tot girant mos térbols ulls 
vers lo camp de la memoria, 
res més hi trovo la gloria 
en mitg de l' ombra d' ahir. 

Trovaire de sofriments, 
qui cercaves la bonesa, 
la placévola tendresa 
en els refilets d' abril ... 
Vina i escólta 'ls meus plors, 
que com tú, també jo ploro; 
i una ombra també jo adoro 
que amaga un verger gentil. 

Tot grontxant-me en lo brancam, 
li deia maca a una ·rosa, 
i el bell calcer la xamosa 
bada, xuclant mos petons. 
La lluna, de dalt d~l cel, 
amb vivors · l 'acaronava 
la roseta, que somniava 
somnis dolços d' il-lusions. 

I jo al arbre, esmaperdut 
de fletxades amoretes, 
flairava les oloretes 
del seu pit de polsim d' or; 
feia un delitos airet, 
la nit fosca s' estela va, 
i la flor s' endormiscava 
als ubriacs de l' amor. 

Mes ai! que el sol estiuenc 
l' esperança que tenía, 
l'esboira i ja no s' obría 
aquell calzer tan flairós : 
La roseta és desfulla, 

i, enduent-se el vent les fulles, 
la dexa sense despulles ... 
vet-aquí que estic plorós. 

Vina ença trovaire trist, 
llença l'arpa que trempaves, 
quan un record abaciaves 
d' una nina d' ulls de cel ; 
que jo i tú bé ens assemblem, 
ja l' amor l' havem perduda; 
nostra vida l'ha vençuda 
i amargantada la fel. 

Del pasat ja ni en resta l 'anyorança, 
per lo d'ahir, ferit el cor sospira; 
con ~or la flor, la nostra mort s'atança, 
i el viurer, llagrimes només ens fira. 

La veu del rossinyol calla aleshores 
i l'anima llenca a la platja, abstreta, 
les flors, el seu pervindrer, sa amoreta ; 
les coses de sa vida encisadores. 

Mai més, flairós .Abril, mes d'alegries, 
em duras amb lo cant de les aucelles 
la dolç encís que obra mes parpelles, 
cegant-me els ulls amb vives armoníes. 

S 'en anira l 'hermosa primavera, 
i no l' hauré tinguda ni una estona; 
solet me deixara la companyona 
esperant del batall l'hora darrera. 

I el maig s 'en anira plé de florida, 
i m'aconhortaré _qe ses .despulles; 
quan vindra. la tar.dm-, llavors ma vida 
es marcira com les caigudes fulles. 

I quand l'anima, plena d'ensenyances, 
veura les flors del cor bó i .encampades, 
cantara una altra mena d 'anyorances, 
de flor de cel, que mai son desfullades. 

JOAN SELLARES, E soolapi. 



EN CENTRE CA TALA 
SOLEMNIAL VETLLADA HOMENAT JE AL CAPITA FREDERIC CAPDEVILA 

La Presidencia. 

Extraordinaria ol-lemnitat revestí la 
gran 'etilada que l dia 27 del corrent, 
tingu' lloc e11 el Centre Ca tala, organit
zada per la Secció de Cultura de la que 
n son apde' anters nostres volgut~ 

ami en Jo ep López Franch i Olindo 
Fen r. 

Ocupa la pre ·idencia el eximi home de 
ciencia, l' honorable Rector de la ni
' ersitat Dr. arle de la Torre, tenint a 
son costat als loquentisims oradors Drs. 

u va. Z queira i Salvador . Salazar, als 
supervivents del a sasinat del 71 Drs. 
Ramírez Tovar i Francesc Arlnona. 

Per el Centre Catala opuparen la tau
la presidencial el Dr. Claudi Mimó i 
el Sr. Josep López ·Franch. 

Una nodrida representació el' estu-

diants asisti al acte aixis com també la 
vídua del exemplar militar, d napita 
Capdevila i la del DT. Fermin Valdés 
Domínguez. 

Breus paraules del senyor López 
Franch obriren l' acte passan tot seguit 
a ocupar la tribuna el eloquent orador 
Dr. Salazar. · · 

Amb veu clara i patenta glosa el acte 
qu' es cel-lebrava llensant, a cada mo
ment, terribles bales rases contra el po
eleT que en aquell apy de dol et 1871 co
meté el mes gran dels atropeU c¡ue re
gistra l~ historia. · AnatematitzR justicje
rament a aquella taifa el' ~ssa in~ esbi
ITOS al servei dels opresors, els famosos 
voluntaris de la Havana. 

I amb un formos i entusiasta cantic a 

' 
. 
I 
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la independencia de Catalunya tanca 
tant brillantisima oració el Dr. Salazar 
qui escolta la estruendo a ovació que li 
tributa tot el public a peu dret. 

Els doctes estudiant en or amil 
H idalgo, Rogeli Sopo i O wald Cabrera 
recitaren maravello ament inspiradisi
mas poesies adequade al acte. 

I ocupa la tribuna Ti. iblement emo io
nat el Dr. neTa Zequeira . 

El seu parlament fou un deva all de 
improperi a la e. clavitut fou un can tic 
al. poble. oprimit molt pecialment 
per a Puerto Rico la terra germana de 

uba que encar ufreix el jou d un go
vern clictador. 

Le eve paraule electritzarAn als 
concuiTent arriYant al paroxi"'me de la 
emoció al final en que tot invocant ~l nom 
d' en apdevila abraça emocionadisim 
a la vídua d' aquell valent militar, que 

es trovaba a sa vora. Els vitors als pa
triotes honrats, als procers cubans, a la 
independencia de les terres opreses ai
x:ordaven. 

I encar no havia finit la ovació dedi
dicada al doctor Cuevas Zequeira, que 
resona un altre aplaudiment podser mes 
intents, si cap, al aixecarse a parlar el 
dignisim Rector de la niversitat Na-
·ional Dr. de la To..-Te. 

La austera figu!:"a del gran científic 
domina a la concurrencia. Ens parla de 
la e1 a jo1 entut, el' aquells estudiants 
martres, tot amics seus, ens parla de la 
ignomínia portada a cap per els vclunta
ris de la Havana, ens parla de la defen
sa d' en Capdevila quï esposa fins sa vi
da per a a solir el regon~jxement de la 
inocencia el' aquells pobres nins. 

I llegí la cívica defensa que en aquell 
temps desenrrotlla el eximi Capdevila, 

Aspecte de Ja concurrencia entre Ja que s' hi trova la Sra. Vídua X del Capita Capdevila. 



que malgrat haver predicat en desert, 
malgrat haver trucat al cor d' aquells 
butxins sens conciencia, fent esteri! I' 
imperi de la justícia serví per a que la 
posteritat assenyales un lloc d' honor ja 

I 
per a sempre a n' aquel valent militar. 

La emoció li sega la paraula mentres 
una ovació de homenatje retrunyia I' 
espai. 

El Dr. Mimó clogué I ' acte donant les 
I gracies a les distingides personalitats 
que hi asistiren fent vots per la inde-

pendencia i el progres de la nació cuba
na, qui ens assenyala el camí de sacrifi
ci, als catalans, per a asolir la de la nos
tra patria. 

Els imnes nacionals de Cuba i de Ca
talunya foren rel-ligiosament escoltats a 
peu dret per la abigarrada concurrencia, 
que inondaba totes les dependencies del 
Çentre Catala. 

Nostra mes coral felicitació als orga
nitzadors de tant solemnial acte. 

POEMA D'UN S·OMRIURE 
A la gentil d(JjY}tis el-la Na G ert1·udis Pons. 

OH BOQUETA D 'ENCIS LLAVIS DE GRANA 

ON SEMPRE UN BELL SOMRIURE S'HI TEIXEIX, 

VOS SOU DINS DEI; AMOR, LA SOBIRANA, 

VOS SOU LA FLOR MES BELLA QUE FLOREIX. 

SON LLA VIS QUE RESPIREN BENAURANCA, 

SON LLA VIS QUE SOMRIUEN PLENS DE JOIA. 
I 

ES BOCA QUE AL BESAR LA FLAIRE LLANSA 

D'UNA MAGNIFISC'ENT I HERMOSA TOIA. 

AMOR ESGUARDARA TA BOCA BELLA 

SERVANT DINTRE TON SI, SON GOIG DE VIURE, 

FINS QUE CUPID GUIAT PER UNA ESTRELLA, 

ET EIXIRA 'L POEMA D'UN SOMRIURE. 

MANEL V ALLDEPERAS. 



CULTURA FISl CA 
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PRIMER EQUIP DEL CATALUNYA SPORT CLUB 

Deequerra a dreta: Domin¡¡o, Pla, Campillo I, Orfila, Salduendo, Ta!tavull, Veciana, Perez, Roselló Busqué, 
i Campii!o IL 

Aquesta agrupació esportiva del Cen
tre Catala ha pogut despres de enardits 
trevalls portats a cap per el seu Consell 
Directiu, organitzar dos equips per a 
poguer lluitar amb probabilitats d' ect
zit en les properes gestes per el Cam
pionat-de FOOT BALL de Cuba per a 
1922-1923. 

L' equip de primera lliga sera integrat 
per els notables jogadors següents; Dal-

l ta vull, porter; Campillo i Domingo 
(aquest ultim ex-jogaclor del Iberia ac
tual campió) defenses; Veciana l, Sal
duendo i Campillo I mitjos; Veciana II, 
Busquets, Pelegrí, Pla i Or:fi.la devan
ters. 

L' entrenament d' aquest equip que 
comanda el entusiasta Campillo I ha si
gut constant i aixó unit a la disciplina 
que en ell regna i el entusiasme que sen
ten tots llurs components, no seria d' ex-

1 tranyar que donguesin un serios disgust 
als seus competidors. 

Enguan t, doncs, els catalans resten en 
bon lloc i en inmillorables condicions de 
fortitut. 

Cal que aprofitin la oportunitat per a 
sen tar el pabelló glorios de la -victoria 
per a quin assoliment ha de servir-los de 

. coratje i exemple el sitial envejable ont 
avui se tro va el Campia d' Espanya, el 
benemerit FOOT BALL CLUB BAR
CELONA. 

Pit i fora. Millor dit. . . cames i fora. 
Nostra mes coral felicitació al presi

dent senyor Badia i al senyor Pla que 
han sigut els que han . trevallat activa
ment per a poguer presentar el notable 
equip que resenyem. 

CATALUNYA CONTRA CANAR.IES 

El dia 26 va tinclrer lloc el primer 
partit de campionat de Foot Ball que 
juga el Catalunya contra el Canaries. 

Alineats els equips sortí el Catalunya 
fent-la arri var fins als dominis el 'en Dal-

I 



fent-la arrivar fins als dominis del Dal
tafull qui la passa a n' en Campillo II 
i aquest a n' en Pelegrí. El Catalunya 
porta a cap un bonic contra atac, mar
cant-se un corner contra el Canaries 
sens consequencies. Altre corner contra 
els mateixes amb al mateix resultat. Als 
devanters del Catalunya els hi manca 
empenta. Tirat el kick per el Canaries 
fa un bonic avenç contra el Catalunya, 
acabant en un corner contra nostre 
equip. En Veciana II sobresurt en el joc 
en car que insegur ens els passes als de~· 
van ters. 

El Canaries domina. Provoca altre 
corne.r contra el equip catala sens resul
tats. Desenrrot-llen abdos equips un joc 
prou actiu fins que de molt aprop de la 
porta del catalans .el Canaries assoleix el 
primer goal de la tarda. Nostre porter 
ha parat la pilota pero no pas del tot. 
Restava mal col-locat. 

La bona defensa dels Canaris eviten 
que el Catalunya empati goal. En 
Daltavull intervé oportunament per a 
evitar altre goal i poc temps despres sona 
pres sona la senyal de descans. 

El Catalunya r~comença dominant. 

Pero prompte es fa notar la inseguritat 
d' alguns dels seus jogadors lo que per
met al Canaries dominar altre volta. 

Un choot a goal del Catalunya envia 
:la pilota a la porta islenya per el refe
re no ho veu i ... el joc continua. Poca 
sort nois .... o el referee badaba. 

En Busquets i 1' Aureli del Canaries 
juguen molt brut i provoquen pretestes. 

Les defenses del Canaries son fortes ' 
i el Catalunya veu estrellar s' hi totes les 
tentatives de nivellar la lluita. 

Notarem en el equip catala la manca 
d' en Salduendo qui no sabem perque 
no juga. 

Altrament creiem que els devanters 
extrems i 1' interior esquerra son poca 
cosa per a jogar en primera lliga. Al en
semps creiem que en Domingo deu jogar 
de devanter i no defensa. 

Podser els hauria donat altre resultat. 
El diumenge dia 2 de desembre va el 

partit Fortuna contra Catalunya. 
Veurem com se portaran els catalans. 

Se les han d' haver amb el equip mes 
fort del campionat. Pit i fora. 

Hurra al Catalunya. 

SEGON EQUIP DEL CATALUNYA ESPORT CLUB. 
Desquerra ¡¡ dreta: Saún, Victory, Pons, Roig, Badia, Veciana, Suearz, Rivé, Pablo, Basté, Domenechi Calle. 
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CARTA DE CU .. BA 
(Rec01·ds de la g~ierra del 1896). 

Volgut amic; segur que no esperaves 
saber del teu company de la infantesa 
i em creies de la mort presa segura; 
no encare, no ha vingut, mes ja s' açosta. 
Be prou que mos companys vers ella 'm guiau. 
I jo d' esma segueixo sas petjades 
abrusat per lo sol i per la febra 
qu' encare no han pogut del tot rendir-me. 
i Quina pena et faria sí 'm vegesis .... ! 
D' aquell color tant sa que tu envejaves 
no 'n que da res, no tinc. ~ gota de força .... 
¡Jo qu' avans d'una sola destralada 
badaba el tronc mes ford de la pineda .... ! 
Aquí 'm tents amic meu, plé le tristesa 
sens atrevir- 'm ni a teni, esperança, 
sense una veu amiga que m' escoltí 
ja que dels catalans de nostra força 
sols jo he quedat; ahi a la matinada 
lo darrer va morir en los meus braços, 
un pobre noi àe Vic .... i tant jove qu' era! 
Jo la conhort travava en ses paraules 
recordant nostra terra benvolguda. 
Tots los altres soldats entre· ells s' animen 
i jo els sento que parlen d' una pa tria 
que no deu esser pas la patria meva, · 
ja que semblo un extrany entre els qu' em vol tan 
que no entenen per res la meva llengua 
qu' es riuent de mi quant d' ella els parlo! 

¡ Qu' hermos deu ser el Vall es en aquets dies ! 
Per tot festes majors; la del meu poble 
ja 's va acostant; tu no hi deuras faltar. 
¡ Que ditxos ! Si peT cas veus a la mare 
no li diguis pas res de lo qu' et contó 
ella 's pensa qu' estic ben bó i alegre. 
i Qu' en treuré d' amargar la seva-vida 
esplicant-li en vritat les meves penes, 
que no_ pod acabar. . . ella, la pobra! 

'---·~------¡ 
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¡¡Si jo pagues tornar" ... quina alegria!!!! 
No goso ni ha pensar tanta ventura! 
No 'n sortiré jo pas, no, d' aquest illa ... . 
Els que deurant tornar, son los del poble 
aquells qu' amb millor sort, van fugí a França. 
Ells trevallant pode1i guanyar sa vida. 
I ja retornaran un dia o altre. 

Adeu amic; el' eixa cruenta guerra 
res t' en puc dir, sols sé que cada dia 
nos sorpren l' enemic sense deixar-nos. 
L' únic conçol que tinc es quan me dormo 
tot somniant que ja soc al llit de casa 
veig que la mare vé i em crida, 
que la tinc al costat, tant que m' estima ... 
I em, travo al despertar sota una manta 
entumit tot lo cos xop per la pluja! 

Barcelona.--Deta!l del Parc de Monjuic. 

JOSEP ÜATARINEU. 



D AC I D ALLA 
SOCIETATS CATALANES 

CENTRE CAT AL.A. 

El día 30 del passat octobre tingué lloc la 
segona de les tant simpatiques i distingides vet
llades familiars que organitzen un estol de ja
moses damisel-les entre les que recordem les se-
nyoretes Muntal, Oriol, Cunangla, Catarineu, 
Colomar, Rovira, etz., etz. 

Veritablement fa goig veurer com saven sor
tir airosament de la tasca que s' han imposada 
omplint tots els numeros del programa que 
elles mateixes confeccionen. 

Coralment les fecilitem i adés felicitem al 
Centre Catala que demostrant un alt esperit 
cultural sap assaonar amb son entusiasme el 
jardi ont creixen eixes flors de nostre colecti
vitat. 

La Secció de Cultura que tant destrament 
comanden nostres volguts amics senyors J. Ló
pez Franc i Olindo Ferrer ens ha remes la se
guent alocució ; 

Aquesta Secció, autoritzada pel Concell Di
rectiu, ha organizat un TORNEIG D' ESCACS 
entre els SQcis de nostra entitat per a establir 
el campionat del CENTRE CATALA. 

En aquest Torneig, cada inscript jugara una 
partida amb - cada un dels demes concursants, 
adjudicant-se DOS PUNTS a cada partida 
guanyada i UN PUNT a les que resultin 
TAULES. 

Al final del Torneig, sera declarat CAMPIO 
D'ESCACS del CENTRE CA TALA, el jugador 
que 'haigi assolit mes PUNTS. 

Se concediran Mencions a:is dos concursants 
que segue:ixin en PUNTS a! guanyador del 
Campionat .. 

El titi·e de CAMPIO ~ els de les Mencions, 
seràn acompanyats d'un present com a record 
del torneig, a quin objecte, eg prega als a:imants 
del joc d'ESCACS, el mes noble i desinteressat 
de tots els jocs, per a ·que contribueixin amb 
qualque donatiu que permeti siau, aquests ob
sequis, dignes del Centre i de la importancia 
del Torneig. 

Les incripcions per a pendre part al mateix, 
deuen dirigir-se al president de la Secció de 
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Cultura, al ''Centre Ca tala'' ants del día 20 
del present mes, com aixi mateix les indicacions 
de donatius per aplicar-los a la 'adquisició dels 
presents ja esmentats. 

Despres de dita data, es fara coneixer la en 
que comensara el torneig_ i al ensemps sa regla
mentació. 

OLINDO FERRER, 
Secretari. 

J. LOPEZ FRANCH, 
President. 

El dia 19 del corrent tingue lloc la solemnial 
vetllada en honor del ex-president en Francesc 
Molla amb motiu de descobrir llur retrat que 
resta en el Saló d' Actes del Centre com es cos
tum d' aquesta entitat. 

Obri l' acte el president d' Honor Dr. Clau
di Mimó qui feu ofrena al senyor Molla del ho
menatje que se li dedicaba extenent-se en rao
nades consideracions sobre la tasca que el ho
menatjat p01·taba feta en pró dtl Centre. 

Parla també el ex-president Sr. Muntal en
salsant les virtuts civiques del Sr. Molla i dient 
que el Centre Catala al ofrenar aquells home
natjes als seus ex-presidents no era per altre 
cosa que la de obligar-los a seguir fora de la 
presidencia en les mate:ixes tasques en pró del 
Centre que habien portat a cap en ella. Per co 
creia que en lloc de homenatjo: resultaba una 
afirmació per part del acceptant de continuar 
en el entusiasme per el progres de Centre Ca
tala, fogar del patriotisme catala a la Ha
barra. 

La senyoreta Cunangla executa destrament 
al piano el Preludi en dó sostingut Menor de 
Rachmaninoff essent molt aplaudida. 

El Senyor López llegi una poesia original que 
publiquen en altre lloc. 

Clogue 1' acte el actual president del Centre 
senyor Pineda amb una bellisima oració cantic 
al ensemps que a les viTtuts patriotiques del 
Sr. Molla a la llivertat de Catalunya afirmant 
que el Centre Catala seguint els dictats del po
ble catala devia practicar les doctrines radica
lissimes i laborar per la inclependencia cle Ca
talunya. 

Amb una formidable ovació s' acaba tant 



simpatie acte, en el que el Sr. Molla visiblement 
emocionat no pogué dir ni una paraula. 

Nostre felicitació a n0stre volgut amic en 
Francesc Molla per la distinció de que ha sigut 
objecte. 

Brillantisima resulta la V etilada que en Ho
nor d' en Frederic Capdevila, 1' ardit defen
sor dels estudiants assasinats per el Govern es
panyol 1' any 1871 tingué lloc el dia 27. 

En altre lloc ens ocupem preferentment d' 
aquest brillantissim acte. 

ORFE O CAT ALA 
Ens pregan la inserció de lo seguent; 
Ha arri vat l' hora de posar remei a l' ane

mia que consumeix a nostre estimat ORFEO, 
causada per la llastimosa manca de assiduïtat 
de molts dels que composen la SECCIO ORO
RAL. 

En la darrera secció cel-lebrada pel CON
CELL DIRECTIU, se va acordar reorganitzar 
1' esmentada secció, confiant a n' ·::!ls :firmants 
de la present, les gestions necessaries a n' 
aquest fi. 

Es per aixó qu' ens dirigim a vosté, com a 
inscript chorista, per a que en comuniqui, d' 
una manera ben franca, si pensa continuar 
formant part com a tal, amb el ben entés, que 
en ca~ afhmatiu, contraura el formal compro
mis d' assistir amb" constancia als assaijos. D' 
altre manera, es preferible ens desenganyi de 
comptar amb la seva cooperació. 

Molt ens plauria, amb tot, que '1 seu amor 
al ORFEO i el seu patriotisme, fos demostr-at 
amb el proposit de continuar formant part de 
I' esmentada SECCIO OH ORAL. 

Com a complement de nostra gestió, li po
dem avansar que el CONCELL DIRECTIU te 
en estudi el po ar en practica el premiar la 
con tancia de que mes amunt li parlem. 

Quedem en espera de la seva resposta, que li 
preguem ens siga donada ants del dia DEU del 
proper mes de DESEMBRE, i al donar-li le~ 

gracies a I' avansada, som de vosté atenta· 
ment. 

JOSEP LOPEZ FEANCH, 
Mestre-Dh-ector. 

E. PONJOAN, 
Secretari. 

Cal que els aimants de la música catalana 
cooperin a que per desídia d' uns o poc entu
siasme d' altres no tinga que é!.esapareixer, la 

t:mtitat choral catalana de la Havana, el Orfeó 
Ca tala. 

FOMENT CAT ALA 

Ens diuent que la comissió reorganitzadora 
d' aquesta entitat que per manca de ideal pa
triotic ha anat a tombollons de molt temps ensa 
esta fent trevalls per a encausar al Foment Ca
tala per la única ruta que es posible assoleixi 
l' ectzit a que tindria dret. Ens diuent overta
ment que declararan al Foment Catala neta· 
ment autonomista integral i que basat en una 
declaració de principis adequada al sentiment 
dominant entre els organitzadors laborara din
tre de la mes estricta catalanitat en pró dels 
ideals de llivertat catalana que tots desitjem. 

1violt ens plauria que es confirmesin aquestes 
versions. 

Ens trem·ien a un enemic de sobre i el ideal 
catala guanyaria altre baluart. 

ETERN A QUEST lO 

Poc temps fa que fol~ el I_>resident del Con
sell de Ministres d' Espanya qm menyspreua la 
llengua catalana amb ocasió de cel-lebrarse un 
banquet a Barcelona en Honor al Quefe del 
Estat espanyol, avui es un dels seus esbirros, el 
flamant governador de la Ciutat Comptal, gene
ral Ardanaz (el nom ja ens escama) qui no ad
met ni la salutació del president de la Manco
munitat Catalana senyor Puig i Caclafalc en 
catala pretextant lo de sempre, que el idioma 
oficial d' Espanya es el castella i que no té cap 
obligació de conexer cap àialeoto. 

Es natural que per aquest fet que posa un 
cop mes de manifest 1' odi dels forasters a Ca
talunya, 1' autoritat popular que representa en 
Puig i Cadafalc i la oficial (que havem de ro
segar per forca) que es la que representa el ge
neral Ardanaz, s' hagin posat de punta, conse
quencia llógica de que ens gobernin forasters 
que ni ens entenen ni senten per la nostra pa
tria mica de simpatia ni afecte, sino que con
trariament ja ens envien els que mes odi ens 
tenen; consecuencia també llógica de que mal
grat els menyspreus del poder central, certs 
prohoms catalanistes s' empenyin encar en 
l'!:rrosegar-se servilment elevant dels represen
tants d' aquell poder qu' ens endogala. 

Aquestes topades entre nostres capdevantere 
i els representants del Estat Espanyol esdeve
nen sanitoses per a la causa catalana. 

Pe1·que es a cops de vara que els catalans ens 
adressem, Es a copia de desconsideracions que 
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nostres líders s' en adonaran de que fan el ri
dicol amb les seves contemporanitzacions i de 
que el únic camí per a assolir la nostra lliver
tat es (31 de no fer ali amb l' enemic. 

LES JUNTES DE DEFENSA 

En Sanchez Guerra ha fet un punt d' home. 
Ha disolt les Juntas de defensa de los intereses 
buoólioos milita1·es de España. 

Peró veritablement, aquest estrep del presi
dent de ministres ha sigut imposat per el poble 
que ja n' estaba tip de Juntes. Arreu els estu
diants han sigut els portaveus, aquest cop, com 
gaiTabé sempre de la publica opinió i per tant 
s' han demostrat overtament en contra d' 
aquest grilló militarista. Es, doncs, natural que 
els es.Ludiants hagin pagat les ires dels policies, 
sens dupte instigats per els vegeren la seva men
jadora en peTill. 

A Madrit hi han hagut batuses series. Els 
esbirros del modern Escarpia s 1 han esbrabat 
en els indefensos estudiant~. 

Al·e catedratics i estudiants demanen la des
titució del director de Orden Publieo o no tor
nen a les aules. 

I guanyaran la partida. 
Es vim que el quixotisme ja va de baixa. 
Tant de bé per Catalunya. Aixis no ens cos-

tara tant assolir la llivertat. 
Diem amb els castiles; A rio revuelto . .. 

NOUS COMPANYS 

Han entrat a formar part de nostra redacció 
els consequents catalanistes Sr. Alfons Ullas
tres a qui s' ha confiat el carrec de redactor so
cial i el enyor Joan B. Parera, notabilisim ar
tista qui té a son carrec la inforwació fotogra
fica. 

13envinguts sigan a fer feina per a la pa
tria. 

ELS QUE VENEN I ELS QUE S' EN VAN 

De poc temps en a han retornat de la patria 
bon nombre de compatricis amies nostres. 

En"tre ells s' hi compten nostre volgut amic 
el director de La Nova Catalunya Dr. Josep Mu
üllo qui ens ha contat amb profució de detalls 
la situació de Catalunya. 

També son arrivats els amic Vila, Geli, Re
cort, Pau Fusté, Rotllau, Collell i altres. 

Benvinguts sigan. 
El 25 sortí cap a Barcelona el president del 

Centre Catala nostTe directe ~mic en Josep Pi
neda. 

S' empoTta la. TepTesentació del Consistori 

dels J pes Florals Catalans de Cuba per a pro
pagar-los entre els escriptors i poetes de nostre 
terra. 

Felic viaje i que el Nadal en sa llar _pairal li 
siga un lenitiu a la anyoran a de tants anys. 

LLIVEES REBUTS 

De llur autoT, el notable literat Sr. Jo ep Co
nangla Fontanilles havem rebut per a nostra bi
blioteca els seguents volums; Montblanquines, 
Eternal i una colección de la Revista Parlamen
taria que edita a Cuba. 

De Miquel SapeTas, Flors d' Escuma i Quant 
les Orenelles tornin. 

Belli imes pToduccion teatrals. 
Merces a tots. 

MAEIDATJES 

El dia 4 del corrent es cel-lebra en la ETmita 
de Montserrat el de nostTe volgut amic Miquel 
Alba amb la senyoreta Amalia Jofré i Vidal. 

També poc temps ha es cel-lebra a Nova 
York el de la jamosa enyoreta Na MeTcé Far
gas i de AtxeT amb el conegut comerciant d' 
aquella gran ciutat Sr. Josep Alvarez de la 
Mesa. 

Moltes felicitats desitjem a les gentils pa
relles. 

BATETJOS 

El dia 29 d' Octubre acristianaren una ja
mosa nena primer fruit d' amor de la jove pa
Tella Izquierdo-Pérez posant-li els mons de Ma
Tia Irene, Dolors i Engracia. 

OficiaTen els pares e colapis i per tal motiu 
pogueTem aludar a no tre volgut col-laborador 
1' exinü poeta Trini M. Torre baja i a nostre 
amic el pare Lluís del col-legi de S. Rafel. 

Bona mostra de les simpaties que tenen els 
joves esposo en fou la asi tencia de bon nom
bre de familie de nostre colectivitat las que 
foren obsequiades amb un esplendit lunch. 

També el dia 12 del corrent fou batejada la 
filleta de nostres volguts amics en Josep Costa 
i Na Maria laramunt po ant-li per nom Ma
ria Joaquima i Carme. 

Apadrinaren a la acristianada nostre amic 
en Joaquim Riera i la sanyoreta Mai·uxa Al
VaTez. 

Fins a hoTa avancada de la tarda dura la xi
J mola acostumada en aquets casos, entre els 
r.ombrosos asistents a la festa que també foren 
e.splendidament obsequiats per els padrins. 

Llarga vida desitjem a pares i :fills. 
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~ CODORNIU 
~ EXQUISITO CHAMPANY 

No hay aviación completa 

sin Champany "Codorniu" . 

A gustín PARLA. 

Unicos importadores 

J. . BALCELLS y Ca. 
San Ignacio, 16 

~ ===HABAN A=== 

SON 

LOS 

PREFERIDOS 

CASTELL DEL REMEY 
FINISIMO VINO DE MESA 

Primera falta el pan en mi mesa. 

que el ''Castell del Remey' '. I 
Domingo ROSILLO. 

_t,~.~~ ~~~~~~~~~~~ 
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HABANA 
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JUAN RIERA ~ 
~ 

Pintor Decorador ~ 

Rótulos ~ 
Tapicería 

Grabados 

Barnizado especial 
en puertas de calle, 
Zócalos y Divisiones. 
Barnizar, Esmaltar y 

Decorar Muebles. 
Pintura Decorativa 

en General. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-8639. 

HABANA 

Compañía TrasaU3nlica Espafiola 
Salida de vapores del puerto de la Habana 

Día 3.-Para Veracruz, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, Puerto 
Cabello, La Guaira, Ponce, San Juan de Puerto Rico, Canarias, Cadiz y , 

Barcelona. 
Día 17 .-Para Veracruz y Coa tzacoalcos. 
Día 20.-Para Coruña y Santander. 
Día 29.-Para New York, Cadiz y Barcelona. 

Todos admiten carga y pasajeros 

0 Consignatario: MANUEL OTADUY San lgnacio, 72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I Maltina Tívoli 
FORTALECE Y VIGORIZA A LAS MADRES EN LA LACTANCIA 

De venta en_todas partes 
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LA CATALANA 
FABRICA D.E 

MOSAICOS 

Pineda y Ca., S. en C. 

San· Salvador No. 70 

CERRO 

HABANA 

.. ~~ ............... .. 

''\:.____ 
I ·----~~~-

(;5TA DLAr\CUQA 50LO LA DA I;.L 

JABON LA LLAVI; 
JA-50/\ VbRDAD m óABAT~ó, ó.ENC. 

~'LA FLOR DE CUBAtt 
DE---

MALET i Co. 

Gran establiment de queviures fins i de tota mena 

ESPECIALITAT en els Articles CATALANS 

Vi, Castell del Remei - Olis de totes les marques 
catalanes - Champany Coclorniu; Llangonissa de 
Vich - Embutits de Mallorca - Muxurn6ns - Oli
ves negres - Botifarres blanca i del greixet. 
Conserves de Pedrerol i Mir, i Siberia, etz., etz. 
A demés hi trovareu tots els products d 'Espa-

nya i Estn ts Units. 
Vins i Licors de Totes Menes i Marques 

EL MILLOR OAFE DEL MON 
Servei a Domicili per Mintsajer i per Expres. 

núm. 86 



F A 8 R e A 
. de La1npares i Pantalles Casa Albareda 

· El millor p.resent és una lampara 

Visiti aquesta fabrica i les trovara s, preus sens competencia 

ZULUETA, 38 ( e n t r e) 
Dragone11 i Monte Teléfono A-6976 HAVANA 
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FRA ·NC I SC O MOLL A 
O'Reilly, 48 

rr:::::: :; ;: : : ================= 

Teléfono A-2394 

HABANA-CUBA 

Apartada 565 

Maquina de capsular 

por medio de bolitas 
Sistema J. NICLOZ 

Con esta maquina se o btiene 
un trabajo muy esmerado, debido 
a que las piezas que encajan la 
capsula trabn.jan por rozadura y 
no por rozamiento. 

Los brillos y marcas en relieve 
<le las capsulas quedau ahsoluta
mente netos sin ninguna altera· 
ci.óu ni c1eformación . 

Esta maquina capsula sin arru
gns, las capsulas cle toclos los lar
gos y diametrvs. 

==:: ====== : : =: : :: := : :=: 

Compañía de ·Gaseosas 

Leonor y. C-arvajal 

Teléfono -M - ·2147 · 

y Aguas Minerales 
HABANA -Figueras, núm. 1 O 

Teléfono A - 2030 

~::::=::::::::::z~::::::~::=:::::::::::z:::::=::::::: =:=:=; =:=:=:: ===:: ; :; ::::: ::: =: ?= ; :: ==:: : :::;::; ::;: :; === :::; :::v 
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de de Corcho de 

PI 
Suare_z, núm. 8 ·7 J\ 
HABANA ·~:~ 

Teléfono 

e u 
A-1888 

B A 
.), 

V A R I O · S SIS__TEMAS 

Maquinas de Tapar, ídem de Capsular, íd. de Llenar. Mar
cam os los tapones a fuego sin retribución alguna. Coronas 

y maquinas para su colocación. Capsulas metalicas de todos 
tamaños y colores. Redes mebilicas para b.otellas y medias 

botellas con sus plo.millos. Papel de Estaño. Seda para 

motas y todos !os utensilios necesarios para el Embotellada 

PRODUCTOS PARA AGRICULTURA E INGE!'JIOS 

Materias pri~as para toda clase de industrias 

Drogas, químicos y especialidades en insecticidas, desin

fectantes, gomas, colas, materiales filtrantes, pinturas. 

Thomas F. Turull y Cía·. 
Muralla, 2 y 4. Teléfonos A-7751 y A-6368 

140 Liberty St. 
New York. 

Lacret; 47 8 
Santiago de Cuba 



JOSE MESTRES 
AUTOMOVILES 

para bodas 

I. Chapa particular 

INDUSTRIA 8. Teléfono A-2503. Habana., 

~~~~~~~~~~~~~~~~~- 0~~~~~~~~~~~~ 

Ml O 

Reconstituyent ideal per a les dames 

MIOTAURO 
Es sabrós i d'efectes rapids i notables. 

Es un vi moscatell deleitós, fet amb suc de carn de 
toro. 

Preparat en els Laboratoris A. Serra Pamies, 
Reus. 

De ve_nda en totes les drogueries i farmacies. 

Representant: 

J. R. PAGES Aguiar, 103 
J1AVA NA 

N. Gelats y Ca. * 
& g 

Oiran letras a cor-

ta y larga vista so-

bre Nue va York, 

~. Londres, París Ham

~ burgo y sobre todas 

~ las capitales de pro-

vincia y pueblos de 

España, lslas Balea-

res e lslas Canarias. 
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DOS ARTICLES CATALANS 
NO ·SUPERATS PER CAP ALTRE 

PASTES PER A SOPA 

''La Flor del Dí a'' 
F ab ricades a Calella, exclusivament 
amb farines de primera calitat. Fi
deus, macarrons, betes sevillanes, 
pastes tallades (pistons, estrelletes, 

etzétera, sémoles i tapioques). 

OLIS EXTRA REFINATS , 
' ' MART I ' ' 

Procedents de les millors cullites de· 
Tortosa i Aragó. Puresa i cali tat ga

rantitzades. 

DE VENDA A TOT ARREU 

Unies agents: J. CALLE & Co., S. en C. 
OFICIOS, 12 1 14 

HAVANA 



Flores y Semillas de Flores y Hortalizas. Flores para todos los actos. 
Los Mejores Modelos de Trabajos Florales. Semillas de toda clase de Flo

res y Verduras. En Gladiolos y Dalias tenemos lo mejor del Mundo. 

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES 

Alimentos para toda clase de Aves y Efectos de Avicultura. 

..... -
RAMO/'\ MA6l:211'\A 
.AGUACATE 56 
TELf~ A-9671yf1-3532 

.H.An.ANA 
ENTRE OB!SPO Y O'REI._-:t-~~~ 
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