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

~ y Decorar Mu.ebles.- ~ 
2 Pintura Decorativa en * General. 
~ O'Reilly, 13 Teléfono A· 8639 ~ 
~ HABANA O 
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Compañía Trasall3nlica Española 
Salida de vapores del puerto de la Habana 

Dí a 3.-Para V eracruz, Puerto Limón, Colón; Sabanilla, Curazao, Puerto Cabell o, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puerto Rico, Canarias, Cadiz y Barcelona. 

Día 17.- Para Veraçruz y Coatzacoalcos 
Dia 20. - Para Coruña y Santander. 
Día 29. - Para New York, Cadiz y Barcelona. 

Todos admiten carga y pasajeros 

· Consigna:tario: MANUEL OTADUY . San lg~ado. 72 ~ 
oa.~ao~o07~oO~~on~~%~~*on~~~<>n*<>n~OU*<. ~ 

~ Fortalece y vigoriza a las madres en la l~ctancia ~ -

i De venta en todas partes · - § 
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Flores y Semíllas de Flores y Hortalizas. Flores p1ra todos los actos. 

Los Mejores Mode los de T rabajos Floral es~ S emili as de toda das e de . Flor és . y. V erduras; . 

En Ghdiolos y Dalías tenemos lo mejor del Mundo. 

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES 

Alimentes para toda d~se de Aves y Efectos de Avicultura • 

. AGUACATE56 
iELf~ A-9671Y1'1-3532 

H.All.ANA 
ENTRE. OB!SPO Y O'R.:EIL'"?W--7"'_...--..:~~ 



Produ.ctos para Agricultores e lngenieros 
Materias primas para toda clase de industrias 

Drogas, químicos y especialidades en insecticidas, desin· 

fectantes, gomas, colas, materiales filtrantes, pinturas 

Thomas 
Muralla, 2 y 4 

140 Liberty St. 

New York 

F. Turull y Cía. 
Teléfonos A-7751 y A-6368 

Lacret, 47 B 

Santiago de Cuba 
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MALALTS DEL PIT 
Sens dubte que per combatre 

vostre mal, trobareu mols remeis; 
peró qu'el curi, solsament n'hi 
ha un. 

FIMONAL 
del Dr. Benet Soler, de Barcelona i Reus 

Llurs cures mara velloses, els 
certificats que tenim de nom
broses persones curades amb el 
-FIMONAL, fa que recomenem 
usi aquesta notable preparació a 
tota persona que tinga Catarro 
crónic, Bronquitis i · demés afec
cions dels pulmons. 

De ven·da en totes les bones F arma cies· 
. ~ . . . 
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L A o ATA L A A 
Fabrica deMosaicos 

WJJ 
Pineda y Ca., S. en C. 

Salvador, núm. 70 (CERRO) H A B A N A 

FRANCISCO MOLLA 
O'Reilly, 48 Teléfono· A-2394 

HABANA - · CUBA 
Apartado 565 

Maquina de capsular 
por medío de boiítas 

Sistema ] • NICLOZ 

Con esta maqu ina se obtiene un 
trabajo muy esmerado, debido a 
que las piezas que enc :- j_an la 
cap.-ula trabajan por rozadura y 
no por rozamiento. 

Los brillos y marcas en relieve 
de las capsulas quedan absoluta
mente netos sin ninguna altera
ción ni d :! formación. 

E-~ ta maquina C:ip ·Ula sin arru
gas, las c-apsulas de todos los 
largos y dhímetro • 
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Compañía de · Gaseosas 
y Aguas Minerales 

leonor y Carvajal 
Teléfono M-2147 HABANA- Figueras, núm. 10 

T eléfono A-2030 



DOS ARTICLES CATALANS 
NO SUPERATS PER CAP ALTRE 

PASTES PER A SOPA 

''La Flor del Día'' 
Fabricades a Calella, ~xclusivament 
amb farines de primera calitat. Fi
deus, macarrons, betes sevillanes, 
pastes tallades (pistons, estrelletes, 

etzétera, sémoles i tapioques). 

OLIS EXTRA REFINATS 
. , 

' ' MART I ' ' 
Procede_n(s de les millors cullites de 
Tortosa i Aragó. Puresa i calitat ga

rantitzades. 

DE VENDA A TOT ARREU 

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

HAVANA 
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HE.LADOü 

la Puerta 
de15ol 

A5JERTO· TODA LA NOCHE: 

Dlaza de lo5 Ur5ulina5 e5q.a Placi do 
TEL f. A- 9352. 

F a jas eló.sticas 

::;::-Las hay en varios largos: de 
~ .10, 12, 14 y 16 pulgadas 
• Modelo especial eñ-~intado espaldd.;;a 
DE-VENTA~EN 1TODAS- LAS TIENDAS 
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Eminent musi

cograf director del 1 

Orfeó Catala de l' 

Havana. 
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·~nostra ;Qortada ~ 
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0uadre de francesc l3arsó 

· ~ EnE~'DB sigas eternalment pels bo~ 
~ mes. muntanra gris del d~ontserrat 
==== insolitl, qu• enlaires nns al cd monsg 
tres de pedra. en testimoni ''u de la nisaga 
nostra. 13eneída. tú qu• en tas ·entrares ser~ 
'as. la tradició denostr• amor de patria. l'altar 
de nostra fé i _la esperança de m'erar la aerge 
que tu guardes. l.loor a tu ••• baluart del 
<l~ansuet, del timbaler dfl 13rucb. del soma~ 
ten glorios d' aquell anr 'utt, a tu San,ta 
muntanra inspiradora dels po(tes cantors ~e 
nostre pa tria. êliurer sens tu, es morir! o b( 
es 'iurer en l' agonia constant de qui t' an_\!9? 
ra. <l~ontsenr ofanos. regalat canigó, ~irtniu 
encrestat. muralla guardadora del preuat joíçll 
de nostres glortes: neus eternals mantentu 
en 'ostres cimes. com el cor catala ma.,g 
tent tou,~ora la puresa ideal llí'ertadora. 
¡eui pogues aspirar ' la dolça fratra que 
trans-porta l' oretg de les boscurtes. que ro·r~ 
men cabellera en 'ostre serres.! ¡làut pogute 
reposar sots 1• ombta sana dels roures srg 
ganttns. de les alsínes. dels sal3es 'erd, t 
b_l3pcs. qut es poges adormir en mt de molsa. 
afub cot~t de runam. al mormolar de la brtsa 
en la pineda, eonr os amb 1· armonia, del·ca"tt' 
-pastorn que gatament entona belles conrran~
des de amor í poesta.I Com l' aisua 'que 
brollant de les entranres 'ostres, recondtt3a 
les planes per ont lUsca í al mar arriba ~eng 
cent tot obstacle. aí~ts nostra ideal. saó ·:.de 
~atlía. ens ~a de conduir a m'ertar la. tetra 
seient del <l~ontserrat. la terra atmada.".'q\f( 
coronen les serres del cantgò, fl diSon~
senr. ' el ~trineu cresat. ]J 1J 1J , Jl,, 1J 

"Pere l3oque~'¡ 
. ..;.~ :..tf .:t.;_ ~ Q!.: .~ ~~- - "· • :~· • : • •.• -~~ •• ~-
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MIMI AGUGLIA I GIOVANNI GRASSO 
E N .E L N A C I O N A L 

Segon acte de Feudalismo (Terra Baixa.) (Pose especial pera Vida Catalana.) 

Com anunciavem en nostre darrer 
nombre els colosos de la Escena · taliana 
Aguglia-Grasso estan portan a eap una 
temporada extraordinariame:rit · artística 
en el Teatre Nacional. ~ 

Es de regretar que .el public habaner 
massa avesat ja a la frivolitat enlluer-

nadora de les revistes expectaculars, ca
rregades d' un exagerat 'espanyolisme, 
deixi poc menys que vuit el teatre en 
gairabé totes les representacions . de la . 
admirable companyia italiana del Na
cional. 

·Es vérament lamentable que els ex
plotadors del patriotisme espanyol hagin 
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asse:ltat son reialme a la Havana, asso
lint, aixis, la mes inculta indiferencia 
per a tota manifestació teatral que no 
respiri ambent andaluç o no es faci ser
vir una bandera com a moble de guarda
.rropia, per a aixecar el patriotisme i ta
par amb ell les monstr11oses inverosimi
lituts, les atrevides manifestacions de la 
sicalipsis i la desastrosa literatura de les 
obres que escenifiquen. 

El concepte del art i del patriotisme 
es trava molt mes enlairat per eixas so
blimitats exposades per la compa::1yia 
Agug~ia-Grasso que per les contorsions 
porncgrafiques d ' una tiple comiea abi
llada amb Manton de Manila con flor cle 
grana i o1·o, Que no totes poden dir-se 
Pastora Imperio, la maravellosa flamen
ca q1:1e art i art sublim exterioritza amb 
les seves dances. 

El gran Grassa ni representant el ma
drï eny J uan J e sé ha assolit la co::1cu
rrencia al teatre . 

I es que no era espanyol el qu' el re
presenta ba i per aital circunstancia -sens 
dupte, no es feu mereixedor ni del agraí
ment del public espanyol per la finesa 
palesada. 

Cal consignar que despres del debut, 
i de les representacions de Salomé, el 
dia que mes ge::1t ha presenciat una re
presentació de la compa11yia italiana del 
Nacional fou en la que pesaren en escena 
la versió al sisilia de ncstre gran drama 
Terra Baixa del eximi Guimera, Feucla
iismo. 

· Infinitat de catalans asistiren aquell 
dia a retrer homenatje als amables artis
tes que rendien tribut a ncstre teatre 
fent-li bo::1or al pesar una de les seves 
obres. Deurer de cortesia, d' agraïment, 
de simpatia, d ' admiració ben merescut 
tenen de tots els catalans q-ue estimen les 
nostres glories. 

, . I 
lwlwlr&lt&lwlt&IMi!Wit&it&lt&lt&lwlwltrolt&lt&lwiM 

VIDA CATALANA i fou també dig
nament representada per nostres volguts 
companys Barsa i Burgay. 

Volguerem pelesar als admirables ar
tistes italians ncstre gratitut, nostre ad
miració. 

Unes flors símbol de bellesa i pleitesia 
enjoiades amb llaçades amb els colors 
nacionals de Catalunya é Italia, com si 
volguesin amb ellas nuar les dugues te
rres, bresol i constant sejorn del vrt in
comparable, era la unica ofrena que po
dien presentar a la gran Mimi Aguglia. 

Una abrassacla sincera, u::1 aplaudi
ment entusiasta era la ur:ica demostra
ció de nostre agTaiment a I 'eximi Gra
ssa. 

I ens diuent e~s que pogueren gossar 
de aital acte, al que no pugní jo asistir 
per cumplir altre cleurer de nacionalis
me catala a Santiago de Cuba, ens diuent 
que aquelles grans figuras de la escena 
s' emocionare::1, ells que restan avesats a 
les grans derrionstracio::1s de simpatia 
dels gaudidors del art, que tant destra
ment sa ven exterioritzar, s' emocio::1aren 
perque es clonaren compte de com nosal
tres aimen la ncstra terra, de com ·sabem 
agrair als que la glorifican, i la honran, 

Parlaren de casa, d' en Guimera, de 
nostre gran teatre, de les temporades 
teatrals portades per ells a cap en el No
vitats de Barcelona, de les obres catala
nes que porten estrenades; Terra Baixa, 
La Pecado.ra, La Boja, La Lletja, Lla
dres, La Filla del Mar, la Verge del Mar, 
L' Eloy, Anclronica, La Bona Gent, etz. 
I tot eren frases de admiració per a nos
tres autors, tot eren esforscs per a po
guer dir qualque paraula in catalana. 

Fi::1s que la cambra fotcgrafica sos
prengué un instant .d' emoció de tant 
agradosa visita. 

I 
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I no contents amb aixó eis eximis ar
tistes volgueren dedicar a VIDA CATA
LANA una passe del segon acte dèl Feu
dalismo. 

Merces, amables artistes, merces i que 
vostre art inccmparable segueixi mon-

dant el mon d J aquesta sanitut cultural 
amb que va aparellat. 

VIDA CATALANA ves ofrena altre 
volta penyora d' admiració i ferventa 
simpatía. 

PERE BOQUET DE REQUESENS. 

N ostres companys Barsó i Bnryay 

en sa visita als eminents artistes 

Agug lia i Gras¡:o el dia de la repre

sentació de Feudatismo (Terra Baixa.) 

I 

,.w 
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LLU IS ·.GRANER I EL SEU ART 
Dies passats es parlava entre els cata~ Hi ha altre quadre de menys dimen~ 

lans de la Havana d ' en Lluís Graner i sions d' una cromatica dificil; Entre l' 
de la seva situació delicada. De moment er bam fresc del bosc .s' alsen les soques 
s' aportaren mitjans per a fer quelcom d' arbres roblerts de fulles fresquisimes, 
de bé al il-lustre pintor catala, m·erces a pintura de dificil armonia. 
la iniçiativa i apoi aportat per el vene- Les dos teles restants representen noc
rabie patrici catala Dr. Claudi Mimó, turn, assumptes de la gran urb neiorqui
del Centre Catala, VIDA CATALANA, na. Son els efectes per els que en Gra
del Sr. Aixala i altres particulars; des- ~;. !1-.er ha tingut Sèmpre pr'edilecció; son 
pres en Graner envia" quatre quadres 'senzills d' assumpte, molt . justos de ~o
bellisima ·mostra de la feconditat del lor, les llums brillen com si fosin de ve. 
gran pintor, restant exposats en el estat- ri tat, d' execució fina · i di~tingida. 
je del Circulo de Pintores y Escultores Quadres d' aquesta valua es troven 
de la Habana Paseo Martí 44, baixo~. ~ eli la paret mes ínfima del saló esperant 

No voldríem pas molestar a ningú, 
mes qu' ens perdoni el qu' ha fet la ins
talació de les pintures d' en Graner;. 
apart que li fasin una almoiD:a; si es 
tractes de pintures d' escasa valua o de 
poc interes, .seria una grata mercé cedir 
un recó d' aquella sala mes les pintures 
d' en Graner· esdevenen mereixedores d' 
altres honors : son quatre impresions de 
paisajes ~ormossisimes : al veurer-les ens 
recorda a n' en Graner en sa jovenesa 
per la nirviositat amb que son executa
des, empró l' aplom, .la simplicitat, j la 
finesa de color·, revel-len al gran mestre. 

En la tela que representa la caiguda 
de la tarda, de sol rogenc, guspirejant 
per entre les aigues platejades, que re
lliscau suaument, s' hi oviren reflecxes 
que sols ho aconsegueix una paleta fina 
manejada per un gran mestre. Al bell 
mitg del quadre una branca d' arbre 
posada amb tota la gracia i espontanie
tat de la ~atura, es una nota verament 
sugestiva i de tanta sensibilitat com la 
mes ferma qu' hagi produït el gran mes
tre. 

esser adquirits per a formar part del 
pa~rimoni de qualque casa' ont s' hi res
pir'i ambient de . 'bon gust. ¡ 

FRANCEsc GARCiA EscARRE. 

APARTAT 771. 
HAVANA 



A PLENA NIT D' AUTUMNE 
La nit era blana, 
el cel transparent 
i damunt la plana 
s 'adormia · el vent. 
La 11 una, callada, 
muntava l'espai 
amb calma ritmada 
ho i donant-se esplai, 
~umbejant sa cara 
plenitud sublim 
d'una llum ben clara 
d'argentat polsim. 
Les flors dormitaven 
exhalant odors, 
les aures portaven 
mistiques frescors . 
Les ombres fugien 
dels fondals opacs 
i, lentes, morien 
entre els pins obacs. 
Els arbres tremien 
al pas de l'aireig. 
Entre gaberneres 
s 'escorria el riu 
<:t'aigües joganeres 
i m01·moll festiu; 
i damunt la molsa 
d'escarpat roca~ 
s 'hi sentia, dolça, 
la veu del reclam ; 
i en 1 'humida prada 
de 1 'herbei florit 
s 'ajeia, cansada, 
contemplant la nit, 
1 'euga ja ventruda 
del casal veí. 
L'euga que es tossuda 
i es pressent un fi . .. 
Els pastors èornen 
per camin-s incerts 

I 

i d'esma els seguien 
amb els ulls oberts, 
els xaiets i ovelles, 
moguent gros brogit 
i brandant esquelles 
d'un so clà i fornit. 
La terra fulgia 
blanca vibració 
que en mi es reflectia 
com dolça emoció. 

Oh nit la més bella 
de sublim esclat, 
gracil meravella 
de radiant beutat, 
com àmfora plena 
i amb ritme vivent, 
vessaves, serena, 
devassalls d'argent. 
Oh nit brolladora 
d 'encis perennal, 
tu m'erets sonora 
com tarda eglogal, 
tu em deies les coses 
callada i fidel 
i amb parpelles closes 
jo et llegia aJ cel. 
Jo et veia mimosa, 
banyada de llum, 
passaves calmosa, 
seminant perfum . .. 
On nit jo voldria 
que en cada moment 
tu fossis la guia 
del meu pensament, 
i aixi en el misteri 
de ta quietud, 
beuria el platxeri 
de terral virtut . 

TRINI M A. TüRREBAJA ÜASANOVAS. 
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E · s p u 
No es gens Inal i-::1.tencionat el marit 

que desitja que a la seva esposa se la 
'·emporti" Nostre Senyor, car hi han do
nes casades que amb la millor intenció 
cJ 'aquest mon, permeten que se les ''en
dugui" quiscun "senyor" que no es 
'' ncstre'' ... ni d 'élla. 

El pitjor mal de quiscuns "Pares" de 
lé. Pa tria, es que son "orfes". 

Hi ha un nombre molt limitat d'ho
mes qu 'e-::1.raonant preten ''despertar'' a 
1 'Humanitat, i n'hi ha un altre nombre 
d'homes, molt considerable, qu 'enrao
nant per les butxaques, preten ''ador
mir" als que estan massa desperts. 

No sé si la toga te butxaques; lo que 
~i sé es que hi han "togats" qu '"embut
xaquen''. 

Es molt .humanitari reconeixer que tots 
els mancats d 'instrueció i educación, no 
so-::1. ells els culpables d'eixa manca de 
r.ultura, i es molt Jlógic també tenir-los 
llastima, peró també es llógic i humani
ta,ri pesar-se a una honesta distancia 
d'aquets sers humans. 

Amb molts diners es poden apendre 
facilment moltes crses; pero sembla que 
una de les crses mes di:ficils d 'apendre es 
u, ésser " ric ". 

No p0dra prosperar molt 1 'esperitista 
que sigui "pobre" d'esperit. 

R . N . E s ~ ~ 
l' 

Ans de depositar cabals en un Banc, 
pensa que després, per a treure-ls poden li 

esdevenir greus èn tre. . . "bancs". 

Quan una persona en cerca un 'altra 
per a que li posi preu a la seva honra ja 
ts pod assegurar que 1 'honra d'eixa per
sona no tan sols ja no te preu sino que 
j é'. no val res. 

No perdis el temps predic:int que la. 
car::::t es un del enemics de 1 'a·nima, car 
aquesta no lo tenen totes les persones 
que els agrada la carn d'una · manera 
Lo ja. 

Hi ha or de llei, i hi ha també or (i 
bitllets de Banc) guanyats· amb mala llei. 

La toga se la posen els magistrats per 
2. esbrinar quí ha sigut 1 '"autor" de 
quiscun drama, pero devegades també se 
la posen per a ''representar-hi'' élls una 
'' comedia ' ' . 

En époques remotes hi havia homes 
que per a apoderar-se de lo que no era 
seu, es valie-::1. d'un "trabuc", i avui els 
homes que tenen aquells mateixos ins
tints, es valen d'un ''banc''. 

Els "cara girats" son els que mes por 
tenen que d 'una plantofada els tornb 
a ''girar'' la cara. 

Una de les ccses que em fan mes gra
cia es esc ol tar a una dona vella i mes 
lletja que u-::1. "pecat", quan condempna 
a una jove i formosa ''·pecadora''. 

I 
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Les mateixes causes devegades pro
dueixen efectes contraris; exemple. Quan 
una persona fa mala cara, lo mateix pod 
ésser a consecuencia d'haver passat una 
mala nit que d'haver-la passat massa 
bona. 

Lo mes dolent de la gent "mal nascu
da" es que després, a mida que van crei
xent, son "mal criats". 

Tots els patrioters que somnien en fer 
una Espanya nova, pod dir-se que son 
uns sommie-truites, car ja fa temps que 
l' Alfonsito i els seus desgoverns, l'han 
posada com a ''nova'' . 

Crec q u' es inmoral nomenar ''nit de 
nuvis' ' a la primera nit que un home 
i una dona, casats, la passan junts; lo 
llógic es que s' anomeni "Primera nit de 
casats'' . 

La major part de les persones que co
meten accions ''dolents'', ho fan per a 
adquirir coses molt "bones". 

"Fer " festa ja es "fer" quelcom, i 
la veritable festa la ''fa'' aquell que no 
"fa" res. 

Dels covarts no se'n ha escrit res pre
cisament perque es un tema que molta 
gent coneix perfectament, car la por gai
rebé tothom l'ha experimentat quiscuna 
vegada. 

Quan vulguis disculpar quiscuns de
fectes atavics de quiscuna persona dient 
alló tan conegut de: ''Ho porta en · la 
masa de la sang", no 't olvidis d'afegir: 
-" . ... de la sang dolenta". 

No 't queixis mai de que hi hagi gover
nants déspotes, sino de que hi hagi go
vernats massa bens. 

L'home que no es envejat, fa llasti
ma, peró en fa mes encare aquell que no 
poseix, moralment, res envejable, i es 
creu que tothom l'enveja. 

No discuteixo qu 'els blancs celebrin el 
'' día'' de la Raça; lo que em sembla poc 
piadós es que havent 'hi un 'altra raça, 
"fosca", molt numerosa, no es celebri 
la "nit" de la raça. 

MIQUEL VILADOMS. 

Jocs Florals Catalans de Cuba 
Primer diumenge de Maig 1923 

Properament sortira el 

Cartell-Convoca tori a 

I 
l 

•I 
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NOT ,1:\ s DE VIATJE 

Avui tot el passatge, en el qual hi 
abunden els d'edat Joven, han improvitsat 
una festa a coverta i que acabat en el Buf
fet, on el maiffe, un anglés oolrrat pel sol 
de r equinocci, ens he servit un expléndit re· 
frigeri. 

La festa ha consistit en un recital de l'ie
ders dels mellors autors, singularment 
Schurnan i Mozart, per una formosa violi
nista, i versos dels mes alats poetas. 

No hem pogut resistir als precs dé una an· 
gleseta, rossa, hermosa i somniado.ra, pera 
que recitessim qualque cosa. 

En el nostre bagatge de viatg·er, umca· 
ment hi portavem qualques llibres i entre 
ells quiscuns de filosofia, Bergson, T urró, 
D,Ors: humorisme Marc Twain i no podíem 
complaurer a la gentil angleseta, car no te· 
mem cap llibre de poesía: la nostra bibl'io· 
teca ambulant era excessivament eixuta pe
ra complaurer-la. 

Pero, no'ns desentcoratxarem. Havíem 
apres les lleis de la galantería i en aquell mo· 
ment havíem de posar a prova la lliço apre
sa. I. recitarem versos: versos d'en Ma· 
ragall, d'en Guimení, d'en Carner i d' en 
BofiU i Matas. Versos que parlaven de 
la mare Catalunya; cants de Patria, himes 
de lluita, de gentilesa i d'amor. 

I, aquella angleseta que coneixia poc el 
nostre llenguatje i encara estudiat aprés una 
dolenta traducció feta per encarrec a l' Agen
cia Cook, somreía encantadora, ensenyant 
el marfileny de llur dentadura. 

Al acabar varen demanar quelicom mes, i 
nosaltres fent esforssos mentals no podíem en 
aquell moment reco·rdar res mes pera satis
f'èr a la selecta concurrencia i varem dema· 

nar perdó car i mo.lt a pesar nostre no re-
cordavem res mes. 

Ah! Dearert! N auzathi, naugathi! 
I, va acavar-se la festa a coverta. Entre 
el passatge n'hi han de diferentes nacionali
tats. Anglesos que llurs affaires els de
manen anar a les colonias del seu pais: 
russos expatriats; alemanys que van a l1a 
guerra comercial molt mes violenta que les 
guerres bélicas ; espanyols contractats i tres 
catalans; un Prior que va a Filipines, un 
missioner i' nosaltres. Amb el Prior i amb 
el missioner ens hem fet molt amic, Parlem 
de Catalunya, del moviment politic de la 
nostra terra, dels intel1-lectuals catalans; 
d'art de filosofia. Tlots dos tenen una con· 
verssació agrad~ble, caústica i bastant iró
mca, singularment quant amb els altres pas
satgers parlem d'Espanya i de qualque cosa 
que segons els extrangers conei xen d'E.s;Jênya. 

La rossa angleseta, intervé en la no.stra 
conversació. Pretent que durant el viatge 
li ensenyem el catala. Pera nosaltres es 
una tasca massa feixuga la que se'ns dema· 
na, pro, ho provarem; no volem que se'ns 
digui un dia, que en la l'abo.r de captar adep· 
tes per la nostra causa, varem despreciar 
l'ocasió que se'ns presentava. 

El ritme cadencios de la danssa ens va 
distreurer un moment de la nostre exaltació 
patriotica i varem oferir el bras a la gentil 
angleseta i en un dos per tres anavem fras· 
sejant el jamai-Catalunya-Morira. 

L'amable Prior ens va fer una confiden· 
cia. El seu afany en beneir els actes no
bilissims li va fer sospitar quelcom de l'a ga~ 
lana converssa amb l'angleseta Ah! que 
lluny estaven i estant encara aquest pensa-

I -..... ···- ·--- ... ...... . ......... --- .. --- .. 
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ments en el nostre anim. Com podía afala
gar aquesta il~lusio-que ni remotament pod 
haver~hi il-lusió en a l'amable conversacio 
a bordo d'un vaixell camí de Melbourne
quant amb aquest viatge singul'ar hi radica
va el punt culminat de la nostra vida? Si 
atravessavem el mar, amb tot hi llurs innom_. 
hrables esculls, era pera obtenir la segure
tat, la prova material d'una tragedia que 
havia tingut per escenari les parets d'una 
casa en a la metropoli de Catalunya, escam
pant arreu la blasfemia i 'I bandejament per 
aHa on passava la figura trista i concirosa 
d'en J ames Moriarty & Casas el qual nau
fragava en el bruit atormentador de dugas 
latituds : la del respecte i la de I' amor? 

Era possible que les mirades. de galante
ría i compliment: que les atencions i la ca
~allerositat convergissin en el punt de egois
me de obtenir l'amor d' aqueUa angleseta, 
si alla, en l1a terra catalana •hi quedava una 
altra dona, jove i endolada-dol de pena i 
dol de sentiment-hermosa-hermosa de cor 

hermosa de bellesa-que ploraba durant 

els dies i durant les llargues i enutjosas nits 
la so.rt d'en ]ames? Com podía pensar el 
bon Prior tal· cosa? Era que'l pensament 
d'aquell catala .que anava a Filipines a ca
tequitzar no capía-perqué no la sabía-la 
tragedia enorme i punyenta que's congriava 
en l'anima i en el pensament d'aquells jove 
que parlava dé poesía i d'art i de filosofía, 
de cultura i de galantería amb el passatge 
i de camvis atmosferics amb el primer de 
bordo i amb l'interprete. 

La ·ombra de un altre interpret..:_aquells 
de la Mala Reial lnglesa va venir a la me
moria i un pensament fat:i.dic que'l cor-pre

. nia li va fer recordar que tal vegada, alla 
on ell anava-talment com Hamlet trovaría 
quelcom que l'i aclariria el dubte. 

I, va resar la oració de cada vespre; 
aquella oració que solament la sabien las ai
gues i 'I firmament i que anava dirigida a 
un altra persona. A la Mary de les Merçes, 
la dona endolada que alia a Catalunya de~ 
bía pensar amb ell. 

Barcelona.-Llotja de Mar.-Es<:ala monumental. 

.~. · · 
~ 
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ALS CAT ALANS DE CUBA 

Ens plau assaventar-vos que, d 'acort totes les Entitats Publicacions cata
lanes de la Illa, havem constituir el 

CONSISTORI DELS JOCS FLORALS CATALANS DE CUBA 
a :fi de portar a cap la organització anyal de la mes gaia festa de nostra patria, 
:ficxant-la enguany pera el primer diumentje de Maig de 1923 seguint el tradicio
nal costum establert a Catalunya. 

Per a assolir 1 'eczit que desitjem per a nostra empresa ens manca la coope
ració de tots els conreuadors de la literatura, de tots els aimants de la poesia que 
a dolls brolla de nostra incomparable parla catalana, ens manca 1 'ajut de tots els 
catalans que sentin, com nosaltres, la emoció sagrada" del enardiment patriotic. 

Al iniciar nostre projecte no havem pas temut 1' isolament; havem confiat 
en que tots vosaltres respondreu amb entusiasme a nostra crida. 

El que mes puga que mes faci, mes cal que tots, a mida de nostres forces, 
cooperem a tant formosa festa de cultura. 

Al qu 'el seu estament li permeti agrairem coralment la designació de qual
que Prernli per a nostres concursants. 

Poden escullir Tema o deixar-lo a lliurer elecció del Jurat Cal-li:ficador. 
Per Catalunya, per la formosa llengua catalana, per 1 'espandiment de nos-

tra "literatura vos preguem cooperació. Havana, 17 d 'Octobre de 1922. 
DR. CLAUDI MIMO. President. PERE BOQUET, Secretari. 

Del-legats pe1· les entitats catalanes: 
Joaquim Muntal (tresorer del Consistori) per él Centre Catala de la Havana.-lldefons 

Sampe1·e, per la Sdcietat de Beneficencia de Naturals de Catalunya.-Edua?·d Masdeu, per l' 
Orfeó Catala de la Havana.-Lluis Casadesus, per el Foment Ca tala de 1 'Havana.-F?·ancesc 
Vila1·debó, per la Agrupació Artística de Teatre Catala.-.Antón Clammunt, per la Del-legació 
a la Havana de la A. P. de la Ensenyansa Catalana.- Josep López Fmnc, per el Grop Radi
cal Catalunya de Santiago de Cuba.-J osep Pineda, per el Blok Cathalonia de Guantanamo.
M. G1·au, per el Casal Nacionalista Catala de Camagüey.-Bonaventu1·a de Pons, per Germa
nor Catalana de Camagüey.-Josep Olive1·, per el Centre Balear. 
Pm· les publicacions Catalanes: 

Josep Conangla Fontanilles, per La Nova Catalunya de la Havana. - Fmncesc García 
Esca.n·e, per Vida Catalana de la Havana.-.FVancesc Ba1·só, per Nació Catalana de Santiago 
de Cuba.-Emili S. Ma1·tí, per ¡Prou ... ! de Guantanamo. 
Junr,t Cal-lijicado1·: 

President, S1·. Josep Conangla Fontanilles j secretari, S?". Pm· e Boquet; Vocals, S1·s. Josep 
López Franc, M. Gmu i J. M. Bo1·otau (escolapi) . 
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PER LA LLIBERTAT. DE CATALUNYA 
La Federació d' Entitat Nacionalistes de Cuba.-Assamblees de Constitució a 

Santiago.-Totes les entitats i publicacions catalanes de Cuba hi foren repre
sentades.-Del-lirant entusiasme patriotic.-Les Bases.-Les Ponencies.-Les Con
clusions.-Tres dies de inusitada activiitat. 

Com fou anunciat oportunament els 
dies 8, 9 i 10 d' Octubre .tingueren lloc 
a Santiago de Cuba, organitzades per el 
Grop Catalunya les assamblees per a 
Constituir la Federació d' Entitats Ca
talanes de Cuba. 

La sol-lemnitat i el fervoros entusias
me que presidi tots els actes cel-lebrats 
son palesa demostració de la importau
cia que per a 1' avenir ha de tenir la Fe
Çleració que ja avui es un fet i que 
prompte ho sera per tot America. 

Calia, era de tot punt indispensable 
nostra col-lectiva organització per a que 
aplegades les energies de tots poguesin 
esdevenir mes fructíferes per a l' asSo
liment de la llivertat de Catalunya. Ca
lia que fos en la terra lliurer d' Cuba 
ont s' inicies el caliu del entusiasme, el 
fogar i gresol a l' hora de nostre enardi
ment patriotic, calia contrarrestar la ac
tivitat mitjanera i acomodatícia de cert 
sector catala amb manifestacions del mes 
radical criteri catalanista. 

I es que ja restem convençuts, la ma
joria, de que no es pidolant en almoina 
una merce al poder central d' Espanya 
com devem assolir la nostra llivertat si
no exigint-li per qualque mitja el rego
neixement dels drets de Catalunya. 

Es per xó, primordialment que s' es 
constituït la Federació d' Entitats Na
cionalistes Catalanes de Cuba i prompte 
es fara extensiva a tot .America i a no 
trigar molt, arreu del mon. 

Llavors lluitarem d' igual a igual, de 
forsa a forsa. 

I; es ad-dessions. 
Assistiren a la Assamblea de Santia

go representades per llurs del-legats res
pectius les seguents corporacions: 

Havana; Centre Ca tala, La Nova Ca
talunya i Vida Catalana. 

Santiago ; Grop Nacionalista Radical 
Catalunya, Nació Catalana. 

Camagüey; Casal Nacionalista Ca tala. 
Guantanamo; Blok Cathalonia i el pe

riodic Prou. 
Del-legats: Srs. Josep Pineda, Miquel 

Oriol i Pere Clavé; Sr. Josep Cunan
gla; Sr. Pere Boquet; Srs. S. Carbonell 
i Puig; Sr. Joan Pinyol; Sr. Albert Da
.roca; Sr. Carles Callis i Emili Cugat; 
Joan Perellada Gallart i J. Miraven t. 
La p1"i!mera Assamblea. 

El dia 8 a la nit tingue lloc el primer 
acte en el espaios estatje del Grop Ca
talunya. 

Despres d' una brillantisima recepció 
als del-legats per els Consellers i Caps 
·de Seccions del Grop, el' Sr. Miquel 
Oriol ocupa la presidencia de edat i en 
Joan Pinyol la secretaria. 

Tot seguit el Conseller en Cap del 
Grop dona compte de la convocatoria i 
dels termes que I' havien produïda in
dicant les ponencies i els del-legats so
bre quins havia recaigut la disertació. 

Es procedí a el-legir al president i :se
cretaris de la assamblea per a quins car
recs foren proclamats per unanimitat el 
Sr. Salvador Carbonell i Puig per a pre
sident i els senyors Pineda i Miravent 
per a secretaris. 
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Els del-logats a la asamblea, senyors. Pat allada, Cugat, Callis, Clavé, Pinyol, Oriol. Miraven t. Carbonell 

Conangla, Boquet. Pineda i Daroca. 

Prengué-la paraula el entusiasta nacio
nalista Sr. Carbonell anima de la Fede
ració, de qui ha partit la iniciativa, per 
a donar la venvinguda als del-legats. 

Brillantisim parlament-eh el que pa
lesa les seves poc comuns dots oratories 
i el fervent entusiasme i abnegació que 
serva per a assolir la llivertat de nostra 
pa tria. 

Determina clarament la conveniencia 
de la Federació per ell iniciada per a 
unificat tots els esforços i totes les ener
gies en profit de la Santa Causa de lli
veració catalana. 

El seu discurs fou ovacionat perllon
gadament entre estridents visques a la 
Federació d' entitats Catalanes d' Ame
rica .. _ 

NostrecompanyPere Boquet digué que 
cap dels-del-legats de la -Havana podia 
parlar amb mes autoritat que el que per 
dret P.ropi els representa a tots per os-

tentar dignisimament la presidencia de 
la entitat capdevantera del nacionalisme 
catala a la Havana, el Centre Catala a 
quin redós s' hi acoplen tots els que 
combreguem amb un mateix sentiment 
de patriotisme i que per tant el Sr. Jo
sep Pü~eda tenia la representació de tots, 
·en aquella acte. Entre una ovació estruen-
dosa s' aixeca a parlar nostre dilecte 
a:mic Josep Pineda. 

Exposa a llambregades la vida del 
fJentre Catala i els entusiasmes que per 
a ferio arri var fins al sitial envejable d' 
avui han demostrat els seus capdevan
ters, entre ells Dr. Claudi Mimó (àl sen
tir el nom de nostre patriarca la assam
blea de peu li tributa una perllongada 
ovació), Sr. Conangla, Murillo, P etit, 
etz., etz. 

Diu que el deurer de catala els ha 
fet acceptar la invitació per a constituir 
la Federació qu' es projecta i que al as-



sistir a n' aquets actes han escoltat tant 
sols la veu de la conciencia i els batecs 
del cor que frisa per a .gaudir de la pa
tria llibertat. 

Llarcs aplaudiments sagellen el elo
cuentisim parlament del Sr. Pineda. 

Parlen en nom del Casal de Camagüey 
el Sr. Callis i Sr. Cugat. En Parellada 
parla tambe en nom del de Guantana
mo. 

I despres d' acceptar una nova ponen-
ia presentada por el Sr. Miravent í que 

a proposta d' en Boquet passa a mans 
del Grop s' aixeca la sesió per a conti
nuar-la 1' endema a les cinc de la tarda. 
La Segona Assamblea. 

El día 9 despres de la animadis ·ima 
essió de la ta1·da en la que e. discutiren 

les ponencie i a ceptant-s hi eliferentes 
esmenes tingué lloc la Sessió de Clausura 
a les 9 de la vetlla. 

Ocupant els respectius llocs tots els 
del-legats, es procedí a llegir les CINC 
ponencies que mes avall anotèm diser
tant sobre elles molt encertadament els 
respectius ponents, senyors Raventos, 
Pineda, Conangla, Miravent i Salvador 
Carbonell. · 

Despres de les respectives disertacions 
es procedí a presentar les conclusions 
les que foren aprovades per unanimitat 
1 entre aplaudiments del-lirants. 

Queda per tant constituïda la Federa
ció el' Entitats Nacjonalistes Catalanes 
de Cuba. 

Acte seguit en procedí a el-legír per 
votació secreta el primer Comité execu
tiu de la Federació resultant el-legits els 
seguents; 

President, Sr. S. Carbonell i Puig-Vis
president, Sr. Josep Conangla-Secretari, 
Sr. Maria Miravent, Vis-secretari, Sr. 
Emili ~ lugranyes-Tresorer, Sr. Carles 

Callif.), Vocals, Sr s. Josep 
bert Daroca i Pere Boquet. 

Pineda, Al-

S 'acorda que la propera assamblea es 
cel-lebres a la Havana. 

En Salvador Carbonell prengue la 
paraula per a remerc;iar als presents 
per la distinció de que l' havien fet ob
jecte nomenant-lo president extenent-se 
en llargues i ben raonades considera
cions sobre la importancia dels actes ja 
realitzats i les sanitoses consequencies 
que segurament portarien en bé de la 
Causa Catalana. 

Toca el torn a nostre director en Pere 
Boquet qui fou l' encarregat per els del
legate de la Havana el' acomintar-se, en 
on nom, de la A. samblea. 

· Comença dient que la seva presencia 
en aquells actes solemnials de quina 
magnitut s' en faria resó eu tot el mon 
catala responia tant sols a un deurer 
ineludible de tot bou catala. 

Digué que havia arri vat 1' hora de 
deixar els pidols ridicols al poder Cen
tral dominador de Catalunya, que calia 
ja constituir-se en poderosa força per a 
exigir-li el regoneixement dels drets que 
Catalunya té per a governar-se i regir
se per si, sen. menester tutelatjes de 
Lingú. 

Evoca la austera figura del gran Dr. 
Martí i J ulia qliin ~retrat presidia el acte 
dient que al Federar-se les Entitats Ca
talanes de Cuba sols seguien les petxa
des del eximi patrici qué tant labora en 
vida per la llivertat de Catalunya. 

Acaba remerciant al Grop, · a son 
Consell Directiu i a tots llurs compo
nents per les fineses de que els havien 
fet objecte duran sa agradosa estada a 
Santiago. 

Fou .ovacionat amb entusiasme. 

Es llegiren telegrames del Dr. Claudi 

~--~---
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Mimó i d'en Leandre Cusiné regretant
se de no haver pogut assistir a la Assam
blea pera ad-derint-s 'hi de tot cor. Foren 
rebuts amb perllongats aplaudiments. 

S' acorda ad-herir-se al acte que devia 
cel-lebrar el Centre Dependents del Co
merç i de la Industria de Barcelona el 
dia 23 d' Octubre d' afirmació naciona
lista. 

S' acorda enviar cables al eximi pa
trici Francesc Masia assaventant-lo de 
la constitució de la Federació i despres 
de breus paraules del president es dona 
per acabat I' acte entre el major entu
siasme i entonant els Himnes Cuba i Ca
tala entre forts aplaudiments. 

LES PONENCúES 

Les ponencies desenrrotllades foren 
les .seguents; 

Primera; Organització que deu do
nar-se a la Federació d' Entitats N acio
nalistes Catalanes de Cuba, i mitjans d' 
obtindrer la Federació de totes les d' 
America: Ponent, Per La Nova Catalu
nya Sr. Josep Conangla Fontanilles. 

Segona: Quina ha d' esser la tasca a 
realitzar per la Premsa que formi part 
de la Federació, i en qui:n.a forma a d' 
esser; xó es; si hi ha necesitat de molts 
periodics o bé de poc i de feina positiva 
Ponent; per el Block Cathalonia de 
Guantanamo, Sr. Raventós, en represen
tació del Sr. Emili Sugranyes. 

Tercera: Rel-lacions que deu sostin
drer la Federació amb les entitats de 
Catalunya que laborin a la par que no
saltres i forma en que ha de procurar-se 
estrenyer les corrents de germanor a fi 
i efecte de que la campanya unida, don
guï els resultats mes practics i positius. 
Ponent, Per el Centre Ca tala Sr. Josep 
Pineda. 

Quarta: Mitjans per a obtindrer els ca
bals necesaris pel sosteniment de la Fe-

deració i _ desenrrotllo dels planols que 
ella disposi. Ponent, per el periodic 
Prou, Sr. M. Miravent. 

Cinquena; Manera de realitzar inme
diatament la formidable acció nacionalista 
de les entitats i publicacions federades; 
pla i realització de la mateixa i impor
tancia de la propaganda en tots llurs as
pectes polítics. Ponent, per el Grop Ca
talunya Sr. S. Carbonell i Puig. 

LES CONCLUSIONS 
De les disertacions desenrrotllades per 

els respectius ponents s' en sintetitzaren 
les seguents conclusions que foren apro
vades; 

P.onen.cia primera: 

ESTATU'rS 

Art. 1: - Aquesta Federació tindra 
com a primordial objete i finalitat, en
capsar la tasca a fer per totes les enti
tats i periódics que a ella pertanyin, a 
fi de poguer obtindre lo més aviat possi
ble la complerta Independencia de Ca
talunya. 

Art. 2 :-Sera imprescindible en tots 
el seus actes l'ús de la llengua nacio
nal, poguent acompanyar traducció quan 
el cas ho requeréixi. 

Art 3 :- Podran formar part d 'aques
ta Federació, totes les entitats i perió
dics nacionalistes catalans amb estatge 
a Cuba, que acceptin de ple les Bases 
redactades com a principi d'aquesta 
organització. 

Art 4 :-La Federació per a respondre 
no solament a I 'ideal plantejat sinó al 
significat que podríeu dir-ne genéric d'a
queix cüncepte i déu haver de partir del 
principi de reconeixement de la persona
litat autonómica de quiscuna de les res
pectives agrupacions que consenten en 

' 
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federar-se . .Aqueixa autonomía de cada 
entitat s 'entén, clar esta, que suposa la 
afirmació basi ca de que cada en tita t tin
gui com a front únic l'article primer, re
sumit en 1 'ideal de complerta Indepen
dencia per a Catalunya. 

.Art. 5 :-Un cop constituïda aquesta 
Federació, la entitat o periódic que de
sitgi ingressar-hi, tindra que sol-licitar
ho per escrit al President de la Federa
ció qui comunicara l'acord a la primera 
.Asamblea que 's celebri després de rebu
da la c-omunicació, quina Assamblea re
soldra sobres la sol-licitut feta. 

Per a admetre 'l sol-licitant, es fara 
votació secreta i si sols hi haguessin dos 
vots en contra, llavors el President invi
tara a que espontaneamente es elonguin a 
coneixér els votants en contra i que es
pliquin els motius que han tingut per a 
fer-ho, quins posats a la consideració de 
la Assamblea, podran ésser discutits o 
acceptats. En el primer cas, es posara 
novament a votació decidint-se per ma
joría. En el segón cas, es considerara re
fusada. 

Si en primera votació hi hagués cinc 
vots en contra, es considerara rebutjada 
la petició. 

Art. 6 :-Constituiran la Assamblea 
'ls Presidents d'entitats i Directors de 
periódics, considerats delegats per dret 
propi, ·o ses delegats degudament autori
zats quins representaran un vot. 

Art. 7 :-Un delegat per cada tres 
cents socis o fracció que passi de cin
quanta, elegits per les entitats que for
min la Federació . També un sol delegat 
podra representar una entitat, tenint en 
aquest cas dret als vots que representi 
la entitat que l' en vii, quina credencial 
déu especificar-ho. 

Art. 8 :-La Assamblea 's reunira al 
menys una vol ta a l'any. 

-4\.rt. 9 :-Podra també reunir-se cada 
vegada que ho demanin tres de les enti
tats adherides o bé quan he demani la 
meitat més un dels components del Co
mité de la Federació. 

Art. 10 :-El lloc de reunió deura és
ser sempre diferent i deura designar-se 
al tancar les tasques de cada Assamblea; 
emperó si aquesta ho estima convenient, 
podran celebrar-se fins dugues Assam
blees seguides en una mateixa població. 

Art. 11 :-El Comi té Executiu que 's 
designi, sera quí dèura C0nvocar les As

. samblees, sometent a la consideració dels 
delegats, el programa a desenrotllar i 
les ponencies a discutir. 

Art. 12 :-Les Assamblees es desenrot
llaran per l'ordre que indiqui el Comi té 
Efecutiu. 

Art. 13.-Les decisions podran pen
dre 's per aclamació o bé per votació se
creta o nominal, segons ordeni- 'l Presi
sident, o ho demanin quelcuns dels de
legats, en qu1n cas la majoría de vots 
resoldra. Cas d'empat, es repetira la vo
tació i de resultar novament, empatada, 
la sort decidira. Els vots en blanc, es su
maran sempre a les majoríes. 

Art. 14 :-El Comi té Executiu, sera 
designat per la Assamblea. 

Art. 15 :-El composaran : un Presi
dent, un Vice-President, un Secretari, 
un Vice-Secretari, un Tresorer i tres 
Vocals elegits per meitat cada any amb 
duració de dos anys el carrec. 

Art. 16 :-Nò podra haver-hi en el Co
mité, dos delegats d 'una mateixa enti
tat. 

Art. 17 :_:_Els delegats podran ésser 
d'una mateixa població tots o bé de dife
rentes poblacions alhora. 

Art. 18 :-El Comité Executiu sera 'l 
representant directe de la Federació i 
per tant l' encarregat de portar a la 
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practica, els acords presos per la As
samblea cuidant de que les entitats cum
pleixin. 

Art. 19 :-El Comité Executiu, podra 
valdré 's de representants de son SÍ1 e bé 
de correspondencia per a indicar i re
soldre lo que estimi pertinent. 

Art. 20 :-Podra reunir-se quan ho es
timi conveniènt o bé resoldre ses assump
tes per correspondencia entre ses com
p0nents. 

Art. 21 :-Constituiran els cabals de la 
Federació, les quotes amb que hi corres
ponguin les entitats adherides i els do
natius que hi vulguin fer-li. 

Art. 22 ;-Les entitats, adherides, deu
ran ingresar avans -del quinze de cada 
mes la quota que 'ls correspongui del mes 
anterior. 

Art. 23 :-El domicili de la ~ederació, 
radicara on radiqui 'l President de la 
mateixa. 

Ponencia Segona : 
L ' Assamblea declara que, 

per a major intensificació i unitat de les 
campanyes patriotiques de les revistes i 
publicacions catalanes de Cuba, creu. de 
necessitat la refundició dels nobles, pera 
isolats esforçcs que significa el sostenir 
dites revistes i publicacions, en l'acobla
ment d'eixos esforços en profit d'un Dia
ri Catala que sigui orgue oficial de la 
Federació d' Entitats Catalanes Nacio
nalistes radicades a la Republica de 
Cuba. 

Mentres el Comité Executiu 
de la Federació vagi estudiant la forma 
de arribar a la creació d'aqueix Diari, 
d'acord amb les revistes i publicacions 
actuals interesades, el Comité designara 
com a orgue Oficial de la Federació, al
guna de las revistes actuals catalanes 
c¿ue es publiquin a la Republi.ca, que
dant l~s demes revistes federades en el 

deure de propagar tots els actes que el 
Comite Executiu fassi i tots els acorts que 
prengui. Tot sense perjudici de que les 
revisces i publicaciuns catalanes que 
viuen en una mateixa localitat o regió, 
tractin d'arribar vol untaria i cordial
ment-a una franca inteligencia per a 
conseguir la refundició parcial mes pró
xima que sigui posible entre elles. 

Ponencia tercera. 
La Federaeió, estara en contacte per

manent i procurara obrar conjuntament 
amb les entitats que a Catalunya perse
gueixin idéntics fins. 

Designara dos o més delegats a Cata
lunya amb poders per a obrar en deter
minats cassos i per a que siguin tinguts 
com els veritables representants de la 
Federació. 

Els delegats deuran sempre de resol
dre 'ls assumptes de comú acord o per 
majoría si passesin de dos els que radi
quessin a Catalunya. 

La Federació en quant li sigui possi
ble, establira a Catalunya una oficina 
privada. 

La oficina o 'ls delegats, deuran In
formar semanalmente de les tasques que 
raelitzin. 

Gestionar el nomenament de delegats 
a Cuba de les entita-ts de Catalunya que 
's cregui convenient a fi d' establir un 
veritable canvi de relacions i actuar d' 
acord amb tot lo que 's pugui. 
Ponencia Q~¿arta : 

Tenint en compte que l'ac
tuació de la Federació d' Entitats Na
cionalistes Catalanes ha de realitzar tas
ca persistent i continuada, es indispen
sable garantitzar un ingrés mensual re
gular, no podent-se per tant deixar, 
aquest ingrés a la mercé generosa dels 
cooperadors, acordant-se la receptació en 
la forma seguent: 



Que la font principal d' in
grés sigui basada en la contribució di
recta obligatoria i ineludible de les enti
tats adherides i publicacions federades . 

Quotes respectives de cada 
entitat federada. 

Aqueixes cantitats mensuals 
deuran esser enviades al Tresorer de la 
Federació el dia 10 de cada mes. 

Les publicacions catalanes 
contribuiran amb un 5% sobre les utili
tats semestrals que puguin obtindrer. 

Cada soci al pretendre sa ins-
. cripció com a membre d'alguna de les 
entitats Federades deura abonar una 
quota adicional i per una sola vegada de 
$0.25 amb desti al Tresor de la Fede
ració. 

El Consell Executiu de la Fe
deració resta autoritzat per editar se
gells de a un centau, que podran adqui
rir, les entitats i associats que ho de
sitjin. 

Ultra aquesta apor
tacions el Comité Executiu de la Fede
ració fera una crida a tots els catalans 
de Cuba, incitant-les a contribuir al sos
teniment de la Federació amb quotes mi
nimes i vol untaries de $0.25 cada mes; 
restant ademes autoritzat per a obrir 
suscripcions circunmstancials quan l' 
importancia d'un acte o obra ho justifi
qui. 

Ponencia Cinquena: 
El Comité Executiu, tant 

aviat com prengui po&>s~ió del seu ca
rrec, adreçara als catalans d'arreu del 
mon, un manifest en el que declari i don
guï a coneixer el motiu fonamental d' 
aquesta Federació . 

Les Entitats Federades en 
un dia determinat, qnc podra indicar el 
Comité Executiu celebrar{m un Acte Pa
triotic en el que faran coneixer als seus 

associats el fet de la eonstitució de la 
Assemblea i de propaganda de l'objectiu 
de la mateixa. 

Els periódics que pertenei
xin a la Federació de(licaran en el pri
mer nombre correspone~t a la primera 
sortida despres de la constitució de la 
Federació, una informació tot lo mes 
amplia possible de lo~ tasques de 1 'As
semblea. 

Les entitats consttudes trac
taran per tots els medis imaginables d' 
intensificar la campa:IJya separatista, 
fent-la arribar a totes les poblacions que 
es trobin dins el seu radi d'acció procu
rant 'hi la constitució de noves ~ntitats 
i delegacions de les mateixes, segons 
l 'importancia del nucli ca tala que hi re
sideixi. 

El Comité Executiu trac
tara de confec0ionar lo mes aviat posible 
un Cens General dels catalans residents 
en aquesta Republica a fin i efecte de 
fer arribar a tots ells les propagandes 
d'aquesta Federació. 

El Comité Executiu procura
ra intensificar la campanya separtista 
per mitja de fulles, fullets i tot lo que 
cregui avinent pera portar i l'anins dels 
catalans espargits la necessitat de pen
sar en llibertar a Catalunya i la convic
ció. de la raó que te per a governar-se 
com a Nació lliure i sobirana. 

ALTRES ACTES 
La cortesia i afecte que per els nacio

nalistes de Cuba servau ·els components 
del Grop Catalunya, de Santiago i molt 
especialmente el seu consell directiu a 
quin cap s' hi trova el infadigable amic 
Carbonell foren bé prou palesades durant 
nostra estada en els dies 8-9 i 10 del co
rrent. 

Els curts instants que nostres primor
dials quefers ens deixaren lliurers, nos-
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tres amics de Santiago els dedi~aren a 
obsequiar als del-legats · de les entitats i 
publicacions que havien· acudit a la cri
da del Grop per a constituir la Federa
ció. 

Entre els especialment invitats no 
del-legats a la Assamblea s' hi travaren 
nostres amics i fervents nacionalistes 
se:1yors Bonaventura de Pons, nostra 
redactor en cap, l' inspirat poeta Sr. 
Joan Marigó secretari del Casal N acio
nalista de Camagüey, i el entusiasta 
Emili Rei també membré capdevanter 
del sosdit Casal. 

Junts, doncs i dirigits per una nom
brosa comissió del Grop visitarem dife
rents llocs voltants de Santiago, en es
plendides excursions automobilistes en 
quins actes regna la mes córdial i inten~ 
sa germanor. 

Visitarem la _Escola Normal, La Gran-

ja Escola, el Fort de S. J oan, l ' historie 
Arbre de la Pau, el Caney, E l Viso. 

Visitarem els diaris El Cubano Libre 
Diario de Cuba i la Independencia ont 
forem rebuts per llurs directors quins 
expresaren sa fervent simpatia per la 
causa catalana. 

Mes tart ferem la imprescindible, es
cursió al famos Puerto Boniato espien
dit panorama inigualable. 

I cumplint amb el cleurer ineluclibl 
de gratitut el 'admiració i respecte dedi
carem uns instans per a visitar les tom
bes dels procers cubans que donaren sa 
vida en defensió de la llivertat de sa pa
tr ia. 

Visitar em, adés, la tomba del gran 
amic .dels catalans el eximi patrici cuba 
Emili Bacardí, mort darrerament. En sa 
tomba hi f ou depcsitada una ofre.:1a flo
r al com a simbol de nostre admiració i 
r especte. 

Els com:ssionats visitant la tomba d' en Bacardí 
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En tots aquets actes i m€mtres dura 
nostra estada a Santiago forem reitera
daments obsequiats per els directius del 
Grop que no es cansaven de palesar-nos 
arreu llur afecte, fins que arriva el 
Apet del dia 10. 

En el ·mateix hostatje del Grop, en 
llur suntuos saló d' actes hi tingue lloc. 

Fou en homenatje als Del-legats a la 
Assamblea. 

Donarem compte del menú explendi
dament servit entre mitg de la major ale
gria i confraternitat. 

I arriva la hora del Xampany, i amb 
ell, els brindis. 

Comep.ça el gran Carbonell amb un 
bell parlament d' ofrena del homenatje 
i com ell sap fer-ho electrisa a la concu
rrencia qu' es desfeu en perllongats 

aplaudiments repetides voltes. No dis
posem de prou lloc per· a, ni en síntesis, 
publicar son parlament, com fora nostre 
plaer. Sols direm que coralment agraïm 
al amic Carbonell el devasall de concep
tes que vertí en nostre honór. 

El).tre els comensals i' hi travaven el 
Sr. Pujals en representació del Cubana 
Libre i el Dr. Muñoz. Deslogue per La 
Independencia. 

Abdós pregueren la paraula per a re
merciar les frases afectuoses qu' els hi 
foren dirigides i posant-se a la disposi
ció de la Federació per a ajudar-la en 
ses tasques patriotiq_ues i de llivertat. 

Es inutil dir que llurs paraules foren 
rebudes amb perllongats aplaudiments i 
visques. 

A•pecte del saló del Grop en la festa del día 10 
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Nostre amic, el eminent periodista Sr. 
Conangla (qui diu que no sap parlat) 
ens feu un discurs que ja voldrien de
sentrrollarlo millor aquells que diuent 
que en saven. Estigu'é just, justisim, elo
quent, vivrant. Ens recorda al gran Pi i 
Margall a qui parangona amb en Mar
tí, el procer cuba basant en aquell afect~ 

que es tingueren 1' afecte que nosaltres 
tots els catalans sentim per els cubans. 
Molt bé per el Sr. Conangla. La ovació 
que se li tributa fou palesa mostra del 
general assentiment. 

El inspirat poeta Marigó llegí la se
gu.ent poesia original; 

s A L u T A e I o 
Catalans de Santiago, 
ca tal ans tossuts del Grop ; 
el Casal vé a saludar-vos 
i a parlar-vos ben d' a prop. 

Hem nascut fa poca .estona 
pró en moment ben oportú 
i 

1
admirats de la vostr' obra 

hem vingut amb pas segú. 

Fa poc temps que tots vos creieu 
qu' era xorx el Camagüey 
de catalans patriotes 
qu' es sabesin fer la llei. 

I que ·a una sola veu nostra 
acudisin enardits 
a ajudar-vos en la tasca 
qu' heu empresa amb tants dalits. 
I aqui SDm; amb veu ben clara 
vos diem; volguts germans, 

Una estruendosa ovació corona les da
rreres estrofes d' en Marigó. 

En Daroca i en Renau feren tot se
guit us de la paraula i amb tons brillan
tisims s' ad-deriren al acte amb entu
siasme. 

En Pere Boquet. . . també hi havia de 
ficar cullerada. Instat per a que recites 
quanque compOSlClO poetica S' excusa 
dient no anava preparat aprofitant la 
oportunitat per a en nom de VIDA 

a Camagüey hi ha homes dignes 
de qu' es diguin catalans. 
Hi ha homes amb conciencia 
que senten vostre ideal 
i corpresos el' entusiasme 
s' apleguen en un Casal. 
Qu' es un niu de patriotisme 
on t hi ha encesa en tots instants 
aquella llantia sagrada 
qu' es guia dels catalans. 
Per xó amb el cap ben enlaire, 
pensa clara i front seré 
hem vingut a federar-nos 
amb el cor sadoll de fé. 
I are a tots Grop, Centre i Blok 
i a la premsa en general 
os dic del Casal en nom 
que com sabeu ont anem 
també sabeu alla ont som. 

CATALANA oferir-se a la Federació i 
al Grop dient; "Nosaltres vos- regonei
xem el dret d ' espupir-nos al rostre el 
dia que en les pagines de nostre publica
ció men tres nosaltres hi siguem hi tro
veu una sola paraula qu.e desdigui del 
ideal nacionalista ca tala.' ( 

rrot seguit en nom també de la Agru
pació Artística de Teatre Catala de la 
Havana que per el seu caracter no pod 
ad-derir-se a la Federació s' hi ad-dereix 



moralment posant-la a la seva disposi
sió per a el dia que creguin utils llurs 
serveis. 

El notable actor Sr. Joaquim Miró re
cita maravellosament la viril poesia Pa
tria, d' en Guanya bens essent fortament 
aplaudit. 

I finalment en Pineda el dignisim pre
sident del Centre Catala, el ja eloquenti
sim orador catala, el mes notable de nos
tre colectivitat a la Havana clogué el 
acte amb una de les seves mes formoses 
oracions. Entonant amb entusiasme els 
Himnes Catala i Cuba deixaren els co
mensals les taules del banquet. 
La Vetllada. 

A la nit tingue lloc el darrer acte el' 
aquesta epopeia histcrica dels catalans de 
Cuba amb una solemnial vetllada en la 
que el notabilisim Quadro Escenic del 
Grop comandat per el entusiasta actor 
N arcis Guell nostre volgudissim amic
posa en escena la obra patriotica catala
na i per tant prcitida a Espanya La 

· Cansó dels Catalans en la que lograren 
forts aplaudiments tots els i:lterprets. 

En Pere Boquet per a acomiatar-se 
dels seus volguts companys de Santiago 
volgué també pendrer part en aquesta 
vetllada recitant la balada del Ferrer de 
Tall i el somni de Un quefe de la Coro
nela essent molt aplaudit. 

I entre visques i aplaudiments deixa
rem el estatje del Grop per a emprender 
nostre viatje de retorn a la Havana amb 
la natural reca::J.sa de deixar a aquella 
gent entusiasta que tant ens havien pro
digament distingit amb llurs efectes. 

Merces a tots, volguts companys, mer
ces al socis del Grop, merces al Consell 
Directiu, a les Seccions i merces al eximi 
Salvador CarboneU anima el' aquella 
Casa ont s' hi cova el mes vervent patrio
tisme. 

SÓls podem acomiatar-nos en circuns
ta::J.calment amb el crit de Visca la Fede
ració d' Entitats Nacionalistes Catalanes 
de Cuba, visca la Jlivertat de Catalunya. 

Bosc Vallvidfera 
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TARDORAL 
(De ''La Pensee des Morts".) 

D'en Alfons de Larmartine. 

Les fulles seques i mcrtes, 
de les branques van caient; 
ploran,t i a ratxades fortes 
de la vall s' aixeca 'l vent. 

L 'oreneta esgarriada 
passa arrant l'aigua estancada 
entre 'ls herms del desert camp; 
el noi del pobre vilatje 
va apilant el sec ramatje 
mort pel vent i 'l foc dels llamps 

El riu no .te la tonada 
qu' adormía el bosc prop 'seu; 
sota la branca esfullada 
els aucells no tenen véu, 

El vespre amb l ' au ba s' aju::~.ta; 
encar el sol no despunta 
que ja esta llest del seu torn; 
a intervals de poca estona 
una llum rojenca dona 
que n' anomenem un jorn. 

El remat enva c&mina 
busca::~.t brots pel marge vell; 
sols d' esbarzers té l' espina, 
amb el pel d' algún a::~.yell . 

Del pastor ja no e entida 
la complanta amorosida 
qué alegrava els verts contorn 
han ;mort les flors de la prada ... 
Així fineix una anyada, 
així acaben nostres jorns. 

Som al temps que tot es tomba 
a la branzida dels vents; 
un vent que ve de la tomba 
fa cullita de vivents. 

I caue::~. amb munió extensa, 
com el plumatje que llensa 
per inútil l' aligot 
pel gris desert de les bromes 
llavors que , ent no\ es plomes 
que l' abrigue11 de la mort. 

Es quant e1 s meus ulls obría 
per veures d l món marxar, 
tendres fruit. que al sol del día, 
Deu no ha deixat madurar. 

Si pocs an) s porto el estar-hi, 
sobre el mon vi e olitari 
entre 'ls altres de ma edat. 
I quant vell recorts ajunto. 
"Ont son eL qu' aime ", pregunto. 
tristament e ntemplo 'l prat. 

L'infant per la mort avara 
, ol el breçol ha deixat, 
caient del pit de la mare 
del sepulcre al llit gla~at. 

Essers animats que la vida 
han perdut, i en llur fugida, 
quelcom qu ' era ncstre han pré, 
sota la terra s' ajunten ... 
''De nosaltre ' ens preg·unten 
' vcstre recort no u diu rés ?' . 

JUAN PARELLADA SEGURA. 

(Traducció del francés). 

' 

l 
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INTERMIG, 
EN EL 
T E A T R E 

l\1entre la cortina és baixa, 
llenso els ulls a voleiar 
pels indrets ón bellugueja 
la gentada que va entrant. 

Enlla es veu una familia 
que s'espera berenant; 
deu haver dinat molt d'hora 
que ganegi tant aviat. 

Mes enlla un marit i molla 
(si no m'erro en judicar) 
mentre l'un mira a sant Pere, 
nostres tradicions babaus. 
l'altre guaita a sant Bernat: 

Deu haver-se post la lluna 
que va eixir el jorn nupcial, 
la lluna de mel que resen 

Mes enlla, en cent cops a l'hora 
joves . acarametla ts 
desafien les canicules 
amb les brases, amb el flam 
dels séus cors sense experiencia, 
o trapelles, o malvats. 

Ell s'acosta i mes acosta, 
ella fuig d'un modo suau; 
ell vola a .l'espatlla d'ella 
la ma eixuta, aquella ma 
mes honrada quan treballa 
que quan cerca tóu de carn. 

Passa amb una panereta 
de dolses dolents i cars, 
un xicot que ven periodics, 
i quan conve fa de clac, 
i sab de collir burilles, 
i fer qüa pels estancs, 
i el coneixen els Scarpies 
per un "pispa" i per tatuat. 

Mes enlla una criatureta 
bes'anta la seva fam, 
mentre sa mare es descorda, 
i es manifesta un pit blanc, 
que'l fill plorós salvaguarda 
de tot pensament sensual. 

- ~ J. Costa i Pomés 
Barcelona. 

I ~ 
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UN NEGOCIANT DEL ART 
:tJn ca tala al istil de~ Mister que s' 

emporta d' una banda de mon a l' altre 
les joies de Maricel estableix una com
petencia amb el nostre museu d' art de 
Catalunya. 

Es un senyor amic d' antiquaris i ar
tistes; sovint acut als grops d' aquestos 
amb aire de protecció i a les botigues 
dels altres com home i11telecte i poten
tat, sempre depresa i a fer negocis ra
pids ; no li agrada la moda americana, 
te predileccio per la parisenca, (de 
Montmartre). Vesteix amb trajo negre 
d' americana llarga i calces estretes, 
barret del mateix color i d' ales am
ples, usa auto de gran port, viatja amb 
senyora a sou, visita cabarets, musicalls 
i tot lo mes xic de la gran urb barcelo-
nina. . 

En son estatje particuJar col-lecciona 
obras d' art, antic i modern, enderroca. 

1 parets per a fer grans les sales qu' om
plena de vitrines roblertes de vidres, ce
ramiques i altres objectes, cambia pedres 
noves per velles en forats i finestres, te 
artistes a sou com si fosin artífixes, tot 
ho disposa com per a fer una gran bo
tiga. Aconsegueix obres d :art sens repa
rar en el gran preu, quan es questió d' 
orgull ú de competencia. Empró quant 
es tracta de artistes o de gent a qui ell 
pod ajupir allavors ja es altre cosa; es 
questió de fer el aixerit, o el protector 
o l 'home_important i de nombroses ocu
pacions .. 

A n' ell li es ensemps · anar a MaJlor
ca i contractar tots els tocinos del mer
cat i no comprar-ne cap tant sols per el 
goig de fer-los pujar de preu, com fer 

qualsevulga combinació amb sucre draps 
o ferro vell. I sempre tot a corre cuita 
perque es un home a la moderna euro
pea. Mes no s' assembla de res a n' 
aquell refinats que s' honrau alternant 
a.mh els artistes per .esser els primers en 
adquirir-los les obres pagant-les a bons 
preus i al comptat. Aixa per a ell fa 
poc comerciant; el regat eix i fer passar 
temps despres de fet el tracte es el seu 
sistema (es una debilitat de necroc1ant 
ca tala de la nisaga d' aquells qu~ feren 
imposible l' estada des jueus a Catalu
nya). 

Pero bé; totes aquestes qualitats de ne
gociant aixerit no tindríeu cap valor ni 
significarien res ; tots tenim els nostres 
defectes. Lo. que te veritable impoltan
cia es que no poguent de moment fer 
despeses grans la Junta de Museu::> de 
Barcelona per haver adquirit la famosa 
Vicaria del pintor Fortuny, prega al 
aixerit comerciant qu' ell fes un u et e de 
bon patrici prestant el seu apoi material 
a quins prec es nega só pretext de que 
no tenia mitjans per a fer-ho .. Doncs bé 
al ensemps que negava a Catalunya el 
seu apoi perque anesin al Museu els im
portants terns i tapiços del Capital de 
Lleida, que son riquisimes joies d' art. 
antic belles mostres del .personal oon 
gust de la Catalunya d' altres temps, ell 
per sota ma adquiria les sosdites joies 
pagant-les al comptat rabios amb la som
ma de dugues centes mil pessetes i ad
metia que els pocs escropulosos canon
ges del Capital de Lleida, que feren la 
venda manquesin al plaç d' esperar un 
dia qu' havia demanat el director del 
Museu per a resoldre en dqfinitiva. I en-
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car aixó no tindria altre .importancja que 
satisfer la vanitat d ' omplil~ les parets 
de casa seva i a~abar-s 'en de qu' ell po
dia mes que la Junta de Museus. 

La veritable importancia c1 ' aquest fet 

NOTA COMIC-TRAGICA 

esta en que essent els tapices al Museu 
restarie::1 segurs, mentre que travant-se 
a la casa del senyer Plandiure resten en 
el mateix perill que les joies de Maricel. 

J. FRANGARESC.A.. 

J a e · g r eu, ja, e l seu m al, p ero m e sembla que amb una bona ingecció d ' aquestes encar el salvariem 

11llli11lliïï\l~ifflll'ili1lllilï!li1\11'1íílrn~liïl\11Kllíllll1l11l1'!1 00 
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Sant .Rafel, 5.0 
H a v a n a ESCOLES ~ PIES 

Maximo Gómez 
Guanab.acoa 

Interns , 
Primera 
Comers 

mitxos- interns externs 
i Segona ensenyansa 

Idiomes 

Catalans: Fent eduC'ar a vostres 
fills en les Escoles Pies, esde
vindran homs de profit i con
servaran l'amor a nostre pa tria 

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

HABANA 

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

ca;barién, Nuevita~. Manat1, Put!rto Padre, Gibara, 
Vita, Banes, Mayar[. Sagua de T4namo, Baracoa, Guan
t;iuamo y Santiago de Cuba, 

REPUBLICA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
PUERTO RICO.-San Juan, Pon ce, Mayagüez y Aguadilla 
COSTA :::;UR DE CUBA.-Cifntuegos, Casilda, Tunas. 

Jdcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Ni
quero, Enl'enada de Mora y Santiago de Cuba. 

COSTA NORT.E DE VUJ•.LTA ABAJO.-Babla Honda. 
Rfo Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma
las All'uas, Sants Lucia, Rfo del Medio, Dimas. Arroyot
de M4ntnp. y L11 F'é. 

LA : ·8JSPANO-CUBANA, S. A. 

···~ 

. Importadores de Accesorios para Autom6viles. Bícicletas. Motocicletas y 
·· Efectos Eléctricos.-LA MAS SURTIDA. Todo lo que necesíte para s u Auto o 
:~Cami6n nosotros lo tenemos.-Agentes exclusívos del afamado motor 

••sHA w••. de 2 y medío H. P •• adaptable a cualquíer bicicleta. 
AVENIDA DE BELGICA, 127 TELF. A·5900 

HABANA 

..... <(t 
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Amistad, 45 
Teléfono A-1641 

HABA~A S < 

~~~;G-~<>n%~®~0~~<>6~07?0" ~~®%n<>~~ 

l
~ecrtr'dcr 
Jóy-a~ 
re'dlz--an 

1 'd be llc Z.'O. 
de la mujer 
[!] ffi'dif l!l 

hermo<Y'ra. 

' 
CUERVO Y SOBRINOS 

SAN RAFAEL Y AGUlLA 
HABANA 

I 

CASA DE MUSICA 

Casa establerta en I' any 1904 

Editor e importador 

de música 

Instruments per a 

Banda i Orquestra 

GRAN ASSORTIT 
EN MUSICA CATALANA 

~ !?. _/0 @'\_ 

~ Compostela, 48 Teléfon M 1388 

~ HAVANA 

~ I I@]@]@]@]@]@]@]@] 
~~o~ op~~~ 
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~ MAYOc~~~cad~Ma~:~ESIAS ·~~a. 
i Matalassets (colchonetas) 
Flor seda, seda, cotóns es- ~~ 
terilitzats. Especialitat de la 

·~ Casa. Son els mili ors. 

~ Fabrica: · . Dlpóslt: 

I Quinta El Paraíso Industria, 111 ~ 
Teléf. 1-1699 ~ . Teléf. M-5579 ~ 

PUENTES GRANOES HAVANA ~ 

~r- :>.Q:\{o~~~:-o~;·.:>1) :.: •10;f.ore~~!<JO~oo~oo~~07.'~-o®<>a%~O~;:oo~~o 

· Reconstituyent . ideal per a les dames 

MIOTAURO 
E:i sabrós i d'efectes ra¡Jids i notaLles. . 

Es un vi mo;;catell deleitós, fet amb suc d'= carn de 
· toro. 

Preparat en els Labor .1 toris A. Serra Pamies, 
Reus. 

De venda en totes les drogueries I farmacies. 

Representant: 

J R P A G E S Aguiar, 103 
• • HAVANA 

o 
Giran letras a 
e or ta y larga 
vista sobre 
Nueva York, 
Londres, París, 
Hamburgo y 
sobre todas las ~ 

capitales de ~ 

provincia y ~ 
pueblos de Es- § 
paña, Islas Ba- ~~ 

leares e Islas 
Canarias. 
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ACADEMIA DE MUSICA 
DE 

Oarlos M. Vallés 

Incorporada al CONSERVATORIO GRANADOS 

SAN MIGUEL, 194 

TELEFONO M-9508 

PROFESORADO 

Canto, Srta. Paquita E)(as,-Arpa, setio

rita Estrella Grau.-Violín, sef'ior Pedro 

M. Vallés.-Violoncello, Sr. Emilio l.eón.

Mandolina, Mandola y Bandurria, sefiorita 

Antonia Fo;rrando.-Guitarra, Sr. MiJruel 

Rodriguez.-Teoria de la M1isÍca, Solfeo, 

Piano, Armonia y Composición. Sr. Carlos 

M. Vallés.-Dectamación, Sr. Elpidio S4n

chez Agramonte. 

PRECIOS 

Piano............................................. 3 6.00 
Piano, curso superior..................... 7.00 
Solfeo, Teoria y ,Dictado con un ins-

trumento................................. 8.00 
Cada una de las asignaturas, Arpa 

o Canto.................................... 10 00 
Declamación .:............................... 6.00 
Las dem4s Asignaturas ............... 5.00 

....... ... .. ~ ....... ... ..... ~· 

~\ \., -.~ 
I;;5TA [)LA/\CUQA óOLO LA DA I;.L 

JAilON LA LLAVI; 
J_A[)O/\ v¡;RDAD m oABAT~ó, Ó.ENC. 

~~LA FLOR DE CUBAtt 
DE 

MAL ET . 
I Co . 

Gran establiment de queviures fins i de tota mena 

Vi, Castell del Remei - Olis de tote" les marqu s 
catalane' - Cham11any Codorni11; t lani[(Jn ssa de' 
V1eh - Embu its de Mallorca- Muxurnóns- Oi l
ves negrt s - Botifar es blanca i del gr ixet: 
Conserves rle Pedrerol i Mir, i ~iberia. etz., etz. 
Ademés hi trovare 1 tots e s prod ,.ctes d'E.-pa-

nya i Estats Units 

VINS I LICORS DE TOTES MENES I MARQUES 
El MillOR CAFE ·DEL MON 

SERVEI A DOMIOLI PER MINTSAJER I PER EXPRES 

ESPECIAUTAT EN ELS ARTICLES CATALANS O'Reilly, núm. 86 Teléfono A-3270 
~~~·w-o.~oni~~~~~~D3;fr~~~~ill~Oil 
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AGUA Df SAN ANTONIO ~ QUINABER 
La mejor agua mineral de Cuba Refresco ideal, Elaborado con Agua de San Antonio 

E R N E S T O P U I G , - S. en C. 
SANTIAGO D E 

LA BEBIDA OE LOS QUE ~A13eN TOMA~ 

C ~ L tCORERA DE CAMAGÜEY 5. A. 
GLO~IA ~1,\l • TEt.r-. Tl• APARTADO N•12~ 

Ct\M/\GÜG.Y-CU5/\ 

C U B A 

GRi\N. 
fiOTEL 

y 
·RE5TAUU.J\N..T 

I GL TE DA 
~ 

E5TE.VE. Y ME!lM/\NO 
Pn.OPI[;!.TARIOS 

l'"nENTt:: /.\L P/.\nQUC:: AGn/.\MONTI:; 

Tt!L~FONO 162 APARTAOO GO 

CAMAGUE:Y 

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

FABRICA 

de Lampares i Pantalles Casa Albareda 
El millor present és una Iampara 
Visiti aquesta fabrica i les trovara a preus sens competencia 

HAVANA 
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No hay aviación completa 

sin Champany ''Codorniu''. 

Agustín PARLA. 

Unicos importadores 

J. BALCELLS y Ca. 
San Ignacio, 16 

~===BADANA== 

SON 

LOS 

PREFERIDOS 

CASTELL DEL REMEY 
FINISIMO VINO DE MESA 

Primero falta el pan en mi mesa. 
que el ''Castell del Remey' '. 

Domingo ROSILLO. ... 



Hasta los moros consideran 
imprescindible el teléfono 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Muehos elementos ayudHn a Espafia a 
la restauración de la paz en Marrue
cos. La art lerfa y bayonetas no 

bastan. Hay instr•Jment s que pu•·dE-n 
hacer lo qu ~no pueden las arrna~. Uno 
de estos instrumentos es el teléfono. 
El sil!uiente ciesp ebo fué publicRdo en 
El .Mundo, de la Haban ~· . recibido de 
Tetuan; rlire: 

"El jefe moro rebelde RaiRuní, que 
recientemente se entrevistó con va
riofl generales del ejército español, 
haciéndules presente su disposición 
de animo, tendiente a someterse al 
protectorado de España, ha expues
to las condiciones que deben serle 
aceptadas para su sumisi6n. · 
''El Raisuní exige la devoluci6n de 
sus bienes, hoy embargados por las 
autoridades españolas, y se compro
mete a residir en Tazarut, donde se 
construira una casa digna de su 
rango, con un teléfono para comuni
carse con el resto de la zona. '' 

No hay lug •r en el munrio por retira do 
que sea, no hay p·1eblo ta., rP.trógado Pll 
su desenvo vimiPnto al cu::~l no le es de 
neces dati absoluta PI te éfono El telé
fono es Una de )RS tnf)uen('t'•R lTla~ mo
dernizante"~ y CÏ viliz::~dora~ jaJl1aR ÏOVPn• 
t"das,- y resulta esendRl en la vida 
diaria de todo hnmhre o mujer que 
quiera estar al dfa. 
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COLCHONE./. 
COLCHONE. TA/. 
A.LMOHADAJ: 

y 
ADTICUL05 ANALOGO/. 

GUA5Cli y QIBEIM 
~N RAFAEL "' CONSULAOO 

M-7()6..3 

HACA. NA 



.San Nicolas 75. .· ¡ 
Catedratic de' la Uní-

. versitat Nacional. Acade
... , mia Preparatona~ 

..._.._..,.... __ IIIÍIIIIÒOor:~~¡--.~...,, . ~~ , I 

'J'=RANCESC ~ 
- . · : .VII~ARDI;BO 

- ' 
Cardena~ 10, 2. 0 pis . 

. Cicéllador, y montador 

Industria 119. 
Perruqueria de Senyo

ra. ~ Tintura · "PILAR". 

J.OAQUIM MUNTAL .: .. -. -.. Ca:r-denas y Corrales. 
· Succesor de · P:Ïbló~. M:. · Ma'gatzemistes de Ta-
.Costales. Obrapfa 3l. bac. 
· El ~.millor ·paper de fu
mar per . a çigarrets. " 

Avenida de Italia 64. 
Mobleria de luxe. 

l 

~r. ~ABL~ MIMO il 
Concotdia 18. · I 
Cól-:legi de San Fran

cisco de Paula. 1.11 y 2." 
·mnsenyans~. 

':r:eniénte Rey 14:. 
Ca:ble Ron1agosa. , 
Importadors de queviu- : 

Oficios 48. 
- Con1i?sions, hnporta
dors de queviurers y ta
sajo. 

MANEL BACHS 
Lucena 10. 
Marn1olista. 




	Couverture
	Publicités
	Ours - Publicités
	Page de titre
	Nostra portada - Quadre de Francesc Barsó - Montanyes de Catalunya / Pere Boquet
	Mimi Aguglia i Giovanni Grasso en el Nacional / Pere Boquet de Requesens
	Lluis Graner i el seu art / Frances Garcia Escarre
	A plena nit d'autumne / Trini Ma Torrebaja Casanovas
	Espurnes / Miquel Viladoms
	Notas de viatje / Bolva
	Als catalans de Cuba
	Na Rosa Claramunt i en Josep Arrufat
	Per la llibertat de Catalunya
	Salutacio
	Tardoral / Juan Parellada Segura
	Intermig, en el teatre / J. Costa i Pomés
	Un negociant del art / J. Frangaresca
	Publicités
	4e de couverture

