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~ SUPER-SIX 

0~ 
~ Ningún coche ha tenido nunca un motor mas afa- UN COCHE ABIERTO MAS AMPLIO 
Q mado del SUPER-SIX. Mas de 125,000 dueños conocen 

0 Uste<l no pucde apreciar lo que a este precio com-

~ 
su funcionamiento. Su resistcncia es · grande. Su ser- pra hastu que lo examine y pasce en él. O 
vicio es completo. Atras del ESSEX hay todo lo que hemos apren- O 

Usted debe conocer la última palabra en funciona- 'dido, construyendo ya 70,000 coches. ESSEX. O 
Un nivel mas alto de perfección y sU:avidad es fa- ~ 

'a"' miento de motores. Y a usted le gustara el nuevo cilmente aprec.laclo, así como la belleza de sus líneas. 
.., HUDSON gracias a otros notables detalles. Su cuida<lo y atendón son facil, llmpia y cómodamen-

te conseguidos. 
UN PASEO LO DICE TODO Unn. satisfacción que usted sólo puede obtener en 

· ~O carro f:'. grr..n des de prec i os elcv:idos. og 
Phaeton, 4- pas. . . . $2.900 Phaeton, 7 pas. . . . $2;950 La fama del ESSEX no esta ~onfinada a su ma-

ravillosa habilidad en poéler, velociclad y resistencia. 
Completamente equipados con cinco ruedas de l\Hs singular es la absoluta ausencia de molestias y ~ 

exaspeTantes pequeñeces tan desagradables para el 
alambre, cinco gomas de cuerda y defensa de lo mej'or automoviliE,ta. 

o
0 

que se hace. Asirntos mas ampJjos - Puertas mas anchas. . 
Lnbricado con accitera. - Ningún sucio engrasador. 

o o 

~ 
Ofinas, Estación de Servio y C 
Talleres y Sala de Exposici5n: Avenida de Whashistong 12. LANGE . MOTOR COMPANY 0 

Teléfs. :M-7279. _r¡ 
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~ · Ab i erta los días laborables ¡j 

~ hasta las 7 de la noche, y los ~D 
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Entusiasta nacionalista catala 
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~nostra ;aorta da~ 

Díbut~ d' en ~~ancesc Earsó 

1\ Zattlinale 

l~!ssal rea ••• a l' aigua, a l' atgua ••• l 
++++++++++++ + 

l.lísca, lleugera la barca pescadora 
-· empesa pels oretjos mattnals 

que inflen les "etes en la mar Uattna 
quan surten dc pesquera ats sardinals • 

.SDlcant "a la barca mar endintre 
a cercar el tresort que té amagat 
en tant que el pescador que la comanda 
canta tt amor que en terra baura dei~at. 

~issa .•• remitjer ... la ~ar~a a P atgua. 
de des d' et sattambarc, crida el patró: 
la ~ar~a s· endinsa en l'aigua quieta 
t a l' aguau es posa el pescadó. 

coruna d' un argent bellugadís 
de sopte. ja la ~ar~a n• es ísaoa; 
la barca trontolla a n' el seu pes 
í el pescador, referma la calada. 

~ost el sol. ja la barca fadígosa 
pd pg...s del tresor que porta a dins 
torna en terra a deixar la se"a carga 
que ba sostret de les conques dels dofins. 

B la costa, unes donselles amoroses 
esperen el retorn dels pescadors 
í al o"irar la barca ont eus "enen 
alegroies onejen mocadors. 

¡~a son aquí!; encen la pipa 
satisfet r joios el "en patró: 
els amants es reconten ses fontes 
i al mercat "a el tresor del pescador. 

~ere Boquet. 

;i 
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CARNET D' . UN BARCELONI 

ER on començarem. ¡Pas
sen tantes coses en trenta 
dies! No podria dir nino-ú . b 

que la vida el' un barceloní 
no sigui una vida intensa. 
Es de doldre nomes que 

aquesta intensitat no sigui sempre benéfica 
per a l' individu ni per a la col-lectivitat. 

*** 
En les darreres eleccions de diputats 

provincials; a Catalunya les anomenem, 
elecciones de diputats a la Mancomunitat, 
la qual cosa es un progres, hi hagué una 
sorpresa, prenyada de significacions. En 
el districte III trionfa per majoria la can
didatura el' Accio Catalana, i per minoria 
un candidat de la Lliga Regionalista. El 
fet fou jutjat per tothom, victoriosos, ven
çuts i indiferents de la mateixa manera. La 
tenclencia radical, tot just concretada en 
Ú:n partit, havia esdevingut una força a te
nir en compte. Per primera vegada el na
cionalisne incondicional trasmeté represen
tants a les corporacions públiques. 

En Francesc Cambó, assabentant la gent 
congregada a la Lliga del resultat de les 
eleccions a Barcelona, va dir: "Avui com 
féí anys us he de comunicar una derrota ... 
Els fidels s' en van, peró resten els sacer
dots decidits a continuar el culte". 

Els sacerdots , es a dir, els capistostos de 
la Lliga començaren tot seguit a tenir reu
nions i conciliabuls. Hom deia que adop
tarien acords de trascenclencia. El Presi
dent de la Mancomunitat, per la seva ban
ela, anunciava que si no pel nombre , per la 
signifciació, la entrada· dels nous diputats 
d' Accio Catalana hauria el' influir en la 
constitució i en les orientacions del nostre 
govern incipient ..... . 

La incognita comença aviat a aclarir-se 
A l' Ajuntament el cap de la majoria, el 
Sr. Maynes, va oferir als regidors el' Ac
ció Catalana l' Alcaldia i les cinc primeres 
tinencies, per clonar una mostra de respec
te envers el sufragi que havia estat favo
rable a la novella agupació nacionalista. 
Els regidors d' Accio Catalana, no accep
taren, naturalment. Per governar no n' 
hi ha prou amb una manifestació popular 
feta en unes eleccions; cal tenir una ma
joria compacta. Quan els regidors d' Ac
ció Catalana tinguin aquest element indis
pensable de govern, acceptara les respon
sabilitats del poder. 

En resum, els regionalistes varen fer 
una mena de compliment no mancat de 
delicadesa, peró pr?-ct'icament superflu. 

L' endema d' ·una reunió de parlamenta
ris, va apareixer a les planes de La Veu 
la carta d' En Francesc Cambó retirant-se 
de la política. Aquesta feta va produir 
sensacw. Ja no es tracta va d' un s im ple 
cumpliment ni el' una oferta platonica: era 
un acte que de bell ancluvi tenia totes les 
característiques el' irrevocable. 

Pocs l' esperaven. El parlament breu i 
resolt que havia fet el líder regionalista a 
cop-calent de la derrota no traspuava des
coratjament ni desil-lusio.. . . "Així com 
fa deu anys varem tenir un contratemps 
electoral, are n' hem tingut un altre, "ve
nia a dir En Cambó. Tal com varem re
fer -nos d' aquell, ens referem el' aquest". 

Aleshores, com hem d' esplicar-nos la 
retirada d' En Cambó. ¿Que va passar 
despres d' aquesta ferma promesa de per
sistir? 

Evidentment, la victoria d' Accio Cata
lana a un districte de Barcelona repre
senta va per a la Lliga un advertiment se
nos. Pero ni alterava la composició de 



la Mancomunitat on la Lliga segueix en 
situació Hegemónica, ni representava un 
perill inminent per a les actes de diputats 
a Corts que la mateixa Barcelona acaba
va el' otorgar-los. 

Una verssió que sembla autoritzada as
senyala com a causa proxima de la retira
ela un desacord esdevingut entre els ma
teixos directors de la Lliga. El contra
temps al districte III provincial, va in -
pirar a En Cambó una frase crua respec
te algú o alguns dels seus companys; 
aquests replicaren amb vivesa; la discussió 
va enverinar-se i aleshores, En Cambó va 
resoldre la seva retirada. 

Creiem sincerament que en els moments 
actuals i podser en els que segueixin, En 
Cambó no pot retre cap servei polític a Ca
talunya. Les darreres intervencions mi
nisterials li havien creat compromisos i 
ha vien desfigurat a Barcelona i a lVIaclrit 
la seva silueta de licler el' un partit nacio
nalista. 

En Cambó ha estat l' home de mes ex
traordinaries clots parlamentaries que ha 
produït Catalunya el' ença de la seva re
naixença; ha tingut també afortunades ini.:.. 
ciatives el' organitzador. Pero la seva fu
ria de governar ha enterbolit so' int aques
tes belles aptituts, pm·tan-lo a situacions 
paradoxals i a actuacions ineficaces. 

Tan-de-bó, uns anys de retir, li demos
trin aquestes coses que per a nosaltres son 
evidents de tota evidencia. 

*** 
No vui tancar aquest carnet sense es-

criure quelcom sobre la situacio social de 
Barcelona. Sabeu, sens clupte, com ha 

·-

començat la vaga de transports. Sabeu 
amb quina frequencia els pistolers asse-
inen obrers i patrons pels carrers de la 

ciutat. Sabeu com sovintejen els robatp
ris.. i els atracaments. Estem millor que 
volem, els ho asseguro. El Ministre de la 
Governació diu eada dia que la vaga se-
gueix clescapclellant-se pacíficament ... . . . 
Com entendní la pau el Ministre de la Go
vernació? 

Els barcelonins i amb ells tots els cata
lan comencem a entendre una cosa: que 
a Maclrit no tenen cap interes en adobar 
la situació. La policia que ens trameten 
es impotent per perseguir als criminals que 
fugen pistola en ma de pres de cometre 
l' assassinat. . ... 

lVIai com ara havia aparegut clara la con
comitancia, per acció o p.er omissió, entre 
els malfactors que actuen a Barcelona i el 
mon oficial que actua a Maclrit. Fins fa 
poc la exasperació del problema social i 
llur borda afegidura, el terrorisme, havien 
imposat una mena de treva a la propa
ganda nacionalista. Ara, gracies a Deu, 
els catalans comencem a veure-hi clar. Tot 
es una mateixa cosa. Tot es un mateix 
problema. La dominació espanyola a Ca
talunya sempre comportara esclats anar
quitzants. Nomes la implantació el' un go
vern catala amb plenitud de sobirania pot 
convertir la ferestega batalla el' avui amb 
una pugna incruenta com la que sostenen 
el capital i el treball a qualsevol país ci
vilitzat. 

Carles SOLDEVILA. 
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Noces: 

Na Angela Moya 

i En Camil Vas all o 
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NOTES AL 

' assassinat d' en Salvador 
Seguí (a) El Noi del Sucre 
ha augmentat mes el dolor 
i l' execració per aquest se
guit d' atemptats que pau
latinament vé presenciant 

el nostre poble. 

Tenim dit que no som partidaris de les 
violencies per a fe1: trionfar les nostres 
idees: tampoc som partidaris d' una pas
sivitat xorca i suïcida. 

Perxó condempnarem sempre l' atemp
tat sigui quina sigui la victima que hagi 
caigut coberta de Sang, com també exa
crarem al individuu o a la col-lectivitat 
que no sab revel-lar-se contra les injustí
cies i les tiranies que l' endogalen. 

Entenem, peró, que les qüestions socials 
formen part intregrant del nostre plet na
cionalista: creiem que no podem deixar 
passar aquest moviment generos que re s
ponent a un estat de fretura i d' atormen
tament sense que hi prestem una atenció. 

La nostra conciencia i la nostra digni
tat de catalans ens hi obliga. 

Mai com ara, els moviments i les convul
sions socials i polítiques s' havien tant 
aguditzat. Sembla . talment que hi ha un 
interes vivissim en fer permanents els es
tats de terror i de sobre-salt. 

En epoques de floreixement catalar1:itzant 
de la nostra terra ens varen importar des
de Madrit en Lerroux. Tots recordem 
abastament quina va esser la seva missió 
i quin també ha sigut el seu resultat: aufe
gar tota aspiració eminentment catalana. 

Fimbra encara en nostres oids l' esclat 
terrorista per mitja de les bombes: era 
ahir quan encara flairavem el baf de pól
vora i el nostre cor tremia al temór d' 
esser víctimes d' un atemptat: i torna avui 

-

novament aquell estat de terror per l' im-
peri de les Stars que s' imposen prete-· 
nent aufegar la vida de nostre po-ble. 

Uo podem creure· que sigi l' obra des
tructora de germans contra germans; no 
cap1m que per· el trionf de les idees , els 
homes hagin d' esmicolar-se. 

EN J. RENOM CORNET (BOLVA) 

Nostre col-laborador 

Tal vegada si gra tessim la crosta social 
trovariem que els veritables autors el ' 
aquets atemptats no son precisament 
aquells infeliços espitragats i de possat 
murriesc que engrapen l' arma homicida 
i executen els crims ; tal vegada si ens hi 
entretinguessim en escatir-ho hi trovariem 
la ma d' alguna alta i respectable persona-

4 



litat que té interes ella sabra perque, en 

arruïnar la vida i els mitjans de vida de la 

nostra terra; sens dubte hi trovariem aque

lla anima, pobre el' esperit i assadollada 

el' odi que procura cercar tots els mitjans 

procediments de combatrens amb aquella 

rencunia fera i inhumana que sempre ca

racteritza els atacs a nostra Catalunya. 

No podem creure que els que mantenen 

aquest estat virulent siguin fills de Cata

lunya, sigan nostre s germans de Patria: no 

ens ha alletat la nostra Mare ni ens ha 

do·1at l' existencia perque empleesim la 

nostra vida en afers i procediments cri

minals. 
Dintre Catalunya, en Seguí defensava el 

regoneixement dels drets del proletariat. 

Les seves paraules severes i assenyades 

portaven el convenciment ~ les multituts 

assadegacles de bells ideals. 
Era cimpatica la seva actuació, car veiem 

en ell 1', home que defensaya una lbglca 

i humana idealitat i s' ens feia mes sim

patica, perque llur actuació hi respira va un 

ambient el' alta i nobilissima catalanitat. 

Recordem que en una Asamblea cele-

Un infant ·avui 

a l' escola, es-

devindra un pa

triota dema. 

Apartat771 

4 

bracla en el Centre Autonomista amb mo

tiu el' una vaga, un del públic, sens dupte 

no assabentat dels desitgs dels catalans, 

exigí. amb grans crits que parlés amb la 

llengua de Madrit i en Seguí imposant-se 

a tota aquella multitud reclamava el dret 

dels humans a parlar amb la llengua que 

tinguess in a l' abast i ell com a catala te

nía el dret indiscutible de parlar la llen

gua dels seus amors i amb la que va 

sentir les primeres paraules d' amor, de 
lluita i de combat. 

Aque sta simpatia feia que en Seguí es 

guanyes la voluntat dels catalans. 

Com no esser-nos simpatica la persona

litat d' aquell home que en les pagines 

de "Joventut", aquella revista desapares

cuda i clespres desde "Progrés", l' entitat 

catalanista i estrident, agej:mana va llur ca

talanitat amb els ideals socialistes, abas

tant to ts eh cone~xements sociologies 1 po
lítics? 

Per xó el deuen haver assassinat. 

BOL VA. 

Protegiu l' En-

senyansa cata

lana. U na peseta 

me sal. 

Havana 

•· 
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PRO INDUSTRIA CATALANA 
SOCI A LI SM E y 

ONA feina podrien fer t ot s 
els catalans residents a fo
ra de Catalunya, seria la pro
tecció als productes de l' in
dustria catalana, mes ben dit, 
de la que no es dona ver

gonya de dir-se catalana. 

Tots podem fer -ho aixó demanant que 
sigui ca tala qualsevol producte u object e 
que anen1 a con1prar encara que per encle
van sapiguem que no hem de trovar-lo . 
Hem de parlar-ne sempre que hi h agi opor 
tunitat. E ls que tinguin comerç, que trac
tin també d' introduir productes · catalans 
que en molts casos competeixen amb els 
el' altre s paisos. 

Catalunya fabrica molts productes que no 
exporta por fa lta de mercat on vendre 
amb profit. Creem-li nosaltres aquest mer
cat. A judem -hi tots els de fora Catalunya 
i fem que hi ajudin els nostres amics . 

Quan els comerciants el' aquí vegin que 
amb insistencia els demanen generes ca
talans ja es cuidaran el' importar-los. 

Les entitats catalanes podrien cr ear or
ganismes que contribuïssin a aquesta fei
na, oficines informatives pels fabricants 
que guiessin als que emprenguin l' expor
tació, ajudant-los, fent gestions 1 propa
gandes publiques etc. 

No creieu que t ot aixó vag1 encaminat 
senzillament a protegir a la burgesia ca
talana o a afavorir als amos de fabriques 
i comerços. Anem mes lluny. Volem pre
parat la deslliuració de la patria sumant a 
nosti-a causa al nucli industrial el' amos 
d' obrers, que no es pas clespreciable. 

NACIONALISME 

Aixi com a Cuba tot lo que afavoreix~ 

al sucre afavoreix a l pa is en ge neral, a Ca
talunya tot lo que afavoreixi a l' indus
tria ·afavor eix a l poble car la s ava que 
nodreix la vida economica es eminentment 
indust ria l. 

L' industria ca ta la na avui esta agarro
t ada a Espanya. Depen quasi exclusivament 
del mer cat espanyol que en la maj oria del s 
casos estigui a mercé dels agricultor s es
panyols que imposen tarifes duaneres 
contraries a Catalunya per a obtenir aven
tatges en l' exportació dels seus fruits. 

Pero si aixó fa migrat el mercat espa
nyol pe ls productes catalans encara fa mes 
difícil la conqu est a dels mercats extran
gers que Catalunya troba barrats perque 
esta supeditada a les conveniencies el' Es
panya 1 a la ignorancia dels que dirigeixen 
les seves relacions L. Jmercials internacio
nals. 

Mal per mal el mercat el ' Espanya es mes 
accesible i senzill per l' industrial cata la 
i el t emor de perclrel fa que molts fabri
cants, que per sentiment íntim vo ldrien 
una Catalunya lliure, no cooperen a la se 
paració perque suposen s' arruïnaria el seu 
patrimoni . 

Jutjant-ho fredament, no se ria practic 
desestimar la força que aquest element 
represe nta en el nacionali sme ca tala. No 
hem de volguer tampoc en un deliri de fo 
gositat que s' arruïni l' industria catalana 
la nostra major font de riquesa, perque 
suposant conquerida l' inclepenclencia en un 
esforç fulminant, no podríem conservar-la. 
E ls iclili s amb pa i ceba s' acaben a viat . 

CI 



Lo que hem de fer es convèncer al in
dustrial catala de que si pert el mercat 
el' Espanya en tindrà de millors, pero aixó 
hi ha que demostrar-li practicament. Es 
mes, hem de treballar per a que clescl' are, 
progressivament vagi desviant la seva ac
tual exportació a Espanya envers altres 
paissos per a que en el moment so
lemne de la separació el trastorn econó
mic de Catalunya sigui menys apreciable. 
America seria el camp mes fertil i tots els 
catalans que hi residim tenim el deure 
de cooperar a aquesta creuada pro indus
tria catalana, exigint-aixó si, que '1 pro
ducte catala tingui personalitat propia i no 
estigui amagat sota marques extrangeres. 
Cal canviar l' etiqueta de "Nouveauté de 
Paris" per la de "Fabricat a Catalunya". 
L ' industria alemana es feu gran pel seu 
"l\1acle 111 Germany'' escampat arreu del 
mon. 

Hem de convertir al fabricant català al 
separatisme en· forma practica i positiva, 
no pas amb cants sentimentals. Tot lo que 
no sigui aixó son ilu sions que portaran de
senganys. Al burgés _parleu-li millor de la 
conveniencia de Catalunya de separar-se 
el' Espanya que del dret de Catalunya a 
separar-se el ' Espanya. 

I admetent la possible creació a Cata
lunya el' un governament modern i perfec
te a base comunista, també hi ha que clo
nar mercat als productes per a clonar fei
na als obrers. El separatisme no tinclra 
la cooperació franca d' aquests ni en el 
regim capitalista actual ni en un futur re
gim socialista mentres els nostres enemics 
puguin seguir espantar-los amb el topic 
de que al separa,r-nos el ' Espanya tindran 
de plegar els braços per manca de feina. 

Avui molts el' ells esperen la felicitat 
en el socialisme i no pas en el nacionalis
me i prefereixen un socialisme extens, ge
neral, mes universal que espanyol, mes es
panyol ',que ca tala. Si clonant vida a l' m-

clustria catalana sense comptar amb Es 
panya els hi fem practicable un socialismè 
catala, si fem que un socialisme nacionalis
ta tingui base el' estabilitat com la te a 
Russia dividida en mes de 15 republiq\les co
muníste s lliures; els obrers catalans dei
xaran la seva apatía actual per la causa 
catalana perque la veuran compatible amb 
los seves aspiracions de de slliurança social. 

El elia que l' industria catalana s' en pu
gui riure dels boicots que tot sovint li de
clara Espanya als seus productes, tindrem 
sumat a la causa separatista al ·contingent 
de fabricants i obrers que avui ens fa la 
guerra i amb major facilitat es llençaria al 
sacrifici. 

Llavors, quan fos lliure Catalunya, pac
taria cara a cara i amb mire s a ella sola, 
eis tractats de comerç que li convinguin 
amb les demes nacions, i la mateixa Es
panya, estic segur, fora la que vindria a 
solicitar els productes de Catalunya. o
saltres, no nece ss itant indispe nsablement 
aquell mercat, impo sariem le s nost re s con
dicions. 

Tal vegada us semblarà de poca impor 
tancia aquesta questió pero jo crec que 
'n te molta. 

Es una questió previso ra. Fixeu-vos amb 
el gran Macià com diu a la joventut: No, 
no encare. No us vuil llençar al fra cas. 
Avans prepareu-vos, feu-vos forts, conei
xeu la muntanya catalana, organitzem pri
mer l' exercit deslliurador. Quan estiguem 
preparats, ¡amunt! 

Altra cosa seria llençar- se al suïcidi
Doncs be, jo crec que seria fer esteril l' 
heroica gesta el' aquell exercit si un colapse 
economic fes insostenible l' indepenclencia 
politica conquerida amb la sang dels ger
mans. 

No hi ha dret a malgastar-la. 

Després el' escrit el treball que precedeix, 
llegeixo una Cronica Catalana den Roca i 



Roca publicada a l' Havana i en ella tro
bo enterament comprovats els meus ar
guments, destacant la 1\.ecessitat de con
vertir al obrer catala a la nostra causa, 
fent-la compatible amb les idees socialis
tes . 

El Dr. Mart i i Juli a, l' A po s tol vident i 
desgraciadament oblidat, fa anys que '1 
veia aquest problema i va orientar a l' 
1 nió Catalanista em ers el socialisme. Va 
fracassar allavors pero avui els fets li do 
nen la raó. Per sort, Acció Catalana s' ha 
donat compte ja de la seva importancia i, 
segons aquella crónica, La Publicitat ja fa 
campanyes dirigides als obrers, demostrant
els-hi que la redempció social l' han de 
buscar dintre el patriotisme catala. Aques
tes campanyes han coincidit amb la for
mació d' un nou mudi obrer titolat Union 
Socialista de Cataluña (per disort encare 
no te el titol en catala) que 's proposa tre
ballar de ferm deslligat del socialisme es
panyol i amb organització propia dintre del 
socialisme internacional. 

La necessitat de catalanitzar a l' _ obrer 
l' ha demostrat ara mateix el fet monstruós 
de que el director del Sindicat Unic han 
estat durant la darrera i trista vaga en 
contacte intim amb certs polítics madrile 
nys que tenen jurada la ·destrucció de Ca
talunya. D' aixó en va neixer-llegiu-ho be, 
catalans espanyolistes- la propaganda el' 
un boicot d' Espanya als productes cata
lans. ¿I o us convencereu encare d' on pro-

cedeixen les desgracies que endolen a Ca
talunya? 

Dels aranzels també en parla en Roca i 
Roca i es queixa del resultat desastrós per 
a Catalunya de l' obra dels Bergamin i 
Villanueva que ha portat un deficit de mes 
de 1,500 milions en la balança comercial. I 
escolteu lo que hi diu en Bergamin: "Y o 
en mi paso por el M inisterio de Haciencla 
evité que a estas horas estuviéramos ais
lados, sobre todo a causa del Arancel con 
vistas a Cataluña, confeccionado por el 
señor Cambó. Lo rebajé y mercecl a eso, 
obtuve ventajas para España". 

Ja ho veieu: obtingué aventatges per a 
Espanya a costa de Catalunya. Jo ho cri
tico perque ja es propi de certa gent aixó 
de fer de xulo pero trist es que Catalunya 
consenti en treballar per cap tipu el' aques
ta mena. 

Despres el' a1xo, en Rahola s' escarras
sa pidolant misericorclia en el Congres per 
a que adobin un xic l' aranzel mentres els 
oients uns s' en van, altres s' adormen i 
els demes no l' escolten. L' industria ca
talana ha de viure de la mercé, suplicada 
a cada punt, el' una migrada concesió adua
nera i despres, encara no obra la boca, li 
tapen retreient-li el favor de l' aranzel. 

¿Encara no us heu cansat, senyors Es
teves? 

EMILI S. MARTI. 



La jamosa Josefina Taya 

i Cristofol 
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u N A 

Fina Fineta, Finó; 

nina petita bonica 

jo 't cantaré una cançó, 

sensa saber de musica. 

Mes ¡ai! no se qui 't dura 

mar atravers la tonada •... 

L' oreig te la portara 

sobre del llom d' una onada. 

Si es fa de nit pel camí, 

te la dura alguna estrella 

que ja em coneixen a mi; 

i a tu també la poncella. 

¡Mes si sabés el secret 

de la cançó d' una mare, 

eix cant precis i concret 

que de dolçor tot ho amara! 

Prou te diría el meu cor 

una cançó mes formosa 

qu' una besada d' amor 

sobre ta galta de rosa ! 

Jo et cantaría els ullets . 

de ta ignocenta mirada; 

els teus cabells rissadets 

orlats de blanca ll~ça4a .. 

e 
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A N s o 
A la meva fo,-mosa petita nevodeta 

Josefina T AY A Y CRISTOFOL. 

Jo et cantaría el caient 

de ta boqueta tant xica: 

quant dormideta i somrient 

s' obre graciosa una m ica. 

Mostrant l' albina blancór 

de tes denteets menudes. 

¡ la rosada rosór 

de tes manetes molçudes ! 

Com les d' un bell serafi 

petites i enjogassades 

qu' jo ompliría sens fi, 

de milions de besades. 

Omplint també el bell clotet! 

dels teus brassets com de nma 

o com d' un gai angelet 

d' una finó qu' es tan fina. 

Fina Fineta Finó 

ma . nevodeta bonica: 

¿Et plau aquesta cançó 

sense saber de musica? 

JOSEP FIGUERAS S. 
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CATECISME DEL JOVE PATRIOTA 
Considera, fill de Catalunya, que tots els ho1nes de la terra porteu en llur na

turalesa la força de la seva raça. 
La raça és una n1ateixa llengua, una n1ateixa tradició ; un art i una ciència pro-

pis; una caracterització natural i definida. 
La raça la fa la terra. 
La terra i la raça són la teva Pà tria. 
La Pà tria és co1n la 1nare; sols s·' en té una. 
U na Pà tria i una ba-ndera. 
I tu , jove català ¿quina és la t~va Pàtria? 
Ah, que l' ànin1a se ' t rebel-la irada cu1pan-te de tanta vergonya! 
Con1 és que no defenses a Catalunya? 
Per què no parles ni escrius sen1p.re que t ' és possible, an1b la llengua que t' en

senya la teva n1are ? 
Per qué no uneixes el teu esforç als teus gern1ans de Pàtria, qu e lluiten per 1' 

alliberació de Catalunya? 
Guaita, tots els pobles de la terra i no en veuràs ni un que tanqui an1b pany 

i clau la seva història i renunciï a la seva llibertat. 
Pensa que ets fill de un poble que era el n1és lliure del 1nón i avui jau laç i de

caigut sota el pes en1brutidor de les cadenes. 
Els teus ulls , són un espill fidel de la 1nuntanya, del n1ar i del cel nostres. 
La teva ànirna fa sortir a flor de llavi, la parla catalana, que la terra 1nare ha 

plasn1at sobre les generacions n1ilenàries. 
No obstant, la teva ànÏlna de català resta en1brutida no totes les cadenes són de 

ferro. 
Fulleja la història i no facis versos. Sigui an1b l' a1nplitud del teu pit co1n et 

n1ostris als enen1ics de Catalunya. 
Fes-li, doncs , juran1ent de con1batre per ella. 
Per la seva llibertat, per la seva justicia i pel seu honor. 
Saps per ventura la seva 1nissió alliberadora? 
Doncs prepara't. Prepara la teva intel-ligència, la teva resistència física i la te

va fortitut n1oral. 
Que en l' hora de la lluita no decaigui el teu cos, ni el teu esperit. 
Exercita't físican1ent. Ves a la 1nuntanya i sotja el 111ar. Teus són el n1ar i la 

n1untanya de la nostra Catalunya. 
En les hores de pau estudia, qui sap on i en què podràs servir a la Pà tria. 
Es en la caln1a i en el silenci, on el teu fervor patri aixecarà la ten1pesta, 
Guanya per la .Pàtria, el teu gern1à, que treballa an1b tu a l' oficina, al taller , 

en el conreu del can1p. 
No beguis, no juguis, no ' t prostitueixis. Ets un hon1e que tens una respon-

sabilitat i et deus als teus i fins davant del n1ón. 
Avantposa al teu interès personal, l' interès supren1 de la Pà tria. 
Occeix al traïdor. 
Sigues disciplinat i esperança el trion1f final. 
El dia de la victòria ja arriba.rà .. 
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CAT ALA 
EL HOMENATGE AL MINISTRE 

D'ESPANYA. 

PROTESTA. 

» 

Aquest homenatge es un dels mes grans 
errors que va a cometre el Comité de pre
sidents de societats espanyoles, que es, en 
resum, la suma de tots els errors de la 
colonia,i no deu, per aixó, ni pocl parlar 
ma1 en nom d' ella. 

*** 
Els errors de la colonia començaren en 

la organització de les lluites electorals, en 
les quals ban vingut disputant-se els ac
tuals elements directors, el govern el' aques
tes entitats, per tots els procediments, fins 
aquells que repugnen les conciencies hon
rades. 

*** 
El cas d' Espanya a Cuba es extraordi

nari; peró no es nostre proposit desentre
nar el misteri que aixó representa, que 
molt be podria no resultar tan misterios 
com sembla a primera vista. Lo que vo
lem es anotar l' error el' aureolar una da
ta (deu anys de ministre a Cuba) que di
plomaticament té u~1 significat precisament 
contrari al que se li vol clonar . 

*** 
El ministre el' Espanya assistí a l' ex- -

pulsió de la moneda espanyola ·a Cuba, i 
a totes ses derivacions, que no foren po
ques; assistí a les expulsions el' espanyols, 
que no totes foren justes; assistí a les per
·secucións tan greus quan la guerra euro
pea com aquella de les llistes negres; as 
sistí a l' hecatombe bancaria, que deixa 
a la ruina a mile~·s el' espanyols; assisti 
al imponent éxocle el' espanyols que clor
miren pels Carrers de l' Ha vana, mentres 
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esperaven el vapor que 'ls reintegrés a la 
terra nadiua. 

No volem ni procurem esbrinar fins on 
la diplomacia podia intervenir favorable
ment en aquells sucessos, pero es compren 
que els recordem a l' bora de glorificar a 
un ministre, per si ja tothom, y éll el pri
mer, han pogut oblidar-se el' un passat 
tan proxim, quin record fora prou per a 
ofegar aquestes ansies de notorietat tan 
extemporanies com inmerescucles. 

Si a mes el' aixó enumeressim l' incomp
table nombre de queixes que s' ban pro
eluït durant aquests deu anys per part dels 
espanyols a quins s' els ha vingut burlant 
el pagament de llurs jornals amb vals i 
fitxes i altres documents quina circulació 
prohibeixen les lleis del païs i també els 
espanyols que s' han vist eliminats dels 
beneficis de la Llei el' Accidents del Tre
ball per abandó dels seus representants; 
els espanyols que han vingut essent explo
tats per consuls, vice-consuls i agents con
sulars d' Espanya en tota la Republica, 
arribarém a la trista conclussió de que va 
a resultar un xic sangnanta la burla que 's 
preten fer a tots els espanyols a quins els 
ha tocat rosegar l' os de la emigració. 

*** 
Tothom te de clonar-se cómpte ben aviat 

de la equivocació. Es que ni tan sols p~cl 
dir-se que quants assis.teixin al banquet 
son els convensuts. Per enclavant sabem 
quins son, i en boca el' alguns dels que 
han d' acudir-hi poclriem posar les fra
ses despectives que ban tingut per a la 
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representació d' Espanya, frases que no 
son publicables perque son de bordell, i 
que a nosaltres jamai s' ens ocorrena re
cullir perque creiem mes honrat afirmar 
publicament, com ho afi rmem avui, que no 
estem satisfets de la gestió del ministre 

d' Espanya, que amagar-se pels recons pro
ferint grosserie s en contra d' éll i de sprés 
sentar-se molt satisfets en el banquet de 
la g lorificació. 

E ls precedents fragments, son extrets i 
traduïts litera lment d' un article publicat 
pel "Diario Español" en el nombre del 28 
de Juny ultim. 

DEL 

Hem cregut convenient reproduir els es
mentats conceptes tenint en compte l' au
toritat que representa dita publicació, per 
alló de que ningú millor que '1 mateix sas
tre per a coneixer la tela .. . 

MEU SOFRIR 
En l' atzur tremoladis que 'ns cobricela 

i ens mira amb dolç somris, 
s' hi destrena cad~ nit la canticela 
del món enyoradís. 

En mi, de nit i dia, 
aquesta canticela es repetia, 
mes no amb el dolç somris 
d7 aquell atzur tan bell, tremoladis . .... . 

I aixi mon cor ferit greument vessava, 
vessava amarga fel, 
i amb amical manyac m' acaronava 
la vostra amor fidel, 
i dins de mi naixia, 
com l' alba a trenc de dia, 
un fort agraïment que us beneïa, 
devenint mes llàgrimes amargues d' enyorança 
esmeragdines perles de mistica esperança. 

Trini Ml¡\ Torrebaja Casanovas. 

=- =- = 
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D ' A O I 
NOCES 

Ens plau honorar la plana socia l el' ar!uest 
nombre amb la nova parella Na Angela Moya, 
f illa del conegut contrati sta d' ob res En Pascu a l 
Moya, i del serios i apreciab le jove En Camil 
Vasallo, quines noces tingueren lloc el día 9 del 
present mes . E ls desitjem una no interrompuda 
ll una de mel. 

*** 

CENTRE CATALA 

E l el ia 22 del co rrent t ingué lloc l' an unciada 
vet llada preparatoria de l' Aplec de la Sardana 
que projecta portar a cap la Secció de Cultura 
per a ben aviat. 

Despres de breus pa rau les per el Dr. Claudi 
Mimó, el pres ident En Josep Pineda llegí una 
conferencia escrita espresament per aquell acte 
per el president de la Secció de Cultura En M. 
Grau, la que versa sobre el tema de nostra clan
ça nacional, la seva historia i evo lució amb in
finitat de dades i consideracions molt at inades. 

Fou molt ce leb rat el treball del amic Grau. 
Tot seguit nostre company el notab le composi

tor de sardanes En J osep Lopez F ran eh deixa 
sent ir les belleses de la seva popular producció 
La Dança de Goges la que fo u oida, un cop mes, 
amb delectantsa. 

Finalitza tan simpatica festa amb ballades de 
sa rdanes. 

*** 
VISITES 

Han visitat nostre redacció els volguts amics 
Dr. Serra i Padrisa catedratic de l' Institut de 

-= 

D ' ALLA 
Ma tan zas i n' Albert Daroca, director de Na
ció Catalana, el volgut confraré de Santiago de 
Cuba. 

Agraïm a ls a mies la seva finesa. 

*** 

NATALICIS 

Nostres volg uta amics En J oaquim Vida l i Na 
Isabel R odrigues han vist a legrada la seva llar 
amb un nou infant, es-a-di r una xamosa nineta 
que vingué al mon amb tota felicitat . 

També la noYella pare lla Arrufat-Claramunt 
:Moltes f leicitats i lla rga vida a pares i f ill s. 

han tingut el go ig de acaronar a llur pr imer f ill, 
un xamos nen. 
Amen. 

*** 

MOSSEN TRINI MARIA TORREBAJA 

Nostre company, el volgut amic 
ens ha deixat. 

eximi poeta 

La seva absencia, ens digué, no sera. pas de l' 
esperit que quedara amb nosaltres; es la mate
ria que el destí fa cambiar, sovint de lloc. 

Ha sigut nomenat secretari particular del Bis
be de Pinar del Rio. 

Felicitem al amic Íorrebaja i sentim el no 
poder gaudir de la seva culta i amena conversa
ció en nostres Sessions de Redacció. 

Malgrat l' absencia, nostres lleg idors no deixa
ran de frui r de l' incomparable poesia que brolla 
d' aquella ploma privilegiada. E ns hem donat 
bona manya d' acaparar-li nombrosos treballs in e
dits per si les noves ocupacions l' en privess in de 
seguit dedicant-nos quiscunes quartel-les. 

Salut, amic Torrebaja, i Deu vos concedeixi ço 
que vos perseguiu. 
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GRAN ASSORTIT I -- I o EN ::A CATALANA I 
0 SUCURSAL Y TALLER 

0~ o 

~
e ~~~~~:N~EL A~E~~~ iioê I Compostela, 48 . Teléfono M-1388 ei 

Taller Amistad 52 

HAVANA · 
o o 
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;I c~;.paÜi~ Tr;;auênti~; EsP;üoiao=¡ 
0D Salida de vapores del puerto de la Habana lo 

Dia 3.-Para Veracruz, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, Puerto 

l
o Cabello, La Guaira, Ponce, San Juan de Puerto Rico, Canarias, Cadiz y 

Barcelona. · 
Dia 17 .-Para Vera cruz y Coatzacoalcos. D 

0 Día 20.-Para Coruña y Santander. 
0~ 

U Día 29.-Para New York, Cadiz y Barcelona. 
o n Todos admiten carga y pasajeros 

11 Consignatario: MANUEL OTADUY • San lgnacio, 72 Ü 
ocro o~:~oc::=:=oaoz::::::===roccr=::roaoc::==roe~oc::===o=oc::===o 
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D o 

~ Maltina Tívoli ~ 
o o I FORTALECE y VIQ:~·::tA :::.~.:D::.EN LA LACTANCIA ~ 

8c:ao=:=::::roaoz:::=:::i· oao,=:=:::roc:&:==omo~:::==:::ro~::~o,=:=:::::roaoz::::::=:=~o 



i " :- ~;r-~ ~\ .,_ - . "\\ 
~ 

I;5TA {2)LA/\CUQA 5 ·0LO LA DA J;.L . 

ABON LA LLA Vi; 
JArJOI\ vr;RDAD m oABAT~5, ó.ENC. 

DIBU.IO$. 
oo · oo 
[W@~@ ÜlMl¡p>a'~~®~~ 
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HAC>ANA 
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'

'"' ''LA FLOR DE cu· BA'' Vi, Castell del Remei- Olis de. totes les ~arques , .... 
catalanes - Ohampany Codormu; Llangomssa de 

e' Vich - Embutits de Mallorca - Muxurnóns - Oli- ", .... 
DE - --· - · 4 ves negres - Botifarres blanca i del greixe t. 

" · Cow:erves de Pedrerol i Mir, i Siberia, etz., etz. " 

'

..., M A L E T . e A mes hi tro vareu tots els ·' productes d'Es pa- , .... 
I O • nya i Estats Units. · 

e Vins i Licors de Totes Menes i Marques e 

' 

EL MILLOR CAFE DEL MON ' 
_ Servei a Domicili per Mintsajel'i. i per Expres. _ 
,~ Gran establiment de queviures fins 1 de tota. mena ,_ I ESPECIALITAT en els Articles CATALANS O'Reilly, núm. 86 Teléfono A-3270 I 
()> .... () .... 0 .... () .... () ..... () ..... ()...-.<,._.041111D<>41"C)41111D() ..... () ..... ()._,() ..... () .... ()41111DC) ..... ()._,()41110 
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I B 
I ~~;ósitJ dQ TSoEs dpcoÍcho ~~: ~ 
I D I Swí.rez, núm. 87 Teléfono A-1888 ~ 

I HABANA CUBA ~ 

·I D 

I VARIOS SISTEMAS I I M:iquinas de Tapas, ídem de Capsular, íd. de Llenar. Marca- ~ I mos los tapones a fuego sin retribución alguna. Coronas y Q 

'

...., maquinas para su colocación. Capsulas metalicas de todos o 

.. tan1años y colores. Redes metalicas para bo~ ellas y medias . 

'

...., botellas con sus plomillos. Papel de Estaño. Seda para mo-

..... tas y todos los utensilios necesarios para el Embotellado. 

I D 
ocro,c:==~o=o~c:===::zocro,c:==~o=o~c:==~o=o====~ ,c===:!ocro~~:== o 

tl .............................................................................................................................................................................................. . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . . . . . . . . . . ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . . . ~ ~ . . 
t t y y 
~~ ,. ¿ y 

:i: ~T~ :¡: 
i '¡ y 
~~ ,. 
~~• PRODUCTOS PARA· AORICUL TURA E INGENIOS •:• + y .... Materias primas para toda clase de industrias •i• ¿ y 
.~. Drogas, quimicos y especialidades en inseeticidas, desin- •i• 
.~.- fectantes, gomas, colas, materiales filtrantes, pinturas. •:• 

¿ y 
:i: Thomas 1f: Turull y Cía. :i: 
¿ y 
.~. Muralla, 2 y 4.. Teléfonos A-7751 y A-6368 •.• ¿ t 
.~. 140 Liberty St. Lacret, 47 B •:• 
~~· New York. · . -·· Santiago de Cuba ::: 
y . ¿ 
~... ' -: :. . .... : .. ; .. : .. :w: .. :++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:+<~ .... : .. :++:++:++:++:++!••:++:++:++:++:++:++:++: ... ...:· 
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FRA Ne I S e .O M O .LLA 
O'Reilly, 48 Teléfono A•2394 

HABANA-CUBA 
Apartada 565 

TAPONES DE CORCHO. TAPAS DE MADERA Y TAPON CHAPITA 
CORONA. 

Maquinas Encorchadoras y Coronadoras. 
Bombas para Trasiegos y Maquinas para limpiar Botellas. 
CAP.SULA.S DE ESTAÑO y Maquinas Capsuladoras. 
Maquinas para llenar y descorchar botellas. · 
Flejes para Cajas y Maquinas Flejadoras. 
Precintos de acero y de lata para cajas y botellas. 
Chapas ~e lata, Chapadores y precintos de acero para barriles. . 
RE DES DE ALAMBRE, PRECINTOS DE PLOMO, FIL TROS Y . PAPEL 

. DE FIL TRO. . 
PAPELES DE ESTAÑO, CORDONES CINTAS Y PAPELES DE: SEDA. 
LACRES FINOS, ·MECHAS DE AZUFRE, TINTAS Y BROCHAS PARA 

MARCAR, ESCOBILLAS DE CERDA Y DE ACERO, CLARIFICAN~ 
TES, MANQUERAS, RAMAS DE ANIS, CINTAS PARA OARRAFO
NES, CAPSULAS DE PAJA Y OTROS UTENSILIOS PARA VINI
CULTORES Y LICORISTAS. 

: = : : : : : : : : : ; : : : : : ; ; ; ; ; ; : ; : ; ; = : : : ; : : = : : ; : : : ; : ; : : : : :: :: : ; :: =.= ==;!,) 
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1 N. Gelats y Ca. 1 
i I 

~A BEBIOA DE ILO& QUE ~ABEN TOMAR 

e Oiran letras a ·cor- I I ta y larga vista so- i 
I bre Nueva York, I 
I Londres, París Ham- " . 

1
- burgo y sobre todas I 

las capitales de pro

vincia y pueblos de ~ 
Espan""a, l·slas Balea- I C~ LlCOQERA DE CAMAGÜEY 5.A.. '"' 

GLORIA 3U~ • TELF. 71• APAI<TAOO N°12~ ~ 
. C/\MI\GÜ~Y- cueA res e I sl as Canari as. o 

~~============~x ~ 0>._.()._..()._..() .... (} .... () .... ()-40 



Compañía de Gaseosas 
y Aguas Minerales 

Leonor y Carvajal 

Teléfono M - 2147 
HABANA Figuras No. 1 O 

Teléfono A - 2030 
=~ :: : : : ;:;:;:;:;;:;;:;:;:; : : : :=: : : ;;:: : :=: :: :: :: : ;:;::;:;:;:;:; : : :: : : : :=:=::::::::;;::::;::;:;: : :::: ':!) 

VAPORES DE &.A EMPRESA: 
"NTOLIN DEL COLLADO • PUERTO TARAFA- CAlBA· 
AlEN - GIBARA • JULIAN ALONSO • JULIA - lA FE. 
LAS VILLAS • PURISIM" CONCEPCION • REINA DE 
LOS ANGELES ·SANTIAGO DE CUBA- GUANTANAMO 

HABANA ·CAVO CRISTO - :.AYO MAMBI 

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

Caibarién, Nuevita.,;, Manati, Puerto Padre, Gibara, 
Vi ta. Ban es, -Mayarí. Sag•1a de Tan amo, Baracoa, Guan
tanamo y Santiago de Cuba. 

REPUBLICA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
PU gRTO RlCO.-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 VUI!;LTA ABA.JO.-Bahía Honda 
Río Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma
Jas A e-u as, Santa Lucía, Río del Medio, Dimas. Arroyo~ 
de Mantna v La FP. . 

1'2:2 ==========::: ::: ::::::;:::;:; ;:; : : : === : === ::::: : : ::: ::: :=: :::: :=: :=:=: :=: : :=: =: ::: :::=: : :::=:=:= 

F A 8 R e A 

·de Latnpares i Pantalles 
Casa Albareda 

ZULUETA, 38 

. . El millor present és una lampara 

· Visiti aquesta fabrica 1 les trovara aJ preus sens competencia 

( e n t r e) 
Dragone11 i Monte 

Teléfon9 A-6976 HAVANA 
::::::::::: :; : ::: : : : ; : :;: ; :; : :; : : =:: : : : : : : ;:;:; : : ; :: : :: ;:; ; ; ;:;:; ;:: ;:;:=:: ::=: : : ==~ 
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u u 
~ JOSE MESTRES ii 
~O AUTOMOVILES ~ . 

Se alquílan a precios módicos ~ 
o~ o

0
n para bodas ~o~ 

Chapa particular ~ 

~INDUSTRIA 8. Teléfono A-2503. HABANA. ~ 
cn:::fo e o=o~=~oaoc::=::::::~oc:::~c=:xoClloc::==:roco~;::=:::::::roc:~oc::=::::::ao 

Reconstituyent ideal per a les dames 

MIOTAURO 
Es sabrós i d'efectes rapi.ds i notaUes. 

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

Preparat en els LaborHtoris A. Serra Pamies, 
Reus. · 

De venda en totes les drogueries i farmacies. 

Representant: 

J. R. PAGES Aguiar, 103 
HAVANA 

PI N T E ~~:IJJ 
"'"m 

su Automóvil 
con 

KYAN·.IZE 

ESMALTES y BARNICES 

De venta en todas las 
Ferreterias. 

DEPOSI TO: 

OSCAR O. TUYA 
San Rafaell20t · Habana 
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EL.. I<ON - UN.IV.En5AL 
SANTIAGO DE CU 13A 
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Comunicacions de 
Casaments, Bateijos, 
Carnets, Menús, Re~ 

· vistes, Treballs Corner
--- cials. ---o-----= 
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