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nografíe3, revistes especiáis, llibres
de copiosa doctrina, bilis privats
en el Parlament británic, reformes
El problema de la joventut deu preocupar especialment a les corpora- constitucionals en els Estats Units
cióiis publiques. Sense eixir deis actuáis centres d‘ ensenyanca establits en i Suissa, transformacions dins deis
Valencia, la joventut no pot assolir una educado perf-cta ni un aire mó dominis colonials o de les colonies
dem. Gal anar a les Universitats extrangeres per a ampliar els estudis, autónomes, evolució de les agrupaper a desarrelar-se de les normes prehistóriques que coneguem, per a que ciona raés o menys sedentáries de
existixca en Valencia una joventut preparada i puguen ser factibles les territoris incivils per virtud del
protectorat o la conquesta.
belles realitzacions a que mena aquesta vía.
Els política d‘ Espanya, els po
La Valencia futura P han de fer aquests estudiante que les nostres
lítica
militants (salveu comptades
Corporacions hauríen d‘ enviar a les urbs intelectuales del mon. Sens
aquest contacte tindrem professionals de tota mena, homes que exhibirán' excepcions), no han tingut temps
un tito! de competencia limitada, senyors que han passat anys de la seua ni possibilitíit de guaitar tan sois a
primera edat en les aules universitarios i després han fet oposicions per a aquesta vasta, fecundíssima, desun cárrec de P Estat, sense més emoció que la de la nomina i P escalafó. llumenadora literatura que constiPero no tindrem bornes de cultura assaonada, elevats per damunt de la tuix hui la rama més frondosa, més
vulgaritat i la rutina de la cátedra espanyola. No tindrem bornes de sa- florida, de totes quantes se despreviesa, que tocats del amor a la Patria, donen els fruits de la seua inteli nen del tronc vetust, gairebé corcat, dé 1‘ antic Dret polític, que té
gencia per al benefici comú.
Les Corporacions publiques, P Ajuntament i la Diputado, tenen el ses arrels en el maravellós llibre
deure de suplir la manca dl acció de P Estat. Mentres no tingam el govern dl Aristóteles. Aquest nou Dret es
propi i aquests anhels queden exclusivament baix la nostra jurisdicció, lo més modera, adhuc quan rejoaquedes Corporacions son les encarregades de realitzar 1‘ obra de cultura venix tantes coses vélica; es lo més
que P Estat n t realitza. L‘ exemple de V Ajuntament de Barcelona cre.ant atractiu, adhuc quan no falten
la Comissió de Cultura—estudiada per alguns Regidors valenciano i imi atraccions en altres aspectes de la
tada per P Ajuntament madrileny—ens deuria servir dl estímul. Pensem ciencia política; es lo més democrátic i lo raés revolucionar!, puíx
que P Estat no ha de fer més de lo que fa.
Potser es diga que P Ajuntament i la Diputació no poden satisfer les descansa no en la mera descentradespesses del pensionad d‘ alguns jovens. Afó no es cert. Un any de vida lització administrativa i burocrá
en P extranger, a com está huí el canvi, no costa tant com en Valencia. tica, sino en la difussió de 1‘ actiA més a més, hi han diners per a áltres coses de fácil supressió que ningú vitat de 1‘ Estat per els organismes
locáis. Vida moderna, esperit nou,
pot comparar a aqüestes.
Escribían aqüestes ratll&s esperangats. L‘ Ajuntament i la Diputació, progrés, civilització, reben son irnd( acord o separadament, podríen portar a la práctica P idea exposada. puls en aquest període históric de
les activitats insustituibles, inde
1 en pocs anys copgaríem els resultáis.
clinables per llarg temps, al rnenys,
de 1‘ Estat; ara ja impotent per a
expansió de més copiosa literatura dessnrotllar per si sol les normes,
que el del Régimen local. Rancies per a fer efectives les solicitación!?,
franquicies municipals concedidos per a realitzar els ideáis complexos
JOSEP CANALEJAS.—Aquest per els Reís i els nobles, furs que
de les societats contemporanies.
polític espanyol, trágica ment des- constituixen desmembracions de i4
Un Iliberal centralista, un ili
aparegut, essent cap del rainisteri, autoritat monárquica o senyorial,
beral que no propendixea a donar
defensá ardidamént en les Corts el ciutats floreixents que semblen es- llur valúa a la diversitat que amb
projeete de maneomunítats, que tats, ¡ligues de poblacions i con- trets característica es senyala dindesprés aprová per decret un go sorcis de municipalitats, acurautre de 1‘ unitat nacional, un Ilibe
vern conservador. Segura ment la lació de lea viles i aldees filis cons
ral que no alente, que no estimule,
seua actitut fou produida per una tituir eis Reines i les Naciónalitats,
que no protegixea.V éxhuberancia
clara compressió del desvetllament atrauen, mirant al passat, les solilatent de la vida local, procurant
deis pobles sotmesos a 1‘ Estat Cituds deis historiadora. I en els
despertar-la , i acreixer-la, quasi
espanyol. Vetja ‘s com ho dona a dies de hui, en el3 nostres temps, el
pareix huí sujeete dl es.ttidi per a
entendre en el següent capítól, que Dret municipal, les autonomíes 1‘ Arqueología o la Paleontología.»
extraera de «La política liberal. regionals, la d'éscentralització ad
Conversaciones con don Jcsé Ca ministrativa, els con8oreis de pronalejas»:
Ja sou soci de la JOVENTUT
vincies i departaraents, els vineles
VA L ENCIA NISI A?
1 .
«Tal volta en el dret polític federáis i federatius, teixen un
El deure de tot bou patriota es
ningún problema suscite raatjors Dret nou i alimenten les premses
•cbntroversíes ni ha determinat 1* amb publicacions periodiquea, rao- ajudar a les entitats valencianistes.

Estudls en V extranger

Lo pe diuen els altres...
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Maten Mercader i
Joan Martines Eslava
Allá per 1' any 1360, del Grau
de Valencia sortíen quatre naus
armades que manava el valenciá
Mateu Mercader, canil de les cos
tes de Berbería a defendre al rei
moro de Tremenun, aliat d‘ Aragó.
Triomfalment corregueren les
costes africanes, castigant a les
naus de Castella al servici del reí
moro deis Algarbs.
El rei de Castella enviá contra
nostres naus cinc galeres que ma
nava el pirata moro Zorzo, nat a
la Tartaria, i criat en la mar.
Nostres naus, sorpres s en Oue,
a on esta ven anclades, foren desfetes sens que tíngueren temps de
defendres, saltant a térra les forges de la capitana amb Mateu Mer
cader al front, que malgrat la
resistencia heroica foren empresonats per el pirata, que els dugué a
Castella, on el rei d‘ allí, sens
mirar que Mateu Mercader li feu
grans servicis a son pare en Gibraltar i Algecires, sens mirar la
testa nevada de cabells d‘ argent
i oriolada de gloria defensant el
cristianisme, el feu iniquament
ajusticiar.
Si voleu altra data histórica de
les que ofeguen les histories oficiáis
falses i espanyolitzades, referirem
la conquesta en 1365 de la inex
pugnable Oriola, que manava, el
cavaller valenciá Joan Martíneg
Eslava.
El rei de Castella per a guanyar
aquella vila que li era imposible
pendre per les armes, sortínt sempre malparat en tots els intents, es
va valdré de la més repugnant i
vergonyosa traició.
Amb el pretext de pactar en
be de tots, cridá al cavaller valen
ciá a la seua tenda de campanya.
Diuen les histories que «El gober
nador de la plaga rebutjá tot rezel
tratant-se de la seguretat que li
olería tot un rei i rei espanyol i
fiant en la paraula del coronat
tigre de Castella, devallá de la
fortalega, encaminant-se a la tenda del monarca»
Un8 ballesters amagats en un
lloc previament designat per el rei
deis castellans assasinaren a traició
al heroic cavaller valenc;á, podent
així els castellans entrar en Oriola,
apuntant una victória més en el
llibre de les seues conquestes.
Victimes de la crueldat i la
traició, els noms de Meieader i
Martíneg Eslava deu tíndreTs present aernpre tot valenciá, ja que
llura morts sintetitzen 1‘ espetit
guerrer de Castella en la llarga
lluita contra Aragó, que va tindre
en els camps vaiencians els més
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culminants capítols i les més heroiques gestes per part nostra.

V. Tomás i Martí

JV1E-0ITE0!
Mediteu, vaiencians, perque sou
raolts els que sentiu batre el cor
quan recordé,u nostres glories i vos
plau la literatura propia i tins pot
ser que sou socis d‘ alguna agrupació valencianista: Vosaltres no
consentiríeu insults a lo nostre i
no obstant esteu cotnetent-los al no
ajudar ais perió'dics, centres i propagande8 nacionalistes.
Huí hau d' esser nacionalistes
o vassalls de Felip V. Penseu que
lo nostre, P esperit valenciá, la
llengua, la llegislació, nos ens ho
han de donar els enemics, ja que
la lluita de tota sa vida fou per
arrebassár-nos-ho. Hem de peudreu per la forga o per el número
i per aixó es necessari que enfortiu
les ho«t nacionalistes.
Amadors de les glories valen
cianos, qué es lo que ameu? Voleu
P esplendor de nostra térra? Puix
hi ha que demanar-ho amb valen
tía, iraposaut-se, fent que ‘ns res
pecten, que lns tornen lo que per
la, violencia ens han pres, per 1a,
violencia si es preeís. Amar nostres glo-ies amb 1‘ esguard de que
no es molesten els que ens les lle
varen es ridícol, cobard i absurde.
N.

6LQ55E5
Amb una composició musical
íntitolada «Valencia, canta!» el
mestre Serrano ens ha donat la
tercera edició d‘ eixe triptic deplo
rable—castellá i dolent—que comencá amb el «Himno de la Expo
sición» i tingué laseua reincidéncia
en la «Canción del Soldado».
Com en asumptes artístics cadascú té un parer i aderaés som de
la opinió de que ‘1 autor está en el
seu perfectissim dret d‘ escriure
les seues obres boues o dolentes,
segons li semble, ja que T guitarro
es seu i... etz., no anem a discutir
la cosa baix el punt de vista artístic—Deu ens guard—sino baix el
punt de vista patriótic.
Nosaltres, com a vaiencians,
tenim dret a exigir al mestre Se
rrano—i a tants altres artistes va
iencians—una mica més de valen
cianismo en la seua vida artística.
No ‘b deu limitar el valencianisme
de un artista valenciá a fer-se
anomenar en els periódics madrilenys «el insigne músico valencia
no» i a peixcar anguiles de quan
en quan a la cequia del Marell o a
P Albufera. Creem que T mestre

Serrano está huí en inmillorables
condicions respecte al públic i erapreses per a donar una mica de
relleu a la música valenciana i al
raateix temps afavorír al nostre
teatre nacional—ens referim, ciar
está, al teatre valenciá—i a les
lletres valencianes. Pasaren ja
aquells temps en que T mestre Se
rrano, forgósament, havía de posar
música a sarsueles valencianes...
¡escrites en castellá! Allavors teníen la disculpa—ell i els seus
collaboradors—de que Ts primers
passos per els cadafalcs teatrals
son un veritable cal vari, i els
autors c,apagos d‘ escriure en grec,
si aixina ho desitja «S. M. el Em
presario».
Pero deixem apart aquellos an
tigües sarsueles. Deixem també el
«Himno de la Exposición» amb lletra extranya i la «Canción del Sol
dado» amb esperit extrany. Lo que
no podem deixar de comentar es el
fet insólit de que‘l me9tre Serrano,
valenciá de naixenga, en un moment d‘ exaltació valenciana del
nostre poblé, deixe perdre la ocasió d‘ enaltir la llengua valenciana
i pose música al «Valencia, canta!»,
escrit en una llengua que no es la
nostra. ¿Vol dir que la Mare de
Deu nostra trobará diferencia entre
lo que, gracies a ell. li canten els
seus filis de Valencia, i lo que li
puguen cantar els vehins de Valladolid o els de Cuenca?
¿Que el «Valencia, canta!» ha
obtingut un éxit sorollós? No ho»
sabem, Creem que sí. Especialment
al teatre de Rugafa. Pero hi ha que
tindre en conter que aquest teatre
es el teatre que doná també 1‘
éxit a «La Montería* i a «Las Cor
sarias».
Serrano es llest. I no creem
que, davant d‘ agó, puga enva
rarse....

Enrío Duran i Tortajada
El qui no ama la llengua
que parla no s‘ ama a sí
mateix.

La llengua
Home.

fa

1‘

Séneca.

«EN LA ATENAS
DEL

MEDITERRÁNEO1

fllgunes modistetes
Aquesta secció preferiríem no
escriure la. Pero convé anar donant-se compte de nostres defeetes.
I per aixó la escribim, encara que
la tasca siga dolorosa.
Potser, no obstant, que mai es-
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crigam de tan mala gana cora huí.
Perque es tracta de censurar una
ruanca de gracia, una des gracia,
en criatures que semblen tindre
totes les grácies i que les tindríen
totes si no fora per lo que anera a
dir.
Es agó: Hi han algunes modistetes que han pres la manía de
parlar en castellá.
No vos sembla greu? Ho es
efectivament. Les modistetes son
quelcora que alegra i decora els
carrera de les Ciutats; son una espécie d‘ escuraa sorarient que s‘
escampa entre les jaquetes negres
deis homes d‘ afers; son esperanea
per ais jovens i amable record per
ais vells... Per tant, interesa a la
Oiutat que les modistetes siguen
perfectos en tot.
I ho son, efectivament, quan
parlen en valencia, que es en la
majoría deis casos.
No sé qué tenen els llavis de
les modistetes, que els idiomes deis
ministres els sienten mal. Elles ho
saben aixó. Per aixó en París no
parlen com un Maurice Barrés,
académie i tradicionalista, sino que
usen paraules térboles i atrevides
d‘ argot. En Madrid, aixi raateix,
parlen el pintoresc dialecte de
les clases baixes en lloc de parlar
el llenguatge d‘ En Maura, que
també es pintoresc. I en Barcelona
les moditetes no tenen la ocurren
cia de parlar en V idioma del Mar
qués d‘ Alhucemas.
Pero, com deiera al principi, en
¿ostra Ciutat hi ha algunes modis
tetes que parlen en castellá. Per
a elles el castella es un article de
luxe. Pero heus-ací que una modisteta no es pot permetre certs articles de luxe, perque les corapanyones murmuren tot seguit.

VOCABULARI
«Escrigué un missatge*... Missatge es lo mateix que mensaje en
castellá, peró arab una forma més
pura, més próxima al lia tí.
«Lo que no va voler fer Felip II,
el rancuniós»... Relacionant la pá
ranla rancunia arab la paraula
rencor, no será gens difícil averi
guar lo que vol dir rancuniós.
«Trencar aquella bandera i
enarborar-ne una nova»... Com els
castellans diuen árbol, es natural
que diguen enarbolar; peró en nostra llengua valenciana, que es de
les que menys es separen del llati,
diem—o havem de dir—enarborar.
«S' anorrea la seua consciéncia»... La Nada castellana es el
No res valenciá. Quan una cósa es
reduix a la nada, se anonada. Quan
una cÓ3a es reduix al no res, s‘
anorrea. Hi ha que afegir que

aquest significat té formes cuites
en les dos llengües; en castellá
aniquilar; en valenciá anihilar, de
la paraula nihil, que en llati vol
dir res i d‘ on es deriva la paraula
nihilista.
«Mo!ts foren exilats, altres assasinats»... Altra vegada el llati!
Exilium es en la llengua de Virgili
desterro. Exilats, puix, son els
desterráis.
«Avids reuillen i troten en festa»... Reuillar = relinchar.
«Xipollejant en la clara fonta
na»... Xipollejar = chapotear.
El Cicerone

Notes Deportives
Afortunadament ja s‘ ha acabat
el campionat dit nacional, ai que
tots els clubs—inclús els que alguns creuen separatistes, com el
F. B. Barcelona—dediquen les
seues més preuades energíes.
Per altra banda estera ja en els
díes que tenen una vesprada Bar
ga, calorosa, que convida a passejar per els pobles i poblets de nostre reine.
Aixi es que anem a entrar en
el període álgid del fútbol estiuene,
del fútbol que se desplag i d‘ Alacant, Castelló i Valencia per a
produir-se en ciutats que oficialment tenen menys importancia i
en mitjos rurals*
Per aixó anem a ocupar-se deis
clubs deis pobles.
No cal dir que tenen tota la
nostra simpatía.
Aixi raateix havem de fer cons
tar que els agrai'm V acatament
que generalment donen a la llen
gua valenciana en els títols que
escullixen per a anar a la lluita.
Ciar está que qn moltes oca
sione el nom lo mateix es castellá
que valenciá.
Lo raateix s‘ escriu Algemesí F. C., C. D. Alcira, Canet C. D.
o F. C. Beniparrell en una llengua
que en altra. En el fons d‘ aquestsñoras hi ha una essé icia valencia
na; pero es raolt al fons; en realitat no hi ha una valeuciania conscient.
En canvi es admirable e! sentiment valenciá que hi ha en els
futbolistes que escriuen Xátiva en
lloc de Játiva, que escriuen Ontinyent en lloc de Ontenie ite, que
escriuen Alberic en lloc ie Alberique.
I nosaltres ens complaem en
feficitar-lo8, desitjant-los que aple-^guen molt llunt i que... no siguen
campions de Espanya.
The Whip

1^e§j>©vfar
Fredolenca i quasi morta
fou la cambra per la nit;
han obert ara una porta
i la llum tot ho ha ennoblit.
En la taula de treball
s‘ ha aturat el raig de sol;
ha vingut desde el cristall
com un au, donant un vol.
Tots els llibres s‘ han corprés
per liaver rebut el bes
tebi i ros i matinal.
1 en 1‘ albor d‘ una cuartella
ha vibrat la maravella
d‘ un sonet espiritual.
CARLES SALVADOR
Benassal

TROSSOS I M0S505
Ara com ara la Diputacio de
Valencia es 1‘ entitat més ben
orientada. Per a convéncer ‘s ño
po és cal llegir la Memoria que ha
redactat el Secretan senyor Monleón referent a 1‘ any darrer. En
Agricultura i Ramaderia, en Instrucció pública, Sanitat i Benefi
cencia la Diputació ha esmercat
una activitat admirable. També hi
ha que afegir el seu acord decía rant V oficialitat del valenciá i 1‘
hostatge i ajuda que doná a V Assamblea de «Nostra Parla».
Al reintcgrar-se al Palau de la
Generalitat nosaltres coofiem que
aquest esperit es fará més fort i
que la Diputació curará d‘ apropar-se a les altres Diputacions valencianes per tal de que no con
tinué P isolament actual.
Alguns tenen et nostre llenguatge en molt poca estima perque
el creuen desagradable ais oits.
No obstant el Dr. Shadel, filólec
alemany de reconeguda fama, en
un notable treball que feu sobre
1‘ harmonía o adaptació musical
d‘ una llengua, diu lo que seguix:
«El grau cantable d‘ una llen
gua depén del sovintejar deis fonemes sonors; els espanyols' ne tenen
712 per mil; els francesos 760 per
mil; els italians, 770 per mil i els
catalana 793 per rail.»
Aixi8 resulta, que la llengua
Catalana es més melodiosa que la
castellana, que la francesa i 1‘
ital-tepaj gi| 0 T £ C A
oí el valenciá fora estrany al
catalá no haguerem transcrit eixes
paraules.
)-■
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Nosaltres concedim que algunes
reformes de les que anuncia El
Pueblo siguen una vaga promesa
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Per a captar llegidors. Volera suPosar que a la 1 larga queleom ea
Quedará per fer de les publicacions
de carácter valencia que promet.
No importa. El Pueblo no ea un
diari coufessional del valeücianisme, que ostente la aeua signifieació
per a definir els dreta i V autoritat
en algunes questions. El Pueblo ea
un diari república i devegades en
les seuea batalles politiquea ha inferit censures greus a la riostra
ideología, amb la que no está segurameut i den tilica t. Pero es proposa
complir una labor de difussió his
tórica valenciana rnolt més estima
ble que determinados declaracions
de regionalismo sano y bien entendi
do, que de tant en tant apareixen
en La Correspondencia de Valencia.
Fullejant la premsa de Valen
cia podriem senyalar en general
una superioritat d‘ esperit nostre
sobre el diari ex-valencianista La
Correspondencia. Quasi tots publi
quen folletons d‘ escriptors valencians i articles i coloboració, ais
quals mancará eertament la finalitat política, pero els quals arriben
a 1‘ ánima del poblé i li encomanen
una sentiraentalitat que pot fructi
ficar el día de demá.
Val a dir, puix, que La Corres
pondencia després de haber perdut
per coraplet la confianga deis valencianistes—encara que ara vullga atraure‘ls amb una dosis medida
i pesada d.‘ ideología—ha ,quedat
molt per baix deis altres diaris.
El criteri que allí impera es
aquest: fer un diari a gust del
públic, donant li per la eorrent,
contrariant-lo lo menys posible
ámb questions históriques, politi
quea o filológiques. Estar be en
tot el ilion, convertint les seues
planes en un. receptácul de les més
variades vacietats, etz.
Aquest, cora es comprén, es un
bon programa que no portará a la
gloria ni a V lieroisrae. Aquells
uacionalistes d‘ Irlanda o de Polo
nia que per defensar la Patria
contra una tiranía exposaren la
seua vida, no ho enteníen.
Eli Barcelona s‘ ha estrenat,
amb un gros éxit, una comedia hu
morística deis nostres amics Miquel i Enric Darán Tortajada. Es
titula «Do‘m el teu pro més», la
qual, traduida al castellá, es re
presenta simultaniament en un
teatre barceloní.
Per 1‘ afecte i corapanyonía que
ens Higa ais germans Durán, excusem dir V alegría que ens produix
aquesta nova i que els desitjem
altres exits cora aquest.
El senyor Azzati remarca una
frase pronunciada per Mussolini en
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Milá. Es aquesta: «El feixistne soc llengua valenciana i que damunt,
jo». I din: Si fora realitat V afir guiant-se per coincidencies, es
mado del cabdill feixista, podriera posa a donar explicacions de lo
creare que el movimenc italiá es que no sap.
G-ermanía no deriva de cap d‘
mort, car sois un ideal pot per
aqüestes cose3 extrknyes, Gemia
durar.
El feixisme s' ha dit- que es una nía, cora tots saben, ve de germá.
dictadura, i per tant, 1‘ encarna 'Els germans que s' ajunten formen
un honre. Nosaltres no compen- una Germanía.
dríem el feixisme sense Mussolini.
Pero una democracia, un partit
d‘ idees es cosa distinta. Nosaltres
En Castelló ha mort Franc^se
no comprenem una democracia, un Baidal Llosá. La nova ens ha apepartit d‘ idees, que reconega per nat, puix encara que en aquests
darnunt de tot P imperi d‘ un darrers terops les realitats impla
cables de la vida li feren tórcer el
borne.
El senyor Azzati. sense voler, camí, no podern oblidar que sempre
ha tragat una llicó admirable. Cal- eatigué amb nosaltres, treballant
dría que els republic.ans de Valen amb optimisme per el nostre ideal.
Baidal patí una terrible enfercia V aprengueren. Elspartits per
sonáis moren; sois un ideal pot metat que 1‘ aoá extenuant a poc
a poc. Les ultimes voltes que el
perdurar.
verem conservava encara aquella
alegría infantil que era un deis
Les autoritat* franceses d‘ ocu- seus més preuats encants. Pintor
pació en el Rhur s‘ han incautat de i literac, estroncá les seues voca]‘ impremía del diari Tagebl-att, cions en una lluita aferrisada per
amb V objeete d‘ imprimir en ella 1‘ existencia diaria.
un periódic de quatre págines re
dactad en aleraany i encarregat de
1a. defensa deis interessos fran
En Valencia hi ha una incalcu
ceses.
lable munió d‘ aragonesos. Nosal
Entre els nombrosos telegraraes tres ignoravem la xifra, pero 1,
que es publiquen d‘ aquesta qüés- hem trobada en un document que
tió, el telegrama a que ens referim inserix la premsa. Els aragonesos
pot passar desapercebut. Una noti que tenim en Valencia assoiixen la
cia més.
respectable xifra de 40.000. Ima
Ací no tots poden capir el seu ginen si n‘ es d‘ abundosa la cosignificad. Els fraucesos ocupen el rrent inmigrató'ia.
Rhur militarment i imposen 1a, seua
Aquests aragonesos van a crear
administració. pero no imposen la una Casa d‘ Aragó. I be la poden
seua llengua. Lluny d‘ acó empreu crear els que viuen en toes els co
la llengua deis alemanvs.
merá >s del -Mercat, els que sf es
Car lo més abjecte i desprecia campen fins els ravals, én les petí*
ble en un poblé es imposar la seua tes botiguetes, que son la primera
llengua a un altre. Quan es fa acó piedra de grans fortunes. No una
es que ja no es respecta ninguna casa, sino una ciutat a banda pollei moral.
dríen crear també, si volgueren.
Algún día ens bauretn de pre
ocupar d£ agó, Mitja provincia de
La Fira de Mostrea de San Se Terol es volca sobre la nostra
bastián (Donóstia, millor dit) ha terta avidament. I ens porta el
fet un cártell de propaganda.
bilingüisme i acapara d‘ una ma
Be.
nera clandestina enormes riqueCora es de suposar n‘ haurá fet ces. Si es pareu a meditar tindreu
en varis idiomes. Lo raateix que esment de que el comerc de Valen
la Fira de Valencia.
cia, la part més flexible per ais
Ara be: els cartells destináis a g'uanys, adhuc per ais guanys abuCatalunya la Fira de Donóstia els sius, está en les seues mans.
ha fet en catalá.
Tal vegada consist.ixca el remei
Es un eixemple.
en augmentar la potencia naeionaíitzadora i absorvir-los, cora es fa
en altres bandes. Ara, pero, els
En el folletó sobre les Germa- absorvit3 sorn nosaltres.' I lo que
níes.que publica El Pueblo din el impera en Valencia es el chu■
proleguista En Roe Barcia que rrismo.
« Germán ía» procedix de «germa
no», equivalent a la par aula caste
Llixcau els periódics valenciallana «hermano», i ens retráu etimologíes llatines i paraules alema- nistes PAL RIA NOVA i El Orit
nyes.
DE LA MüNTANYA.
Desseguida es veu que el senyor
Tip. Ramón Soto, Cuart, 64, falencia
Barcia desconeix absolutament la

