Disable k J' flgost de 1923

pol;. 1. f rimer.-VfllEHClfl

[
| VALENCIANISTA

SEGQNA ÉPOCA

Anjl :: V 18

1

io

CÉNTIMS
BHS3 K3 BH1I

Xji’

escola

Els moviments nacionalistes donen a Vescola una importancia decisiva,
incomparable. En l' escola es on es forma la mentalitat deis xiquets, on
es modela ¡a sena ánima dl una faiqó que perdurará.durant tots els anys
de la seua vida, a pesar deis canvis d‘ idees i de Ies noves orientacions.
Les ensenyances de ¡a nostra época infantil no les oblidem mai. Son veus
que ens criden per el cami trapat, un conjunt de sentiments i d‘ idees que
responen a una visió de les coses que lliga la nostra consciencia i la nostra
voluntad. Per a situarse en un terreny distint al que van colocar nos en
la infante(a, per a. vore el mon d‘ altra manera i sentir la patria opostament, s( ha d‘ assolir una fortaleza extraordinaria, i aixís i tot, aquelles
veritats en pugna, grabades indeleblement en els anys tendres de la nosti'a
vida, lluiten sense resignado dins de nosaltres.
En el moviment valencianula ll escola té reservat també el paper
important de donar ais nost.r s infants ll educado adequada, inculcunt los
les nocions dl historia i d‘ humanitat que mes concorden amb el seu lloc
de naixenga. Quan /' escola devinga un fogar de patriotisrne amb expli
cado deis f-ts pretérits de la nostra vicia nacional, amb V us de la nostra
llengua despreciada. amb 1‘ ensenyament deis deure-< que tenen tots els
homes envers la seua patria respectiva, a/eshorrs la (libertad que tots
planyerti será un fet indestructible, al que les oposicions, de la mena que
siguen, no farán sino donar li més realitat.
Sense ll escola el nostre moviment no arribará a una maduritat com
pleta. Nosaltres ens dediquem a convertir ais adults, pero els infants ixen
de V escola castellanitzats i la nostra feina no avanpa gens, car lo que
nosaltres guanyem per una banda, 1‘ escola ens lio lleva per I‘ altra.
Huí no podem ana.r molt enllá en aquest treball de guanyar les escoles.
• Prou farem si guanyem ais mestres. A aquest objectiu hern de dreqar
part deis nostres esforgos, per tal com els mestres, encara subsistint els
actuáis'criteris pedogógics, poden ensenyar la nostra llengua i la nostra
historia ais infants, preparant els patriotes del deniá.
El moviment valencianista V integren un número prou creixcut de
mestres. Fent una labor educativa noble i imparcial, ells poden amostrar
dolpament ais, infants les grades d, A nostre idioma i el passat del hostre
poblé i poden parlar-!os del pervindre amb-un sentit qué els convertixca;
en treballadors de la causa valenciana.

Lo que diuen els altres...
P. RUIZ. AMADO.—El pare
Ruiz Amado, escriptor d‘ alguna
fama entre la gene espanyolista
de dreta, ns pi oporciona una pre
ciosos argumenta per a ómplir
aquesta secció. Al froíst d‘ un llibre seu ti tola t «N.uestra Patria» —
n atúfale; en t la patria seua—posa
aquest fragmeut d‘ una obra anglesa de.-tinada a fomentar el patriotisme:
«Ll ánitn i V ingeni es lo que
dona el seu valor a 1‘ homo, i una
cosa semejant aconteix amb les
nacions, les quals sois son grans i
honorables quan han portat a ter-

me en la seua historia fets honora
bles i dignes d' estima. Si AngL.terra ha obrat mal i ha empleat
les seues forces en oprimir iu justament a altres p.bles, per molt ex
tensos i poderosos que pugnen
esser e s seus dominis, per molt
victoriosa que siga en la guerra i
próspera en la pau, ninguna raó
tiiidríen els seus lilis per a enorgu,I lir-se d1 ella.»
Molt be. El pare Ruiz Amado
preu aqüestes paraules per a justi
ficar la domiuació espanyola en
América, cósa que no apareix en
les págines de «Nuestra Patria»,
aon eseriu lo següent:
«Tots aquelis paísos extensíseirns i fertilissims oferten riqueces

inmenses, aixís en productes agrícoles com en fustes i altres primeres raateries per a les més diverses
industries. Pero els seus descobridors i conqueridora eren molt pocs
per a pensar en una colonigació
propiament dita, i es preocuparen
més de recollir Por i altres rnetalls
preciosos de que es mostraven
abundants algunes de les regions
descobertes... La sed malaída de
P or enveriná les empreses més
nobles en la seua primera concepció, acarretjá la «ruina» deis indigenes. i finalment, la de la metró

poli que els lavía dominat.»
L' interpretació de la dominació espanyola en América resta
completada amb els següents paragrafs, eixits també de la ploma
del P Ruiz Amado:
«Pero, com es molt natural,
aquests alts fins del gran descobridor i deis monarques no animaren
sempre ais aventurers i «colonicadors», els quals anaven a América
precisament per a enríquirse en el
més curt plag possible i viudre a
gotjar en Espanya, en la seua édat
madura, el botí de les empreses
raarítimes, guerreres i d‘ explotació deis indis. Aquesta cobdieia
fou la que endurí les seues entranyes per a tractar ais indis amb
inhumanitat...»
Agó sois son uns fragments incomplets, pero beti demostratius
de la ignorancia que patixen raolts
hispano-americanistas. Amb una
historia tan deplorable, certament
no es poden fer més que discursos
lírics i epidémica. Els cornpadirn.

OLARETATS DE FOSCURIA
L‘ onada desnacionalitzadora
sembla va haver anorreat la conciéucia nacional i exhaurit la esperitualitat valenciana Nostra Patria
ha«ía devingut un ermat, un terrer
de tombes per on es bellugava
una generació desarrelada que perduda la memoria histórica, era
un poblé sens continuitat, estupefacte en el mon, sens P ensenvanga de V ahir ni cap inquietut fu
tura.
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I en la foscor pregona s'aixecava
qualque auria centilla cora un dar
este). Eren les ve’us isolades deis
escullits que sentíen en llurs con
ciencies el crít feble de la Patria.
Encar candent la marea d‘ esclavatje, allá per 1732 coraengava
a publicar obres de filología valen
ciana, recullía adagis, publicava
contes el notari Caries líos Hebrera, nat a Valencia el 4 de Novembre de 1703 i mort el 3 dc Abril
de 1773.
Eli fou el primer de la renaixensa, el precursor deis precursors.
Després el frare d‘ Ontinyent
Lluis Galiana, mort en lo raés florit
de la seua jovenesa, Collado i altres, fin8 a la remarcable manifestació de Tomás Vilarroja en 1841
anaven establint e s esclavons d‘
una cadena amb la que tenira de
trencar aquella cadena opresora
que encar ens lliga.
Amb els poetes raarxaven els
escorcolladors d‘ arxius d' on sortíen els sillars deis nostres enrunats palaus, amb els que es teníen
de batir els futurs temples de nos
tra Historia, nostra Tradició...
Marxaren els filólecs que cizellaven P embrutida llengua.
Tota P etapa de les incertes
elaretats de foscuria va esses clara
per Llombart, que tot iniciant P
etapa de les reivindicacions politi
quea, recullía les veus disperses,
els esforsos inédits, els anhels n.arxits que feu raustigar 1‘ arabient.
El seu llibre «Los filis de la Morta
Viva» es una fita capdal, el lligara
d‘ un ramell que ofrená a la Va
lencia morta que comengava a
esser viva. I* germans, encar ro
mán esmortuida.
Cal infondre vida per forca ais
valenciana que s‘ empenyen en no
viure. L‘ esperang* ens somriu i
ens mostra nostre P avenir.
V. Tomás

i

Martí

Els Jocs Floráis de Valencia
Quan ens posem aescriure deis
Jocs Fiorals ens. acudix a la ploma
un escepticisme devegades suau,
devegades violent. Confessem que
es una mala cÓ3a esguardar aque
lla festa amb una sensació punyenta de convencionalismo antipátic.
No direm que els Joca Fiorals son
* una festa abominable que deu desaparéixer; pero es evident que les
seues irapureces i una subrepticia
realitat de favoritismo i d‘ «interesos creats», ens posen en el cas a
tots els que estimen) sincera nent
la literatura vale ¡ciana de mantindre una posició d‘ honest alltinyameut.

Farem oits sorts a les histories
que es conten respecte P actuació
del jurat i certes maniobres del
pitjor gust.
La flor natural s‘ ha concedit
al nostre volgut arnic Bernat Ortín
Binédito, per una poesía excelent
d‘ inspiració i de f irma. Els dos
accésits els han rebut els senyors
Lluis Guarner i Octavi Saltor, jove
poeta que des de Barcelona pre
senta treballs en els nostres certamens. (La poesía del senyor Guarner, que ha sigut premiada amb el
primer accésit de la flor natural, es
dolentá, detestable. Afirmem que
aquest premi ha estat una compla
ce ocia inqualificable del jurat.)
Octavi Saltor ha obtingut a raés
el premi de la Viola d£ Or i Maxitniliá Thous Llorens el de P Euglantina. Les poesíes corresponent a aquests premi-', publicados
en la nremsa, son raolt del nostre
gust. Que conste.
Hjm d‘ esmentar també altres
autora premiats: Navarro Borrás,
C-'brián Ibor, Eduard Buil i Josep
M. Bayarri han obtingut diferente
premis per treballs en poesía i
prosa. I Enrié Mollá Kipoll ha guanyat el premi de la sarsu^la per
la seua obra «Lo cant del valenciá» (música del mestre Sosa), que
promte será estrenada.
Vaja a tots la nostra enhora,bona.
La Reina de la festa fou la senyoreta Na Sngrari Planells Ferrer.
Actuá de mantenedor el se.nvor
Moliner, de qui esperavem un discurs amb altre contingut. Ens
quedarem una mica defraudada
Si e3 vol que els Jocs Floráis
no decaiguen més, tindrán de re
novar se els procedimeuts. Per
aquest camí la seua mort está pró
xima.

¿
Panorama

Deis espanyoÜsmes
Ningú no voldra afirmar que la
literatura valenciana contemporánia es troba en un lloc de tal nuresa que ens deixe satisfets. Hom
llig de tant en tant espanyolismes
que, vérament, desdiuen de la bondat, deis autors que els han escrit.
Referim-nos a P espanyolisrae
cura. Cuín és la mitat de la paraula.
espanyola cumbre. No clebem usar
cuín, sino cita. Plora procura fugir
de 1‘ espanyol seccíonant mots, i
així de poema escriu poem, que no
es valencia, car en nostra llengua
es poema.
De poca que s‘ ha dit, tot i escribint en espanyol, que la litera
tura valenciana actual no es sino

d‘oficina, de taulell .. (de saltataulell), joc-fl )raleaca. No compartim el jai i ens abonen el nostre,
pro3es i versos de jovens autors.

Pero hi ha part de raó; i es allá
on se vol fer literatura valenciana
sena cura deis espanyolismes que
seris to ni so s‘ escriúen.
Quan una llengua se courrea
per la tasca de restaurar-la ningú
no pot cometre pecata per motiu
de P incultura del poblé, car sería
admetre i perllongar aqueixa in
cultura que P home de lletrea ha
d‘ anihilar.
Si el literat escriu perque sí,
sense emoció nacionalista, ningún
mal guarirá el 1, que no sentint la
personalitat de la patria, no podrá
fer la sentir ais lectors. E 1 escriurá seguit seguit espanyolismes per
que no ii feriráu P ánima i així
esdevindrá escriptor joc floralesc,
oficinesc per atenyer les retribucions d‘ oficina que solen entregar
ais jocs floráis que per aquí es ce>
lebren amb un sentit literari provinciá.
Cal que els escriptors netegen
la literatura deis espanyolismes
que sagen de les seues plomes adhuc patixca en quantitat. Minora
rá, de segur, en qualitat, que es
1‘ esencial.
Isop L‘ t¡BSON.

Sobre la mort d'
En Lluis d‘ Eleizalde
Ara que es parla de formar
contra P Estat opressor el front
únic de tots els nacionalismes pen- #
insulars, es hora de planyer el
reiatiu desconeixiraent en que
viuen els nacionalistes d‘ una pa
tria respecte ais nacionalistes
una altra.
En aquest moment, per eixemple, ens plauría conéixer a fons la
vida i P obra d‘ En Lluis d‘ Eleizalde, nacionalista vascque acaba
de morir, pero ens tenim que acon
tentar amb referencies periodístiques
I aixó es una llástiraá, "car lo
que savem d‘ JEleizalde ens el
pressenta cora un patriota cabal.
Milita va en un partit de P antigor
quan la lectura d‘ un llibre de
Sibi d‘ Arana Goiri li amostrá la
veritable llura. D‘ enea d‘ aqüell
moment es consagrá amb tot el
seu eos i amb tota la seua ánima
a pugnar per 1‘ alliberament d‘
Euzka&i.
Era un matemátic de condi
ciona excepcionals que P hágueren
portat a una preeminencia en el
rara, pero que va sacrificar agó a
P apostolat polític, donant-se el cas
de que renunciara a una cátedra
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de I‘ Estat per a anar a omplir
funciona pedagógiquea en la Diputació de Vizkaya. Intervingué en
Juntes de societ-ats i en 1‘ organieació de periódica, es presentava
a fer eleccions contra Dito, n‘ organiaava d' altres, anava ala tri
bunal, entrava en les presona. Un
araic d‘ ell conta que quan el cor
li ñoría en 1a, intiraitat esperava
vivament la aeua fe i el seu entu
siasme dient:
—Qué dolé den ser morir afuse11at per la patria!
Té En Huía d‘ Eleizalde una
densa bibliografía de ciencies, de
literatura euzkérica, de política,
elz. Nosaltres sola coneixém d‘ ell
els articles incisius, enlairata,
ameníssiros, formidables que pu
blica va en el diari Euzkadi i la
bellisairna novel-la titolada «Landibar».
Aquest llibre es una mena d‘
idil-li entre la filia d‘ un burgesot
espanyoliata i un enginyer vascófil.
Al voltant d‘ acó es veueu cántica
a la raca, pinturea de coa turna
tipies, un estil en que tota paraula
batega i fa gust i té olor. El direc
tor espiritual d‘ un fadrí valencianista caldría que recomanara al
seu deixeble la lectura de «Landibar».
Francesc ALmela i Vives
L‘ idioma es un tresor més
preuat que les llivertats i
constitucions deis pobles,
perque les constitucions
poden restablir-se, les lli
vertats poden gu_anyar-se,
i no 1‘ idioma, que es la mateixa personalitat.
Lluis Kossuth.

IY aplec Valencianista
Demá en u deis més bells indreta del Reialme, ela bons patriotes planejarán la idealitat agraria
del valencianiame. per a signar ais
nostres llauradors els rectes ca
mina de la seua emancipado eco
nómica.
Des de Bechi, Artana, Vilarreal, Castelló, Valencia, 'rales,
Burriana, Nules, etz., acudirán
valeneianistes o enviarán llur adhesió a la tasca fervent deis que
en 1‘ iaolament i calma i ben al
marge de tota concupiscencia farán tasca fructífera i liurninosa.
Unes senyeres barrades presi
dirán V amical Assamblea de cora
fervents i bones voluntáis i daraunt
1‘ ubérrima Plana i front ais cin
gles espadánics i mirant la mar
nostra, aqueixes senyeres tindrán

el flamejar de foguerea reviscolades.
L‘ Assamblea pot esaer i.o tindrá la trascendé icia numérica de
moltisaimea assamblees protocola
rles i artificiáis, pero sí tindrá la
trascendencia de tota comúnió es
piritual, suma de purés idealitats
i exaltació del sentí raen t deis que
hi serán i déla que no podrán acu
dir.
En el número prop*r publicarém una extensa resenya de V
Aplec i deis acords que en ell ea
prenguen.
De Valencia acudirá amb senyeres un bon grup de valencianiatea. que sortirán el diumenge
de V estació del Nord en el tren de
lea 8 4, retornant a le3 7 5 de la
vesprada.

Foc ce-mor
Foc d‘ amor eu 1‘ aubada,
quau el sol dona a 1‘ horta el primer bes
tot encés
i germina la térra assahonada.
Foc d‘ amor al mig día,
quan la flama en la llar viu i s‘ arbóra
i en la blanca masía
gronxa la mare al infante que plora.
Foc d‘ amor en la nit,
quau eu 1‘ instaut suprém i misterios,
somuiem sobre ‘1 pit
d‘ una doua d‘ esguard raaravellós.
Foc d‘ amor quan 1‘ amada
sent qu‘ en ses galtés han florit les roses
i les seues páranles amoroses
1* ánima ens deixen tota perfumada.
En la térra, en els aires i en el cel,
i en la carn, i en 1‘ esperit i el cor,
renaix V iusospitat auhel
i ardix la primavera en foc d‘ amor.
Enrío Duran

i

Tortajada

,
«Germánor Valenciana», enti
ba que acaba de constituir-se en
Barcelona, quals finalitata ja ex
plicaren!, ens reúnet la segiient
carta, adrecada a tota ala valencianistes del Reine:
«Distingit senyor:
Tenim el gust de notificar-li que
una agrupació de valenciana fer
vorosos de la aeua llengua i de la
seua historia s‘ ha constituit en
Barcelona dut per 1‘ estímul que
esta noble Ciutat, tan enamorada
de son passat gloriós impoaa a tots
aquells que residint en ella algún
temps consideren! amb admiració

3
son magnífie desarrollo intelectual
i cultural.
El dea;g que sentiin fora vore
la nostra volguda Valencia, breasol de tanta bornes de ciencia i de
tanta artietes, despertar amb un
semblara entusiasme a' amor i afició a les seues valors caracteristiques, que una consciencia de pro
pia dignitat la fera átendre amb
més interés la desgraciada llengua
valenciana, en atrea époques expressió justa i auficient de grana
pensadora i delicats poetes, hui
abandonada a les clases huraila i
inconscients que la identifiquen
amb 1‘ argot més innoble de suburbi, orfa d‘ entitat—academia o
institiit—que vigile la seua conservació i pureaa.
Esta admiració que ‘na produix
1‘ activitat que en totes les esferes
de la cultura comerla a prevaldré
en Catalunya, ens obri el desig de
comunicar-nos amb els nostres
compatriotes i donar-los conte deis
resultats espléndits que una fe
constan!, altaraent patriótica apor
ta ais catalana.
Per tant ens posem a la disposició de vosté cora atents informa
dora. Amb molt de gust li envia
ren! revistes,‘-follets, llibres, fullea
volants, cartells de concursos i
exposicion8, referent a les diver
ses manifesté cions de la vida cata
lana (ciencia, art, pedagogía, me
dicina, estudis jurídica, moviment
social i religiós, agricultura, co
meré i industria, esports, etz.),
aixina cora tota clase de detalls
que vosté ens solicite i nosaltres
pugarn donar-li per tal d‘ orientar-lo en aq.uell sentit que li siga
d‘ interés dintre del terreny cul
tural.
Esperant que sabrá compendre
la idea que noblement ens guía,
es a dir, que Valencia veja en Ca
talunya un exemple d‘ amor al
passat i d‘ inquietut per un raillor
pervindre a fí de fer d‘ elLa un
poblé digne davant del mon civilisat, ens posem a les seves ordres,
i tot esperant la seua resposta, el
saludem atentament.
Per la «Gerraanor Valenciana»:
JErnest Martínez Ferrando; R. Negre
i fíafet; Marceli Pasqual; Rafael
Cardona i Martí; Josep BJ arquen
Belda; J. M. Batida i Roca; Josep
■Selva.
Tota la correspondéncia a nom
de Josep Selva, Boters, 16.»
Rebutjar el dret de lliure
disposició de les nacions i
proclamar el de les clases
treballadores, es completament fáls.
Lenín.
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Notes Deportives

TROSSOS ¡ MOSSOS

R. Sarsavedas Oriol, president
del Comité de Rugby del Centre
Autonomista, de Dependents del
Comerc i de la Industria, escriu lo
seg'üenr, en La Vete de Catalunya:
«Si justifieadíssims motius existe’xen perqué no es jugi a fútbol
associació durant els mesos d* est.iu, aqueixos motius son doblats
tractant-se de fútbol Rugby, Aixó
aemblava. que ha vía estat comprés
pels nos tres clubs, i d‘ encá que
foutm brillantment finida la pa
sada temporada amb els partits internacionals celebráis amb el Lalande Olympique de Tolosa, no
.habíem tingut ocasió de veure ju
gar a Rugby, i molt a plaer nostre
eatávein disposats que no rs parlés
de partits fina per la tardor. Pero
han viugut una senyors de Valen
cia, els rnenys culpables, i han
parlamentat amb uns senyo's de
la Federació por anar a fer unes
exhibición» de Rugby a la ciutat
del Turia, i iluny de trobar se amb
la natural resposta de que es impo
sible fer aque9t esport en plena
canícula, i doblement en una ciu
tat d‘ un clima tan cálid cora Va
lencia, han trobat de part d- a
quests directora tota mena de faci
litáis per a poder donar el trist
espectacle de trenta homes atuits
per la calor i el cansament d‘ un
viatge, anant darrera la pilota
oval amb el sol fi (diguem les coses
peí seu hora) de fer una «arroga
da». Actualinent, els equips de
Rugby están desentrenáis; algún
club, potser u-n deis que es disposa
a fer aquest «b>-l », no actuaré, en
la pro pera temporada, i amb
aqüestes condiciori3 s-' anirá a Va
lencia el proper diasabta a demos
trar (?) el que es el Rugby.
Els reglamenta de les nostres
novelles federacions de Rugby,
calcats en els de les federacions
franceses, no marquen cap fi a la
temporada, pero cal teñir en co • pte les difétéicies de clima que
existeixen de Franga a la penínsu
la Ibérica.
Els móbils que han aniraat ais
clubs i jugidors que actuarán a
Valencia son d‘ áquelles coses que
més que fer rime fan llástima.
Com es fa molt be amb el fút
bol associació, creí era que 1a
prerasa r.o han ría de fer esment d‘
aquesta manifestació antiesportiva
que dos clubs catalana donarán a
la ciutat germana de Valencia.»

Una de les personalitats de P
Universitat de Madrid, N‘ E íes
Tormo, n un llibre en que parla
del pintor valenciá Vicent López
í de 1‘ Universitat de Valencia,
din referint se al títol de «Central»
que es dona a 1‘ Universitat de
Madrid:
«En aixó de «central» sotn
única en el tnon, puix no porta tal
títol ni tan sois la Sorbona de Pa
rís, tan única i tan célebre en el
segle XIII cora en el XX. tot i
sent I* Universitat francesa de
hui, en gran part, creació del des
potismo ilustrat i eentralisador de
Napoleó I. Tampoc. s‘ anomena
«central» la de Berlín, potser hui
la primera del mon i creada amb
propósits imperialistes fa cosa d'
un segle, quan els Hohezollern
somniaven ser lo que huí son: Em
peradora.»
El llibre de Tormo está datat
en 1914. Així es que aquesta alusió ara no té va'or. Pero quánta
raó te al censurar el títol de cen
tral que té 1‘ Universitat de Ma
drid!

Ja sou soci de la JOVENTUT
VA L ENCIA NISIA f
El deure de tot bon■ patriota es
ajudar a les entitats valencianistes.

Per tractar-se d‘ un gran pa
triota polac. al m-teix temps que
d‘ un gran pianista, c?piem la
següent anécdota:
«De-8pré3 d- un recital donat darrerament a París, amb un éxit
extraordinari, per Paderew.-ki,
una dama elegant es precipita,
materialmente damunt del gran
pianista i en pie deliri d‘ entusias
me, li diu els segiiuits rhots:
«Ara que vos he sent t... ja podeu morir!»
Amable!»
En el pressupost "de 1‘ Estat
d‘ enguany figura un créiit de
7.669 790 pessetes per a pavimen
tar els carrera de Madrid.
Ara, al cap de cuatre mesos de
regir el dit pressupost, ja. C lia
eoncedit per Decret un suplement
de crédit de 2 606.108 pessetes p°r
a la mateíxa finalitat.
I encara hi ha valencians que
creuen que V engraodiment de Ma
drid es una cosa providencial.

El Mercantil Valenciano calla
que el Dr. Laúdete quan descobriren la lápida que dona el seu nota
a una plaga de Rugafa, parlara en
valenciá.
Nosaltres mai havem pres en
serio que El Mercantil siga un periódic ben informat. Es, tot lo més,
P emperador de les estisores.
I el gerraá major de La Voz
Valenciana.

Aquest periodiquet apenes de
dica espai a parlar de 1‘ hornenatge a En Laudóte.
I es comprón: té que parlar*mos en rnoltes columnas—no precisament salomón iques...—deis
«charros» i de les «charras».
No hetn pogut seguir durant
molt de temps la publicacíó nor
mal de Patria Nova. Circumstancies conegudes de tots, perque les
explicárera en ocasió reccent, ens
obligaren a deixar de publicar el
número de 1‘ ultima setmana.
Tots els Regidora de Patria
Nova conéixen les causes a que
obedixen aqüestes suspensions. En
les seues mana está 1‘ evitar que
cada día e3 facen més repetides i
que un dia—tristíssira per a tots
nosaltres— s‘ obscurixca definitivament la vida d‘ aquest setmanari.
Hera demauat amb un tó hurail;
podriera exigir que el patriotismo
d‘ alguna no estiguera únicarnent
en els lía vis i es demostrara amb
el petit, atnb 1‘ insignificant sacrifici de sostindre Patria Nova.
Pero ens desagraden totes les
co>es que no tinguen almenys una
part d‘ expontaneitat.
Patria Nova—ho tornera a dir
—no té encara auficients niitjos de
vida.
Sois un Regidor, el senyor Tri
go, s‘ ha alg U en seasió pública de
1‘ Ajuntaraent per a denunciar les
obres del Stadium del riu.‘
Es que els altres Regidora no
teuen ulis a la cara i no s‘ enteren
de les protestes de la Ciutat, entre
elles de la del Circol de B3lles
A i ts?
La protesta del senyor Trigo no
será eficác. Ben ciar s' ha vist que
lo que volen els Regidora de Va
lencia e3 deixar en pau— Deu sap
per quius motius!—al propietari
del Stadium.
$55*

El concert de les bandes de
música, que era el festeg que enGomanava cert respecte a la fira
de Julio 1, pareix que está extingint se. En altres anys s¿ inscrigueren no.nbroses bandes, es forraaven riuides de gent en les
direccions de la plaga de toros,
on es celebrava el concert, hi liavía un entusiasme...
No volem parlar d‘ enguany.
Per no distribuir se els premis amb
un estríete esperit de justicia, les
bandes de música es retrauen i
el públic també. Enguany s‘ ha
copgat un fracás definitiu.
Tip. Ramón Soto, Cuart 64, v'alencia

