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altres, amadora de la condició de
tais.
Ofensa a la Regió es nomenarla
«Patria
chica»; Patria en té una
De creure en la nacionalitat espanyola a creare en el conglomerat de
cada
un;
qui
crega tindre ‘n dos,
nacions ibériques va fot un mon de suggestions. No hi ha manera de com
paginar una cosa i V altra. La nació espanyola es aquest aire irrespirable déixe la seua Regió i prenga, sense
que ens ofega, es el mecanisme burocrátic que cruix i cruix com si anara vacilar, 1‘ altra; pero no invoque
a caure damunt de nosaltres; es una tradició plena, atiborrada de fets la Regió per a asignar-li un lloc
tristos; es una llengua sola, dogmática, que. no servix per cóirer mon i que, ostentosament segón; les comparacom, V historia, vol tindre un prestigi que no es veu enlloc; es, finalment, cions son sempre odioses; per aixó
un horitzó de negrors que posa fred en l( ánima. Les nacionalitats ibéri es crianza no fer-les.
Altra ofensa a la Regió es pu
ques, adhuc per ais que no están avesats a contemplar panorames dl
blicar
amb entussiasme P amor a
aquesta mena, fan un efecte molt distint. Es deixondixen poc a poquet,
mamprenen la seua feina amb una actitud joiosa que no ha de portar al ella «sin detrimento del amor a Es
desengany o a; la lassitud, van curant amorosament d‘ aqueUes coses obli- panya». L‘ amor regional no es
dades, clarifiquen V ambient, el perfumen, fan ressonar amb dignitat les veri que requerixea pendre, inmellengües ádés caigudes i drecen la mirhda deis homes a un pervindre de diatament dar rere df ell, la triaga
amb que es facen inofensius llurs
benestar i de pau moral.
Per damunt de totes les oferrissades temptatives per a mantindre V efectes: ni deu esser com li medi
Espanya que podríem dir-ne nacional, guanga fermeqa la realitat de V cina amarga que els malalts, prinEspanya pluri nacional. Es cec d‘ entenirnent qui no ho vetja. E/s elements cipalraent els xiquets, prenen,
confusos que formen V unitat espanyola es van desritant i sl agrupen per tenint preparada a eontinuació la
afinitats característiques fins donar relleu ais pobles sotmesos. Arribará cosa dolga que els lleve el mal
un día—que nosaltres no imaginem llunyá—en que V Espanya unitarista sabor d‘ aquella droga. De la Re
será una cosa inexistent i hom sois podrá vore allavors, ben sólids i eterns, gió, com dit queda, cap prescindirels edrficis culturáis i polítics deis pables nou naixcuts. L‘ Espanya una i ne; qui plenament no P estime,
indivisible haurá mort, será tina recordanqa del pretérit. En el seu lloc déixela queta; si, de sa voluntad,
viurán plenament els pobles que huí encara patixen una tutela vergonyosa. la nomena, siga per honorar la.
Altressi de bandera. No la nePer a quan aqó ocorrega no hem de tindre unes restriccions mesquines
cessita
la persona privada, indivi
Condicionar per endavant la Ilibertad d‘ aquells pobles es tant com negar
los el dret a esser Jliures. No es pot dir que aquells pobles s( haurán de dual o corporativa, encara que
federar. Nosaltres, els que lluitem per la seua Jlib^rtat, no hem de treba- siga una socíetat d‘ individus d‘
llar amb aquella condició. La federado o P independencia son la última una Regió, agrupats per la calitat
de tais; pero si volen usar-la, tin
fase d‘ aquest moviment.
Entre les nostres máximes de lluitaclors hem de posar aquesta, sense la guen present que bandera es disqual no tindrien fonament les reivindicacions valencianistes: Que cada tintiu; no han d‘ adoptar, puix, la
d‘ Espanya; puix no els distihgirá
poblé decidixca el seu desti.
entre els espanyols, mes la regio
nal que es, dina d‘ Espanya, el
amb una elegancia clásica, que seu «distintiu».
Objecció: eixos senyors diuen
digué glosant 1‘ história d‘ Espa
nya coses d‘ una notable agudeza. no amar altra bandera que la de
Tot recordant-lo, volem huí re- P Estat e3panyol. Está be; pero
JOAN MONBVA PUYOL.—
Entre els llibres, els quals nosal produir un capítol d aquell llibre: siguen lógics i canvien en «Societres recomanaríera a un jo ve, hi
«Ningú es obligat a nomenar ni tat espanyola» la seua «Societat
ha un de tí col graciós, «Primores encara a recordar la Regió d‘ Es regional».
Altra solució han discurrit:
ciudadanos», del senyor Moneva panya d‘ aon procedix, ni a exerusarán
la bandera de P Estat es
cir
eixa
Regionaiitat;
amb
apelar
Pujol, eatedrátic de Saragossa
Allí trobaría unes pagines dl una se eopanyol i actuar com espanyol panyol amb P escut de la Regió
prosa deliciosa i subtil, referents tindrá prou per a tots els actes de respectiva.
Aixó no es solució; es ilegalitat;
quasi sempre a temes que genera 1- la seua vida civil.
Aixís, qui, sense necessitat seua cal una dispofició expresa del Po
ipent la nostra suficiencia des
i, per aixó, voluntariaraent, vullga der públic per a imposar modificaprecia.
El senyor Moneva Puyol pro- ostentar 11 ur condició regional, es / cions a la bandera de P Estat; ni
fessá, ara fará un parell d‘ anys, tá obligat a fer ho arab respecte i son aceptables qualsevols modifitres cursos d‘ historia universal a amb amor; lo contrari es cercar de cacions; eixa no ho sería.
I, a més d‘ ilegalitat, es, en P
1a. nostra Universitat. Era un ho- propósit el modo d‘ ofendre a la
menet petit i nerviós, que parlava Regió, i ais individus d‘ ella i d‘ orde científic, gran desacat ai No-

UNA F1CC1Ó QUE DES A PAREIX

Lo que diuen els alíres...
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ble Art del Blasó; que també rae
réis respecte, tant més quant que
tampoc la relació amb ell es obli
gatoria.»

Nacionalisme TSociaSisme
Donárem compte P altr'e día de
la constitució de la «Unió Socialis
ta de Catalunya», ai front de la
qual están homes de tant de prestigi intel-léctual com_ Gabriel Alo
mar, Rafel Campaíans, Serra i
Moret, Cristófor de Ooménech i
Alfons Maseras.
La posició del socialismo catalá es un fet que ens interessa extraordinariament. Sempre s‘ ha
cregut que els obrers organitzats
no pendríen part en la lluita per la
llibertat de la patria esclava. S‘
ha procurat posar en contradiccíó
insoluble el carácter nacional d‘
un moviment patriótic i - el carác
ter internacional de P obrerismo.
S‘ ha dit que una qiiestió patrióti
ca era solament una qüestió burgesa.
I per a desfer aqüestes criti
ques infundades, nosaltres invoeavem els exemples deis obrers d‘
altres nacionalitats opreses,obríem
tota P ampia significado de la pa
rada patria, esbrinavem la seua
capacitat de convivencia, afirraavem la possibilitat de realitzar a
través d‘ ella tots els ideáis universals.
Molt ha costat en Catalunya
per a que el socialisme prenguera
color i olor catalanes. El doctor
Martí Julia teoritzá enlairadament
sobre 1‘ identificació deis ideáis
nacionalista i socialista. Després
homes com Layret en feren una
bella síntesis. Ara tot el socialisme
catalá, selecte i pur, proclama la
seua catalanitat i la seua independéncia.
Algmis socialistes, com el senyor Serra i Moret, rebuígen la
paradla nacionalista per les confusions que porta. Efeetivament,
moltíssims, quan escolten aquella
paraula, establixen un paréntiu
inexistent. amb el nacionalisrae
francés, posem per cas. Pero está
fora de dubtes que una cosa es el
nacionalismo de Franca i altra el
nacionalisme de les patries naturals que han despertat per la cul
tura dins de P Estat que les va
absorvir. De totes maueres es
tracta únicament de seguir la tác
tica que pot donar millors fruits ..
El socialisme catalá acepta in-.
tegrament el fet de la personalitat
nacional de Catalunya i ha ingre8at ja a 1‘ Internacional amb ca
rácter propi. Per tant, en els fu
tura Congresos socialistes, Cata
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lunya estará representada com
qualsovol altre poblé.
El socialisme catsilá creu en les
nacionalitats naturals per a arri
bar a la solidaritat humana. Les
paraules de Gabriel Alomar, parlaut d‘ aquest asumpte, son prou
eloqüents.
«Pero quáls son els factor o
elemente d‘ eixa unió? No son factors polítics; no son els Estats,
perque aixó equivaldría a reconéixer la distribució oficial de la geo
grafía, a ll atzar de les conquestes
i els imnerialismes. No: els ele
mente d‘ aquella solidaritat, que
un día serán els de la federació
universal,, son les nacionalitats.
La paraula «internacional», 1‘ aspiració d‘ «internaeionalisrae», ex
presen clarament eixe carácter.»
Ens agradaría conéixer el pensament deis socialistes valencians
que han tingut sovint dernostracions de cordialicat envere nosaltrei i que comprenen justament el
cas de Valencia.

fugir, deixen les figures de «falla»,
i la barca de retratista, i la loco
motora de «cacahuero», plenes de
petites taques d‘ aqueixa mena
de... pintura a P oli que avans esmentavem. Es pot dir que tots els
pardalets valenciana s‘ han posat
d‘ acord i cada día fan, al menys,
una cosa lletja daraunt d‘ aquell
«monumento nacional».
Fins els pardals, que en aquesta
ocasió demostren fer justicia, amb
una admirable percepció crítica,
ens donen lligons d‘ art i de valencianisme.
Enric Duran

i

Tortajada

No hi ha major sacrilegi ni
cosa més inútil que pretendre engrillonar lo que Deu
ha íet espiritual i lliure: el
verb humá, resplandor fe
ble i mig esborrat, pero
resplandor al fi, de la pa
raula divina.
Menéndez 3 Pelayo

SL055E5
El non edifici de Correos—Palau de Coraunicacions, com diguem
per ací ímitant el léxic madrileny
—fou inaugurat oficialment en el
mes de Maig. Ciar que aqüestes
inauguracions oficiáis on es reb a
un rei, es vessa el xampany i es
pronuncien uns deplorables discur
sos, no interessen al p >ble. Al po
blé lo que P interessa es saber
quán será la inaugurado veritat, es
a dir, quán serán obertes aqueixes
oficines al servei públic... I aixó
sembla que va per a liare.
I ara que parlera d‘ aquest edifici, que essént un deis edifleis
públics que a Valencia s‘ han cons
truí t en manco temps, ha costat
els mateixos anys que ais Estats
Units necessiten per a construir
dugues dotqenes de «rasca-cielos»,
direin que cada dia, en els remats
«falleros» d‘ aquest edifici, veiem
un espectacle graciós i simbólic.
Al capvespre, P arbreda del
anomenat pare d‘ Emid Castelar
es tota plena de pardals, quíns
cants polifónica son una veritable
delicia. No aixina la pluja de...
«pardalassa»—com diría Prudenei
Bertrana—que deixa en els trajes
deis vianants unes petites taques
poiierómiques, com de pintura a
P oli.
Puix be; aquestos pardals han
pres la casa de Correus per una
mena de quiosc aéri de neces'sitat,
i, al marapendre el vol desde ‘ls
arbres, s; aturen per sobre de totes
aqueixes esculptures deplorabilíssiraes que coronen 1‘ edifici, i, al

‘EN LA ATENAS

------- DEL -------

MEDITERRÁNEO»

Valencia, ¡ardí de quioscos
Es diu, amb una evident incons
ciencia, que Valencia es un jardí
de flors. Res més inexacte. Precisament aquells indrets de la ciutat
cridats a demostrar-ho son la confirmació de que Valencia pot esser
anomenada qualsevol altra cosa,
pero no jardí de flors.
Podeu anar al pare d1’ Emili
Castelar, al Parterre, a un lloc
que s‘ haja volgut embellir amb P
encant d‘ unes plantes i uns arbresi unes flors. Apart déla falta d‘
art que notareu desseguida, tindreu la sensació desagradable de
que alió está completament abandonat i de que la naturaleza trenca
tot P artifici i es convertix en
munts de térra coberts d: escombraries.
Pero si no tenira jardins de
flors perque no les planten o per
que si les planten no les conreuen,
si Valencia no es un jardí de flors,
ningú 3‘ atrevírá a negar que Va
lencia es un jardí de quioscos.
Hem intentat traure de memo
ria el compte deis quioscos céntrics
—només deis céntrics—i ens hem
perdut. Allí on hi ha un ma ís,
encara que aquest estiga erm, com
si fora territori marroquí, creixen
varis quioscos. Quioscos de eirá-
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botes, de retrepes, de periódics i
quioscos práctica.
En un jardi no trobarena un
trog de passeig net i polit, un para
de térra que fa3sa bona cara, unes
flora que no hagen creixcut espontaniarnent, pero trobarem, quasi
tocant se una amb altres, quioscos
de totes les classes, grana i petits.
I devegades aquesta quioscos adhuc ocupen el 1 loe deis arbres 1
obliguen a que es tallen unes ramea
i a que es separe un macis, etz.
Lo que ena pren la tranquilitat
es que el mal, avanga i sl extéq
aense que ovirera el reraei. Unieament si es convertirá en una gran
plaga el pare d‘ Eraili Castelar
ens voríera lliures del neguit deis
quioscos. Pero eixa reforma es un
projecte municipal futurista del
segle que ve.
No es construixen cases i les
poques edificacions que es comen
een triguen i triguen que es una
de8esperació. En canvi huí veieu
remouie la térra en un jardí—i
agó sembla que es cada día—i ais
tres o quatre díes següents passeu
i ja trobeu un nou quiosco. Per ais
quioscos no hi ha els mals de cap
que per a les edilicacions particulars. Talment semblen boleta.
La primera de les virtuts
es el sacrifici per la patria.
L‘ amor al seu país es el
primer deure del home civí' lisat.
Napoleón

Pal-luóisme
La plana tota es fang,
que té rojor de sang
i es tapa amb aigua térbola.
Barreja d‘ aigua i fem
tan pútrida que prem
bromeres grans i grises.
Arreu suren grapáis
de cues, escarabats
i besties microscópique?.
Per 1‘ aire van mosquita
que fan uns canta ardin,
que es mouen i es remouen,
que uo es prenen descans,
que flblen els humans,
que porten malaltíes.
Les tiges de 1‘ arrog,
groguenques, color d‘ os,
s' aixequen damimt P aigua.
L‘ airet les fa onejar.
Somblants son a una mar
ni liquida ni sólida.

Les creua un carninet
que es tenclre, que es estret,
que está plantat de saules.
Les branques cora a fila
es toreen tan humils
que apleguen tina a térra.
I quati el sol se mor
florix polaina d‘ or
dina de les branques tímides-.
Llavors pássa la gent
cantant i so rnetent
i amb el somriure ais llavis,
I es sol vore també
algú que se detó
soca els atacs palúdics.
S‘ ofeguen de calor,
se ‘ls muda la color,
tremolen i tremolen.
Mes, cora tot s‘ ha de dir.
direm que eixe patir
no sempre el fan les basses.
Car de vegades vari
la dona i el galán
parlant se a cau d‘ orella..
Apleguen a un racé.
Se troben en saó.
I la febreta es máxima.

Francesc Almela i Vives

TROSSOS I MOSSOS
Quan els valencianistes hera
recordat les dates luctuoses de la
nostra historia s‘ han rebut les nostres paraules amb un gest de fástic
o amb una invitació a parlar de lea
coses presenta.
—La batalla df Almansa está
molt lluny!...
I se li ha negat a la batalla d1
Almansa, en la qual la victória es
decidí per les tropea castellanes i
contra el3 valenciana, tot valor d‘
argumentació valencianista, com
si des d‘ allavors no baguerem perdut les nostres llibertats, convertint-nos en provincies de Castella.
Es vol que nosaltres tanquem
V historia—a pretext de que es una
cosa molt antiga—perque aixis,
desconeguent la personaíitat valen
ciana en els teraps passats, no sentirem 1‘ ansia-de fer-la reviure modernamént.
Pero mentre Valencia oblida la
seua história i no troba res que li
diga el seu esclavatge, mentre la
batalla d‘ Almansa per part deis
valenciana no té una recordanca
unánime, sino que hi ha un sentiment servil que ens fa callar davant d‘ aquesta data, mireu, la
batalla d‘ Almansa es conmemora
encara, s‘ aprofiten unes festés per
a reconstituir el monument que s‘
aixecá després de la nostra derro
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ta, es posa allí una ¡nscripció que
será el testimoni vivent de la nos
tra dependencia, i com si fora el
1707, es crida al Rei dl Espanya,
de la dinastía borbónica que ja
regia aleshores, per a donar més
solemnitat a P inauguració d*
aquel! monument.
Hi ha batalles que es guanyen
dues voltea. I els castellaos, en els
campa d‘ Almansa, ens han ternat
a véneer ais 'valencians, i aixequen, per a que ho aápien ies generacions venidores, altre monument
amb una inscnpció que va dirigida
dretament a la nostra ánima de
patriotes.
Valencians: En Almansa ens
recorden que encara som un poblé
vengut i dominat.

Els valencianistes de Castelló
han entrat en període d‘ organització. La setmana pasada alguna
elementa entusiastas feren una cri
da i tingueren la primera reunió
preparatoria d‘ una activissima
tasca.
En dita reunió es designa un
Directori cornpost per els senyors
Joan Bitista Porcar, Ernili Calduc
i Francesc Este.ve, encarregat de
realitzar els treballs necessans.
Les adhesions a P entitat va
lencianista próxima a eonstituir-se
en Castelló, s‘ han d‘ adregar al
senyor Joan Batista Porcar, Sanahuja, 57, Castelló.
Segons els nostres informes s‘
han rebut encoratjadores adhesions
i tot fa esperar que el valencia,nisme castellonenc prosperará amb
gran rapidega. Molt aviat es mam»
pendra la propaganda cultural per
mig de conferencies, follets i excursions.
Patria Nova, que per el seu
eeperit no es un setmanari local,
oferix la seua ajuda ais valeucianistes de Castelló.
Avant!
Les declaracions fetes per V
ex ministre d‘ Hizenda senyor Villanueva deuen divulgar se.
Llegin:
«Eq 1‘ any de la catástrofe d'
Annual, o siaen 1921, el Marroc s‘
endugué del presupost519 milions.
Es una de les anualitats níajora de
nostra acció en el Nord d‘ África.
De 1920 al 21, e3 gastaren al
Marroc per el ram de Guerra, en
números redons, 173 milions de
pessetes; de 1922 al 31 de Marg de
1913, 405 milions.
Per la traga que porten aquest
any els gastos, no es pot precisar
a quánt ascendirán, pero sí que
aumentarán.
Els crédits extraordinaria de-
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manats fina ara per a Guerra, son:
un de 23 milions, altre de 28 i un
tercer de 6; prescindint de frac
ciona.
Lo greu ea que no es veu el fi
d‘ acó. Hi ha que can-vi a* tot el
material de guerra de la Penínsu
la i Marroe per inútil, per inservi
ble: cauons, aeroplanos, avions,
ametralladores; tot está en mal us.
Els aeroplanos tenen destrocáis
els motors. Acaba d‘ autoritzar-se
1‘ adquisició de 20 avions «Rolla» i
25 més «Hispano Suissa»., Hi ha
que comprar ramat. Les operacions, en la forma que es porten,
el destrocen d‘ una manera absur
da. Mes lo pitjor es que es seguixen perpetrant els escándols de
tots coneguts, que fan augmentar
els gastos, cora, per exerapie, en
la compra de cibada, que costant
fora o en el mercat nacional a 100,
s‘ adquirix a 200.
El general Weyler, que acaba
d' arribar de Melilla, pot dir cóm
es troben els hospitals, que califi
ca de verdader martirologi per al
soldat.»
Prou ja. I pensera que un ex
ministre, encara que parle el lleguatge de la veritat, sempre tindrá
moltíssimes moderacions, sota les
quals la realitat es fará una mica
benigna.
Aquests díes ens hera cansat
d' escoltar ínsults., veritables ineults, contra el senyor Santiago
Alba. Decididament es el polític
que té les antipatíes més arrelades
i fermes. Segurarrent es V únic
que fa eraetre opinioas araarades
d‘ odi franc
Coincidixen tots en que el se
nyor Santiago Alba es d‘ una perversitat sórdida i repugnará. Per
molt que cerqueu en la política
espanyola no trobareu un altre
semblant amb el qual puga fer parella. Sempre ha estat actor, a les
vistes o a les amagades, de les
accions més dolentes.
Aquells insulta els ha motivat
la crisi del govern e-spanyol. Es
conegut el seu procés i la manio
bra del ministre d‘ Estat, adés pa
cifista i ara bélicos,- perque, com
día un periodista afecte, ell es un
home de govern i per tant de realitats.
Lo de que es, o raillor dit, vol
es ser un home de govern, ho creguera a ulls tancats. Per esdevenir
home de govern, 1‘ ambició de la
seua vida, proeedix amb tan poc
de respecte per a les persones i
les idees.
Tots els polític en son respon
sables de les coses que passen en
Espanya. Pero si anarem a escatir
la responsabilitat que #correspón
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al senyor Santiago Alba ens posariera les mans al cap d£ asustats.
Es una costura que quan s‘ ha
de dir un elogi o una cosa amable
de nosa.lt' es. s‘ inhibim i deixem
que les bones amista.ts i aquells a
qui pertoque ens posen en el lloc
que mereixem. Si hera bagut de
parlar en públic, es un amic qui
ho ha ressenyat en els periódics.
Si hem tret un llibre no hera estat
nosaltres els s'eus coraentadors.
Aquesta práctica tan assonyada
sembla esvaida. Podeu comprobarho en les cróniques que Olorainas
Maseras, corresponsal d£ El Pueblo
en Barcelona, publica amb el títol
d‘ «El Parlamento.Catalán», o siga
la Mancomunitat. de la qual ell es
raembre en representació del partit radical.
Deixem aquella descripcíó tan
desafortunada que fa Colominas
Maseras del parlament catalá. Pasern per alt el juóici qqe aplica al
senyor Puig i Cadafalch i ais nacionalistes republicana. No esrnentem per 1a, riostra banda totes les
coses lletjes que podríem dir deis
republicans lerrouxistes. Prengara
sois la part que es referix a la seua
intervenció.
Haveu vist cosa més antipáti
ca? Aquest senyor Colominas es
presenta com V heroi de P Assamblea de la Mancomunitat. Totbom
estava pendent de la seua paraula.
Contestá al senyor Puig i Cada
falch amb una lógica sense parió.
Estisrué tan inconmensurable que
el púbüc 1‘ aplaudí i a P eixida uns
braqos 1‘ abraonaren amb entu
siasme...
Home, per Deu!, que tots estera
en el secret que vosté es deis que
fan riure en la seua térra.
En Catalunya están recollint-se
adhesions per a un Congrés de
premsa nacionalista. La seua con
veniencia es palessa. Gairebé tots
els periódics catilans han parlat
del Congrés i sf han adherit. Pa
tria Nova fa constar també la
seua adhesió i desitja a P assamblea una tasca ben fructífera.
Qualsevol extranger que visca
en Espanya pot comunicar telegráficament en la seua llengua. Qual
sevol extranger, sí, pero un valen
cia, súbdit de P Estat espanyol, no.
Sense anar més lluny el dia 25
del mes darrer el telegrafista de
Pobla de Tornesa es negá a cursar
un telegrama en valenciá d‘ un
amic nostre adreQ&t ací a Valencia.
El fet es deis que indigna. Un
valenciá dins del territori de la

seua patria no pot usar la seua
llengua. En canvi aquest valenciá
s‘ en va a Ale manya o a Suissa i
ningú li prohibix que envíe telegrames en valenciá.
Una solució fora anar-sen tots
a Alemanya o a Suissa, veritat?
Altra solució, pero, fora manar en
nostra casa.
En tots els periódics hi ha un
un senyor—per lo naenys un—sobre
el que rec.auen misione diverses.
Parla huí de literatura, demá re
dacta i signa una informació d‘
actualitat, altres voltes visita a un
personatge i fa una interviú. Si
aquest senyor es discret, si té el
rar dó de la discreció, el públic
admira la seua ductilitgt i la convertix eu un cuite.
Pero imagineu lo següent: Un
bou día un senyor corápletaraent
inedit apareix en un diari escrivint
cróniques de societat; al poc de
temps aquest periodista eixampla
el seu radi d‘ acció i. orapii, méi
mal que be, la crónicá de teatres;
lluny de deturar-se ací, publica
versos; no satisfet encara, escriu
reesenyea de fútbol; per a invadirho tot, pren intervius «estiuenques» a jugadora de fútbol i direc
tora de societats esportives; repre
senta al diari en els banquets; a‘
en va de Valencia, a un viatje
important, una personalitat com el
cardenal Benllocb, i li dedica uns
versor de comíat, detestables.
Hi ha en tot aqó una mica, una
miqueta noraés de discreció o de
bon gust? Segurarnent que no.
Voleu ara saber qui es eixe
senyor? Encara que es de la mateixa pasta, feu el favor de no confóndre ‘1 amb el jo-ve i sirapátic
Candelita Ortella.
Eixe senyor es Manuel Tudela,
fac totum de La Voz Valenciana.
L‘ amor a la patria conduix
a la bondat deis costums, i
la bondat deis costums a 1‘
amor de la patria.
Montesquieu

Joventut Valeneianista
Es convoca per al dimarts día
11, a les set de la vesprada, en
el domicili social, Rubiols, 1, l.er,
a junta general extraordinaria
per a tractar diversos i importants asumptes.
Es prega la puntual asisten
cia de tots els socis.

Tip. Ramón Soto, Cuart, 64, /alencia

OV■•■-'C

i' •>

,

l

• -Vfj.

11
1
1
1 :;'Él
j
®l
: | 1
'I
. ii:: I
'■'I

.

.

'

¥

■

.

.
"•

$

.«

• V

1
: 11
]
í
íf¡

f

1

■

'

Ii"
i
■ l'£
£t i
1^
|
■■■

.

*•

'

3

• V

'

|

%

'

1

í;

i

1

