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Crònica loca! 

L'hivern, a punt de finir, no mos ha pas perdonai Ies afeccions gripals. Registren 

els metges alguns casos de verola, provinents de Barcelona, els quals, per ^òrt, no 

han estât greus. 

Maiestrugança tenen els pescadors en la quaresma d'enguany. Per mor del vent 

pirinenc, no poden sortir a la pesca, i, bracos plegats, han de passar els dos primers 

dies de peix, amb la tristor del qui veu l'esfullament d'un bon negod. Del mal d'ells 

riuen i s'aprofiten els bacallaners. 

L'ultima sétmana de febrer ès ben esguerrada. En Carnestoltes deixa una malu-

ra qui apiana l'esperit. Ningú té esma de trebailar i mólts, però mólts, se dolen de que 

el temps els privi d'anar a fer un xandet a les afores. 

Es celebrada, el 26, a La Gorga, una reunió amb el fi d'associar els obrers. L'en-

sendema, un tramontana! huracanat causa desperfectes a la fábrica de la Corchera, en 

ei Cine Ideal i en el Teatre Carmen. 

Els politics han de fer esforços de flaquesa per a véncer la mandra. Ells conver-

teixen l'ensopiment en febre nerviosa i sugestiva. En plena excitació electoral, artis-

tes lírics anuncien «La Generala> i «Los Cadetes de la Reina» i íroben falaguer aco-

lliment i exclamacions satisfactories. 

Aixís com en el día 3 del mes passat atragué Tatenció nostra el vapor immens de 

càrrega, en el mateix dia del present—casualitat rara—ens atrau la vista r«Antonino», 

vapor brasileny, de navegado de riu, qui entra al nostre port per a fer carbó. Ofereix 

la singularitat de tenir una tripulació internacional. 
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Apart d'això, res més que eleccions. Un hom s'aìxeca de bon matí i ja troba fu-

lles électorals; un hom tranzita peí poblé i, arreu, ovira la propaganda. Eis casinos 

bullen de gent i les converses, de comentaris i prediccions. En la sala de la Gorga, 

el día 3, parlen al poblé eis republicans en Fàbrega, en Canals, en Callén i n'Albert. 

Qui pot parlar de la primavera qui ja brilla en la claror i somriu amb les violes, quan 

la gent, donant prova de civilitat vigorosa, fins abandona eis seus afers per a fer 

triomfar la llur idealitat? El dia abans de la batalla, eis republicans se reuneixen de 

j nou, dirigint la paraula n'Albert i altres oradors. 

Oferint gaubança en mig del treball, els comics posen en escena la coneguda obra 

anomenada «Eva>. I arriba, per fi, el jorn del combat politic. Rondes de seguritat se 

planten en eis coliegis per a vetllar i guardar l'urna qui, tanca la voluntat del poblé, 

amb.més cura que si ella contingués una joia de preu. Eis qui no poden veure el sol 

en tota la jornada, per dever de ciutadania, accepten com una gran distracció, el di-

nar electoral, aquell dinar especialfssim, qui, per opulent que siguí i per xampany 

que vessi, no logra mai confraternitzar ni fer riure als imponents guardadors del su-

fragi. Eis quatre tocs del rellotge, en la febrosa jornada, escampen forta emoció. Els 

col'légis s'omplen a vessar i els més apassionats, proveits de paper i llàpiç, entre 

batees d'esperança i d'abatiment, van apuntant, apuntant, i, una volta finit l'escrutini, 

se Heneen, ràpids, al carrer, a la recerca de nous datos. Tal cosa ve succeint-se, in-

variablement, d'ençà de molts anys i succeeix en el present, sense haver de lamentar 

cap torbació ni sotragada. En Bonaventura Sabater obté 711 vots i 630 en Salvador 

Albert; per tant, en nostra vila el candidat regionalista aconsegueix una majoria de 

81 vots. El telefon ens fa sabedors desseguida de que la victoria ès pel candidat re-

pública per una majoria de 692 vots. 

Després de l'escrutini, els comics representen <Bohemios» i <E1 barbero de Se-

villa». A causa del lleveig i de la boira, les sardanes que organitza el Centre Repú-

blica han d'esser ballades en l'interior del local. 

El d'ia 10, son ceiebrats funerals en sufragi de l'anima d'en Joan Megardón (q. a. 

c. s.) Una gran solemnitat admira a l'immensa gernació que hi acut. La Capeila de 

rOrfeó <Aucellada» interpreta la Missa a 3 veus virils de Perosi. 

Esclata una vaga de camàlics que ès finida l'endemà mateix. 

Marxa a Portugal nostre estimât company de redacció n'Enric Ribas i Potau. 

Per a rebre el diputat, en Salvador Albert, se congreguen els republicans i, a so 

de Marsellesa i amb claror d'atxes, avencen pel carrer Major fins a la Casa de la Vila, 

des de on saluda el diputat a sos electors amb veu commosa. Tanca la festa una audi-

ció de sardanes que, per la bonesa del temps, poden esser ballades en el carrer. 

Son elegits compromisaris per a Teleccio de senadors l'alcalde n'Emili Pagès i 

el banquer en Feliu Ribera. 

En el Teatre Carmen son representades cLa Casta Susana i El Fresco de Goya>. 

Marceja durant la nit: bufets de tramontana, xipolleig d'aigua, bramulde trons, i 

espëtec de calabruixó; però l'alba del diumenge ja somriu amb un temps primaveral. 

El comiat dels germans Montaner, qui marxen a Anglaterra, ofereix als amants 

de la sardana l'ocasió de puntejar. En Josep Montaner, Vamateur de la tenora^ estre-

na la sardana «Per tu ploro» de son germà Marti. 

Mossèn Joaquim Pou pren possessio del càrrec de vicari d'aquesta parroquia. 

Els comics obtenen un pie extraordinari, a la tarde del diumenge amb <La prin-
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cesa del dollar» i la societat de la Gorga n'obté un altre de anàieg, a la nit, amb el bail 

de pinyata. En la mateixa nit celebra «El Puerto» el bail de Societat. 

El dia 16 passa a millor vida la mare del conegut fabricant en R . Tauler, 

Durant tota la setmana hi ha en el moli un gran embarc de palies, coincidint el 

tràfec amb ventades îurioses 1 mutables, qui fan pensar amb les paraules cantades, 

anys enrera, en una serenada per un aixerit castella enamoratd' una palamosina: <Co-

mo quieres, amada, que vaya a verte si cuando no sopla el norte sopla el lebeche} 

Totes les fabriques treballen el dia de Sant Josep i també treballen els Cines. 

Hi ha tanta ressaga en el mar, el dia 20, que els vaixells rompen calabrots. 

La companyía teatral ofereix el dissabte «A la vera der querer, Molinos de vien-

to i La alegria de la Huerta>. 

El jorn següent, la forta ponentada priva el jòc dels foot-ballistes. Celebra el 

Centre Federal el ball de pinyata. Tothom parla del triomf assolit pels regionalistes 

en r elecció de Senadors. 

Mentres a la Gorga se reuneixen els llogaters de cases, els comics repeteixen 

«Eva». 

També treballen les fabriques el dia de TAnunciació. A la nit, ès realitzada a la 

Gorga una reunió Sindicalista. 

Diu la veu popular que en Guñalons ha venut els automòbils a en Rovira. Pas. 

sen, dones, a l'historia la terrible competencia i la passio del public. 

1 prou, que ja hem arribat al 25, dia de terme de nqstres cròniques; però ans de 

posar punt, hem de fer avinent que els senyors Loep i els senyors Marill i Laverny 

han establit sucursals en nostra població. Els primers han construit un gran edifici-

Els senyors Marill han nomenat représentant a nostre amie en César Esteva. Per úl-

tim, escampem ais quatre vents que, per la gran festa major, veurem, en nostra badia 

regates de balandres i de canots. 

Oracìotìs paganes 

( F R A G M E N T ) 

N T R O I T O 

Premi dels Jóos Florals de La Bisbal 

En la fonda vaguetat 

de les postes encalmades 

hi ha una augusta santetat. 

Hi ha una augusta santetat 

en el cel d'or apagat 

i en les roges nuvolades. 

Oh Madona, com se sent 

l'atracció de la Natura 

quan el Sol tomba morent. 

Quan el Sol tomba morent, 

i en els camps dormits hi sura 

una boira transparent. 
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Sota el núvol que enrogeix, 

—pali de seda emporprada — 

mon amor per tu engrandeix. 

Mon amor per tu engrandeix, 

i amb son ala desplegada 

ta puresa protegeix. 

I ès llavores que devens 

una Verge que em consola 

des d'aquest altar immens. 

Des d'aquest altar immens, 

car el Sol ès ta auriola 

i la boira ès ton encens. 

Mes paganes oracions 

d'un encís pregón i intens, 

son petons... mos suaus peíons... 

j . C A L Z A D A I C A R B Ó 

La futura E m por ¡es 

Poso la ploma ais dits per a aportar mon petit cabacetde sorra a la Revista MA-

RINADA, nascuda a l'escalf de l'amor a nostra terra empordanesa, que sos fundadors 

li serven, voient en ses pagines escampar arreu flaires de sanitosa cultura i abraçades 

de germanor entre els empordanesos qui habiten Tossa i els de Cap de Cervera, en-

tre els de Port-büu i els de Massanet de Cabrenys, entre els de Girona i els de Pala-

mós, i poguer dir lo del plorat amie i gran poeta: 

Tota ma patria cabrá en eixa anella 

I els pobles dirán 

La sardana ès la dança més bella 

De totes les dances que es fan i es desfan. 

Si! hora ès ja, que de tota la regió emporitana surti un crit potent que digui que 

l'Empordà ès terra escalenta i atractívola. 

Aixís com Barcelona ès avui nomenada «Cap i Casal de Catalunya>, jo, en- mos 

Komnisfalaguers, veig créixer i espandir-se la futura Empories, que, temps a venir, 

será el Cap i Casal de la Regió empordanesa-, anc que avui l'admirem com a Vila 

•de forta i sanitosa creixença, i'assortada Palamós. Mireu-la, mos estimats compa-

trlcis, son front en pie mig dia, riallera, polida, escaienta, i no podent ja aguantar sa 

creixença s'estén envers Sant Antoni i perei pia de X antiga Vila Romana. Ouin goig 

d i n a contemplar el beli port en construcció; ses fàbriques de taps en febrós movi-

ment; l'entrada i sortida de vapors i bastiments de tota mena; sos embarcs i desem-

barcs; el tràfec que arreu escampa la vida! Riallegen sos airosos casais; s'aixeca be-

llissima la Casa Comunal ; son teatre^ cines i casinos rumbegen de bo de bo. Com 
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llueix la portada d'aigues potables! C o m galleja la ben pensada xarxa de ciavagueres! 

Prompte veurem realitzat el passetg de mar en e) quai cimbrejaràn les airoses pal-

meres d'EIx. Floreixen arreu escoles, societats d'esbargiment i guspiregen energies 

per a transformar la Vila en una gran ciutat marítima. Aqueixesplet , que, ben promp-

te, será granada cullita, ès patrocinai pels dignes Administradors de la Casa Co-

munal, qui saben esmersar els cabals de la viia en obres i millores, al sol objecte 

d'espandir les energies tributives en profit de sos administrais. 

Venturos sera el jorn en que Palamós, com àliga novella alci son vol i l'estengui 

envers altres industries, que acoblin noves gents per a fer-ne, ben prompte, una ciu-

tat industrial i comercial albora: jorn d'alegría será aquell en que's tanqui la sortida 

de palies i roscalls per a esser utilitzades com a materia prima, donant-els aplicacions 

com demanen les industries que amb elles s'alimenten; dia de joia serà aqueH en que 

en son port veurem acoblats, a curull eis fruits de montanya i els del pia per a esser es-

pandits a terres del nou món; jorn d'alegría serà aquell en que vegem sortir caixes i 

més caixes de mosaics que proclamin l'avene de vostre nova industria, i entrin majes-

tuosos eis vapors abarrotats de fustam per les necesitáis de la comarca; carbons mi-

nerals i tota mena de materies per a fer-ne de vostre port un dels míllors de Espanya, 

car sa immillorable situació en la costa empordanesa ho pregona. A ixò serà perqué 

vosaltres emprenedors palamosins, voleu que sigui. 

Jo , en mos somnis, gronxant-s'hi ma pensa, quantes voltes he vist vostre 

Ajuntament, assegut en les cadires curuls i rodejat de tot el pöble, repartir, en la dia-

da de vostre festa anyal, bosses plenes d'argent a la joventut de la vila per a fer-se 

destra en sos oficis, marxant a terres estranyes. També he somniat com dirigía la Jo-

ventut d'empenta per a estudiar noves industries, i que retornada ja aquesta a sa vila 

nadiua, aixecava modestes fabriques que amb fè i constancia anaven creixent i es 

transformaven en airosos tallers, en les que les abeiles de la industria giravoltaven 

amb son brunzir monoton per a escampar arreu, arreu, com a mei dolça, eis productes 

de llurs energies i retornaven a Palamós en rierons d'argent I daurats metalls. 

L 'any 1917, Barcelona se vestirà de festa amb l 'Exposició d'Industries Elèctri-

ques; de per totes les parts del món vindràn gentadesí atretes per aquest Certamen 

en el que serán d'admirar tots els avenços de la Hum i de la força que neixen del fe-

nomen modem que tot ho trasbaiça. Amb motiu d'aitai crida, ¿no podría l 'Empordà 

a juntar totes ses forces i aixecar en ei xa Palamós una Exposieió Regional, bastint 

edificis en eis que es pogués veure i estudiar des de sa naixença fins al desenrotllo 

d'aquest moment historic 1' industria surera, aplegant ensems eis fruits de totes mè-

nes que floreixen i granen cada anyada en nostre bell Empordà i les diferentes mani-

• festacions industrials que l'enginy empordanès els dona vida? Si voleu, gent entu-

siasta, que dirigíu MARINADA, ho portareu a terme. 

Vestiu de festa, per tal diada, vostre Vila, enjoieu-la amb ses mellors gales, 

ajuntem-nos-hi tots els fills d'eixa Regió , convideu a la gent de casa i als forasters, 

a'ixequem eis cors eniaire, congregant en aitai diada totes les cobles empordane-

ses, fem tots alhora una descomunal rodona i enllaçades les mans, les deis rics amb 

les deis pobres, les deis veils amb les deis joves, i tota la mainada dintre d'ella, di-

guem amb el poeta: 

N o ès la dança lasciva, l'innoble 

Eis uns pareils d'altres desaparellant 
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E s la dança sencera de un pobie 
Que estima i avança donant-se les mans. 

I ara , fundadors de MARINADA, si doneu aculiiment en vostra Rev i s ta a aquest 
escrit, jo v o s ne dono mercès a ia bestreta i tingueu per entes, que sols ha mogut ma 
barroèra ploma el des ig de veure créixer tota la Reg ió empordanesa i vostra assor-
tada v i la . 

EUSSEBI F I N A I G I R B A U 

Questions Pedagogic - fiJosàfiques. 

Encara que no'm proposi sentar idees noves , pretenc en aqüestes ratlles fer veu-
re la falsetat d 'a lgunes locucioiis admeses com ax iomes en quasi tots els tractats de 
P e d a g o g í a . J o m'expl ico la presencia de tais locucions en obres d'autors que no ad-
meten pas les conseqüencies que per la força de ia lógica es deriven de les mateixes , 
suposant que eis autors aludits donaven com a véritables teories preses d'autors de 
P e d a g o g í a de detenninades tendencies f i losôf iques, sens esbrinar llur valor î i losofic , 
ja que tais conceptes semblen seguir les lleis naturals de Teducació. I aquest descuid 
0 e x c è s de confiança per part dels autors m o d e m s de pedagog ía i d 'alguns de seg les 
enrera, s 'explica tenint en compte que eis principis pedagog ics foren donats al mon 
p e l s f i l o s o p s qui, naturalment, l lençaven idees amb l'etiqueta de llurs escoles , les 
quais, forçosament , havien d 'esser conseqüencies de llurs teories f i losôf iques . Que té 
d 'estrany, dones, que siguin fa l sos tais conceptes , quan eis principis en que e s fun-
den, encara que tinguin grans defensors i siguin admesos càndidament pels autors de 
P e d a g o g í a , no resisteixen l 'embestida de la rao? Anem-los a veure . 

Al obrir qualsevol tractat de P e d a g o g í a trobem expres ions exactes o semblants, 
a les següents: El noi ùs Phome en estât embrionari. Vediicació no afegeix res al 
home; sols desenrotlla en èll h que ja hi ha en estai latent, perfeeeionant-ho. El 
:nèto 'cie, ben avlicat, porta fins a la revelado en et cervell del noi les idees que hi 
té innaîes. I altres pel mateix istil que, si bé semblen veritats vu lgars , podn'en posar-
/,e al costat d'aquelles tant repetides i ta it desconegudes en la s e v a essencia , com ès 
ciar com la Hum, el temps, l 'espai, Textensió i la materia de que tothom parla, i en 
ranv i ningù.sab que è s la llum, el temps, l 'espai, l 'extensió, ni la materia, dintre del 

V seu ver concepte f i losof ic . 

¡i Examinem-los un a un. 
El noi ès l 'home en estât embrionari. Aquest principi enclou la mar de fa l se ta ts , 

tant en l 'ordre pedagog ic , com en el f i losof ic ; perqué, si a ixö f e s Verität, no sería e s -
• tr^my, al contrari, hauría d' esser lo més corrent, trobar homes en eis qui sols s 'ha-
I l í u é s ' e x e r c i t l ' influencia de la naturalesa animal—entre eis se lva tges , per exem-
i • l e— i que estessin al grau de perfecció que la mateixa naturalesa té senya-

• lat per Thome, com veiem arbres i animals per fectes dintre de la s e v a es fera . 
1 a ixö l 'experiencia ho desmenteix en tots temps i en totes parts del mon, des-

îiientint per lo tant la força d ' a q u e l l principi. I es que aquest principi d'un materia-
• lisme extremat ès un principi antic, un principi de ia vella P e d a g o g í a , d'aquella 

P e d a g o g í a que sols se proposava fer homes forts , homes dominadors per la f o r ç a . 
El noi ès l 'home en estât potencial i no en estât embrionari; perqué lo que está 
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en embrió seguint el curs de la natura i posât dintre Ies condicions d'un ambient ne-
cessari, se desenrotlla fatalment, necessariament, mentres lo que està en estât poten-
cial en la naturalesa humana, per a desenrotllar-se i assolir la perfecció de que ès 
susceptible, necessita a més de la natma, l'agent director qui es veu unes vegades 
obligat a excitar les forces naturals i a reprimir-Ies altres, donant a mesura que la for-
ça i les disposicions de les potencies ho permeten, les impressions i coneixements 
necessaris per a portar-Io al terme de perfecció que es proposa. Lo que vol dir que el 
desenrrotllo ha d'esser conscient al menys per part de l'educador 0 agent director, 
condicio que no es pot admetre en el desenrrotllo d'un estât embrionari, que aquest 
sempre ès inconscient i segueix les lleis invariables que regeixen l'ordre material. 

De Io que es dedueix que el noi ès l'embrió de l'home-bestia, de l'home en 
quant té d'animal; no de l'home social, perîet, que aquesta condicio sols està en el noi 
en estât potencial, estât molt diferent de l'estat embrionari. 

A més, si el noi fos l'home en estât embrionari, posât sots l'influencia de les lleis 
purament fisioiògiques, encara que estés allunyat de la societat, adquiriría un grau 
de perfecció normal, el que adquireixen la generaiitat del homes, amb coneixement i 
conciencia deis deures, drets i demés virtuts que ornen l'home social, i aixó l'histo-
ria de tots els temps i países i fins el sentit comú ho neguen; perqué, deixant apart la 
qüesíió del llenguatge, perfecció que no adquiriría al menys en condicions de comu-
nicar-se amb l'home social, l'home, posât en Testât que suposem s'hauria desenrot-
llat, no tindria cap acte del seu voler que no tingués per base i mòbii l'egoisme ani-
mal; els seus actes serien tots regits per les passions i l'egoisme, i els seus deures se 
confondrien amb el despotic instint de la bestia humana, ja que no podríen tenir cor-
relació amb cap forma ni dret externs. 

Aitres: Veducació no afegeix res a Vhome, sois desenrotlla en èli lo que ja hi ha 
en estai latent perfeccionant-ho. Aquest principi ès quasi en el fons igual al primer 
amb la sola diferencia que marxantde deducció en deducció, s'arríba per la força de 
la lògica al principi ideologie de Plato, terme que no espanta als autors de Ies obres 
a qui em refereixo, quan afegeixen que el métode ben aplìcat porta fins al desvet-
llament en el cervell del noi de les idees que hi te innates. 

A fi de que es vegi millor la falsetat d'aquestes locucions recordem aquella céle-
bre frase de Aristòtil quan deia que Venteniment humà ès com una taula llisa en la 
que no hi ha res escrit: i posant l'expressió als temps nostres se converteix en 
aquesta: Fenteniment del noi ès com un paper blanc, pur, immacuiat, en la que no hi 
ha res escrit, un paper que no ha sigut esflorat per cap ploma, Ilàpiç ni carbó; un pa-
per en el que igual s'hi poden escriure els pensaments més délicats, com els projectes 
més horrorosos, els pensaments més vulgars, com les sentencies més sublims. 

Aquesta ès I'expresió del savi d'Estagira, quan parla de l'enteniment humà aixis 
que arriba a la vida. Aquest mateix concepte es admès pels autors de les obres péda-
gogiques que admeten, al ensems, les locucions mes amunt transcrites, quan diuen 
que en el cervell del noi poden gravar-s'hi tota classe d'impressions. En que quedem, 
dones? L'intel'Iecte humà es lo que diu Aristòtil 0 lo que suposen aquells conceptes? 

Com que en la generaiitat de les obres pédagogiques s'hi troben admeses amb-
dues teories, procuraré fer veure la contraposició d'idees que hi ha entre èlles a fi de 
que es vegi d'una manera palesa lo que en el principi explicava. 

Vui admetre que l'educació no afegeix res a l'home, que sols desenrotlla lo que 
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ja hi ha en eli, en quan se refereix a la part material, a la bestialitat de l'home; però, 

i la part immaterial, la racionalitat, l'anima, amb les seves potencies? 

Entàn ja aqüestes, per exemple, la memoria, plena dels fantasmes que exciten 

l'intel'lecció, l'enteniment pie d'especies intel'ligibles, i la voluntat ornada amb les 

virtuts que caracterizen l'home perfecte? Aixó encara que es dedueixi d'aquells prin-

cipis no s'atreveixen pas a dir-ho, al menys d'una menerà explícita. I ès que tal supo-

sició no es pot admetre de cap manera; ni en estât latent, ni en estât embrionari. 

Perqué si fos aixis, en primer Hoc, l'instrucció sería una cosa inútil, no tendría 

rao d'existir. Perqué, si l'instrucció té per objecte introduir coneixements en el cervell 

de l'home, la seva tasca quedaría acabada en el mateix moment en que admetríem 

I l'enteniment proveit d'especies intelligibles o, al menys, en quant ais coneixements 

que tais especies representaríen. Aquesta ès la conseqüencia immediata de l'admissió 

en el cervell hiima d'especies intel ligibles, però com que jo no he vist mai que els 

autors que admeten tals teories fessin excepcions de cap mena quan parlen de les co-

ses en que deuen instruir-se els nois, í tenint en compte que l'interiecció es verifica 

per la sola presencia de l'especie intell igible en l'enteniment possible, i afegint-hi, a 

tot aixó, l'importancia que donen a la percepció, quan diuen amb força rao que ès el 

principi de tot coneixement, resulta que cauen en manifesta contradicció al admetre 

tals teories. 

Ara, en quant a l'educació, tant per aquells que la consideren una mateixa cosa 

amb Tinstrucció, com per aquells que la consideren una cosa del tot diferent encara 

que inseparable, admetent aquelles teories, tindria per unie objecte despertar els fan-

tasmes, especies intell igibles i virtuts, emmagatzemats en les potencies de l'ànima; 

cas en que l'educador vindría a esser una especie de fotògraf, posât en el laboratori 

de l'escola, on no tindría cap més objecte que anar révélant les especies o imatges 

impreses en el clixè de l'anima. Posada en aquets termes la qüestió, hauría de resultar 

que tots els nois sotsmesos a l'influencia d'un mateix educador, hauríen de tenir ne-

ceSsariament el mateix grau d'educacio i instrucció, de la mateixa manera que tots 

eis retrats d'un mateix clixè i en igualtat de condicions resulten quasi iguals. 

Però aquesta igualtat la neguen ells mateixos i, per lo tant, hauríen d'explicar el per-

qué d'aquesta desigualtat. Io que se'Is fa impossible admetent ja en el cervell del noi 

les idees de les coses o Ies idees innates. Conseqüencia evident de la falsetat del 

principi ès que no puguin explicar-se les conseqüencies que se'n dedueixen. Per 

lo tant, s'ha de concloure que son falsos tals principis; per Io tant, l'educació deu afe-

gir quelcom a l'home, no en la seva essencia, que aquesta ès immutable, sinó en la 

seva accidentalitat, que aquesta ès la missió de l'educació. Per lo tant, queden també 

refusades les idees innates, per les contradiccions en que es cau al admetre-les com 

hem vist mes amunt. Aixó tractat tot en ¡'esfera pedagògica; perqué si sortint 

d'aquesta fessim una incursió en la de la filosofía, veuríem la multitut de principis 

psicològics que contradiuen tals conceptes i que son de tots, fins els defensors de 

tals conceptes, admesos, 

Una finalilat me proposava al refutar o fer veure la falsetat de tals conceptes i 

ès la imperiosa necessitat que hi ha de que en les obres de text s'hi emprin tant sols 

conceptes clars i els termes més precisos, car, en el cas contrari resulta que, o l'estu-

diant no entén lo que estudia, cas en que se perden un treball i un temps preuadís-

sims, o que entén i veu la significació deis termes i conceptes en tota la seva extensió 
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i derivació lógica, de lo que en resulta que Pestudiant, seguint la força d'aquelles 
idees-mares, se converteix en un materialista o en un idealista, finalitats que ni l'au-
tor ni el professor se proposaven. 

PERE B O L I A R T . 

A v^os, oh do ¡ça amiga 

Els vostres ulls tot-hora tan serens, 
oh dolça amiga, ahir us van fer traició; 
que en ells jo hi vaig llegir la torbació 
de vostre esprit, que el dissimili no venç. 
Més fou un sol moment; que en vostre Ilavi 
va florir-hi un somris tan pietés, 
que feu el vostre rostre Ilumines 
del triomf conseguii contra l'agravi. 
L'ambient de festa, vostre lieu somriure 
va perfumar de flaires exquisides. 
Jo no sé si l'amor va fer reviure, 
pro sí que van sagnar-ne ses ferides... 
Oh dolça amiga; quan venjar volgueu 

. - l'amargantor d'un desengany rebut, 
com ahir somriguéreu, somrigueu, 
i triomfareu de tota ingratitut. 

S A L V I 

La trista revifalla 

(Acabament) 
Els ulls del veli interrogaren ais demés filis. Aquestos, desseguida, respongueren: 
—Al sentir na Sofía, mos sembla sentir la veu de la mare. 
—Nosatros seguirem a na Sofía. 
—I jo, cridà la noia amb arrogancia,, encara que hagués d'anar a captar, no vol-

dría viure amb aquella paifarta que no més somía amb els diners de la mare. 
—Vosatros voleu governar-me, com a una criatura, amb amenaces de guerra. Ja 

podeu tirar al dret, respongué el ferrer, ilençant una cadira amb la qual s'entrebancava. 
Un moment d'anguniós silenci. Els filis semblaven vençuts. 
—Crieu filis, crieu porcs, barmulà el ferrer, passejant-se per la cambra a grans 

passos. Aquesta setmana mateixa, la bona dona que avorriu per la por de que us aga-
fi diners, entrará en aquesta casa de mestressa. Amb això; ja ho sabeu... 

- M é s vos sabeu també, pare, interrompé na Sofía, que la botiga ès nostra. 
- - N o us ho nego; però ja us podeu afanyar a desembarraçar-la. 
—Desseguida, però volem emportar-nios-en de la casa tots els objectes de la 

mare. No voiem veure'ls profanats per' quella... 
—Sofía, tu VÔS encendre'm les sangs. 
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—Ca l l a , ja n'hi ha prou, feu el gendre del ferrer, qui, fins llavors, havía presen-

ciat I'escena tremolant. 

—Emporta-te'n-ho tot si vos, i acabem c'una vegada. 

El ferrer va casar-se de bella nit. Embolquellats de foscor, els novells esposos 

sortiren de Tesglesia de bracet, i, poques hores després, l'amor, la bona amor, esbo-

rrava l'estela d'amargura i la boira d'angoixa que là renyina de familia havía produides. 

— S o m fet un gran sacrifici de renyir amb eis fills, però no m'en penedeixo pas, 

estimada meva, deia el ferrer, 

ç ' Corregueren per Barcelona durant vuit dies, banyant-se en un mar de ventura. 

\ Tots els pensaments del veil eren rosats per la manyaguería de la dona jova, qui 

es repenjava en son braç amb indolencia i, amb veu melosa, li apuntava desitjos de 

posseir una joia o boniquesa. Més al tornar al pöble i a la llar freda i abandonada, qui 

semblava encar ressonar de rialles de les noies i de la veueta dolça d'un infanto, el 

ferrer exclamà: 

--Oh fills! Perqué m'heu abandonat? 

Na Llucia, després d'haver recoiregut la casa amb aire de mestressa enorgull ida, 

va trobar el marit sotmès a una dolor estranya, incompresa. Al sentir que plorava 

amargament, va atansar-s'hi amorosa: 

—Però que tens? 

Un estrèpit formidable, ingrat, esclatà, de cop, en el carrer, ai bell sota del ca-

sal. Tota la gent bulliciosa i alegra s'era congregada amb pals i liaunes per a fer es-

queliots ais nous esposos. Disfrutava aquella gentada en esser núvol d'un eel de ven-

tura i en descarregar el tro, que havía de torbar la calma de la bella amor. 

—Però que tens?, repetía l'esposa. 

El pobre ferrer, imaginant la seva mort en la solitut paorosa de la llar abando-

nada, pregunta: 

—M'est imes de veres? M'estimes força? M'est imaràs sempre, sempre? 

El terratrèmol del carrer apagava la veu del veli. 

Na Llucia, després que amb afalacs, hagué calmada l'excitació i esvaida .la tris-

tura de son espòs, va dir amb to fingit de senzillesa: 

—Pere, m'hauríes d'ensenyar les coses de la casa. M 'h i veig tota perduda. N o 

hi havía estât mai. 

Mentres la fressa del carrer, corn máquina infernal, ressonava fortament, la pa-

rella reseguí totes les cambres de la casa. En Pere obría armaris i calaixos per a mos-

trar, satisfet, l 'abundancia d'objectes i de roba, 

jí ' — Q u i n a bella provisió! 

— Q u e compon ara! Si aquells se m'ho han emportat quasi tot! 

Arribaren a la cambra llur, on se destacava una corpulenta calaixera. La dona 

no gosava parlar. En Pere, mig temeros, mlg content, obrí el moble, i, després de 

• furategar en un secret, ensenyà a l'esposa un cabacet curullat d'or. 

La dona, esqueixant un somriure dimoniac, amoixà , amb una mà, el seu marit, 

mentres, a manera d 'arpia , enfonzà l'altra en mig de l'or. MiQUEL R O G E R I C R O S A 
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Vèrtig. 

Closes els uils a la claror del dia, 
vegí rodar per les buidors eteries 
el negre estol de socials miseries, 
llengant dessobre el món qui en pau dormía, 

el gram maleit i la cugula impía 
que en les ruines neix. Dins llurs platxeries 
folgaven els inics, i en folies deries 
maidava Thome bo, per si podría 

tastar un glop tant sols de I'aigua clara 
que arràn del Mavi s 'enretira avara, 
I'antic torment de Tàntal fent etern. 

Prenguí el baga t je dels dolors humans 
i vaig trencar un barbre plor intern 
tot amagant la cara entre les mans. 

XAVIER C A R B Ó I MAIMÍ 

De P Estranger 

Segons noticies de Roma, sembla que els hereus del difunt Cardenal Rampolla i 
la Santa Seu no han sabut posar-se d' acord per la possesió deis documents, Ilibres 
i manuscrits deixats per aquell príncep de V Esglesia i que decidiren cremar-Ios, rea-
litzant-ho en el pati del paiau de Sta . María. 

Heus aquí resolta una part de les dificultats que porta la mort del Secre tan d 'Estat 
de Lleó XIII, car ne fou una altra el t rabar son testament . Fins darrefament no s' ha 
descobert que un criât se V havia endut i el guardava amagat per a fins de chantage 
contra la baronessa Perrana, germana del Cardenal . 

Destruida pel foc l'herencia manuscrita de la prestigiosa figura del Cardenal Ram-
polla, no més ne resta el record de sa gran personalitat , l 'influencia i prestigi de la 
qual foren excepcionals. 

* * 

La greu qüestió de la defensa nacional segueix preocupant 1' opinio pública de 
Suecia i ho demostra, ademés dels incidents que darrerament s' hi produiren, 1' agi-
t a d o que ja s' hi manifesta per a les noves eleccions. La Suecia no voi esser ni ale-

^ manya ni russa, voi esser independent i neutral i privar la violació de son territori per 
les potencies que poden cercar-hi punts de puntal estratègics . El gran moviment de 
defensa nacional I' obligará a fer un esforp considerable, més V orientació actual deis 
esperits fa suposar que el programa del nou govern tindrà 1' ajuda de la gran majoría 
de la nació, per a reconstruir les defenses de mar i terra i reorganitzar la defensa na-
cional. 

* 
* * 
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Recentment s ' i n a u g u r à davant del íeatre de Monte-Carlo el monument de l ' i l ' lus-
tre compositor Massenet ; el príncep de Monaco hi digué un bell Parlament p e r a e n a l -
tir r o b r a feconda i exquisida del music insigne que fou «un encantador, la îanta-
»sia melodiosa del quai vola des de les cabanyes fins als palaus>. I per a 
festejar T inaugurado de sa imatje de marbre, s' estrena sa obra postuma Cleopatra 
en el teatre, ont ell sentí tantes joies, rebent-hi les emocions de les primeres notes i 
escoltant-hi les aciamacions al terminar-hi les darreres d ' u n a obra nova. Diuen els 
critics que Cleopatra ès una obra magistral, radiosament jova, deliciosament patètica, 
genialment inspirada i que i' èxit fou un triomf esclatant i una glorificació suprema 
del gran cantaire de la dona i de 1' amor. 

si-" 
* * 

S' està formant a Europa una «Lliga de T Unitat Europea», per Sir Max Waech-
ter, un pacifista eminent. N' ha ins ta l la i If's oficines a Londres, d' on sortirà la pro-
paganda per a confederar eis es ta ts d' Europa i detui ar-ne les despeses ruinöses per 
armaments i ar teîactes de guerra i destrucció. Son primer treball ha sigut visitar eis 
varis sobirans de les nacions europees, deis quals ha sigut mólt ben rebut i general-
ment encorat ja t . El príncep de Monaco interessat per una obra tan noble i humanitaria 
n' ha acceptat la vice-presidencia honoraria i el filaníiop Carnegie , generös millar-
daire, donador del palau de la Pau de La Haya , també ha enviât a Sir Max Waechter 
sa simpàtica adhesió. Més com del dit al fet hi ha gran tret , temem que aquesta her-
mosa idea no sigui una utopía més. 

« * í: 
El comté de Wied, proclamat sobirà de la nova Albania, després d' haver es tâ t 

en pelegrinatje a totes les capitals i cancilleríes de les quais pot rebre quart i a juda, 
material 0 moralment, per a establir sobre una base sólida el sitial de son regne, ès 
anat a pendre 'n possessio . Més, instrument passiu i fidel de [' Alemanya, no més se-
ra un agent dels interessos germànics en el Mediterrà Malgrat això, la nostra creen-
ça de que la nació Albanesa será vesper per a 1' Europa, resta en peu, car, a T inte-
rior, les discordies no s ' hi terminen, els grecs de 1' Epir albanès se revolten, 1' Aus-
tria enforteix sa influença a Durazzo i a Scutari, 1' Italia s' arrela a Valona i a Santi 
Quaranti . Que en sortira a la fi de les intrigues, ambicions, interessos encontrats que 
cada dia se posen més de relleu en aquest nou estât? 

* « 
Les sufragistes angleses segueixen llur campanya de destrucció i malvestats i ais 

cinquanta milions de danys que s' alaben d ' h a v e r causat , cal afegír-hi lo que repre-
senten eis desperfectes causats en el célebre quadre La Venus del Mirali d 'En Velaz-
quez, que Miss Richardson quasi destruí per a venjar-se de l 'empresonament de Miss 
Pankhurst . Quins fums no tindràn encara més d'aqui endavant . ara que l 'assam-
blea legislativa de la Colonia del Cap ha aprovat una Ilei que concedeix a les dònes 
"el vot en les eleccions legislatives! 

* H: 
La qüestió de l'Irlanda provoca una forta crisi a Anglaterra. Si el bill de Vitame 

rule ès votat , hi ha la temença de que esclati la guerra civil en el Regne Unit, de 
que es revolti la provincia protestant d'Ulster, que es declari la vaga dels impostos i 
que V Union Jack íassi front a les t ropes del Govern Britànic. En canvi, els catòlics 
Irlandesos, en nombre de tres milions, reclamen T home rule cada dia amb més fer-
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mesa, volen, a tot preu, Ilur independencia i s'aparellen a fer la revolució social i tots 

eis sacrificis per a deslliurar ilur pafs. No se pot dir encara si íes proposicions transae-

cionals que Mr. Asquith ha presentades referent ais comtats de la provincia de l'Uls-

ter seràn acceptades i cada un dels dos camps espera els fets amb filosofía i s'apare-

lla per a qualsevulla eventualitat. 

* « 
A França els partits se preparen per a les vinentes eleccions generals. En Briand, 

En Cheron i En Barthou, inspiradors de l'accio política de la Federació de Íes Es-

querres, han ja entaulat la Iluita valentment per a atraure's una part de l'opinió públi-

ca i per a haver-ne elssufragis i la representació. Per altra part, sembla que els catò-

lics laics de França se proposen constituir un partit catòlic, en vista de les vinentes 

eleccions legislatives, enlairant corn programa l'afirmació pública de les reivindica-

cions catòliques i les posen al primer Hoc de les condicions que s'imposaràn als can-

didats qui sol'liciiin els sufragis. La Iluita promet esser punyenta, donat Testât actual 

dels esperits que han îortament excitats la campanya de Le Figaro contra l'impost 

sobre la renda i, principalment, contra son promotor i'ex-ministre d'Hisenda En Cai-

llaux, la muiler del quai, com tothom sab, ha matat a trets de revolver el director 

d'aquell diari; la divulgació de la relació oficial del Procurador de la República, Fa-

bre, relativa a retardar el judici de la causa del banquer Rochette, que ha motivai la 

dimissió d'En Monis, ministre de Marina i, en fi, la guerra que la Federació de les 

Esquerres ha obertament declarada al Govern francés. 

¡VlatinaL 

La nit retira son vel 

i apunta l'alba serena; 

canta la alosa; en el cel 

s'hi borra l'últim estel; 

ja la claror tot ho omplena. 

Gentil donzella en el Hit 

román encara dormida; 

de l'últim somni esvait 

palpita lleument son pit; 

contrau la boca exquisida. 

Ha somniat que el seu promès 

li feia una serenata; 

pro el promès qui sab ont ès; 

ella escolta i no sent res, 

i un plor d'anyorança esclata. 

Salta del Hit, i al baleó 

va sens temor ni feresa; 

trau Tesbullat caparrò, 

i reb un càlid petó 

del sol que rialler la besa. 

LL. BARCELÓ 1 BOU 
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• .-J 

De Teatre 
Moíius que serien un xic llargs d'expHcar, ens havíen privât d'obrir aquesta sec-

cció en els nombres anteriors. No trobant-nos, dones, en les cirumsíancies a que fem 
al lusió en el paragraf anterior, podeni ja donar compte avui del moviinent teatral que 
ha tingut Hoc en la nostre vila, complint aixís amb el nostre compromis contret al e¡-
xir a la vida pública i amb el dret que tenen els nostres lectors a que se'ls posi al 
conent de tot lo que tingui quelcom de notable o surti del moviment ordinari de la 
vida vilatana. 

En Pepe Alfonso, el popular i graciós primer actor comic, i el mestre n'Amadeu 
Cristià, ens han dut una companyía de Sarçuela arrodonida i completa, com poques 
vegades haguem vlst en nostra vila. 

Aquest esîorç per part de I'empresa i dels organitzadors de la companyía hauríem 
de premiar-lo assistint tots al teatre encara que no fos més que per aquest motiu, i 
molt més encara, quan a aquest s'hi [)0t afegir, com en el cas present, un gust especia! 
en escollir Ies obres i una cura i voluntat grans per part de tots, desde el primer actor 
fins a Túltim chorista, per a que siguin representades amb conciencia. 

Han tingut també el bon acert en Ui majoría de les festes de distribuir les fun-
cions de tal manera, que han facilitai Tañada al teatre fins ais més exigents i pereso-
sos, fent sessions completes el dissabte i parcials el diumenge, però, amb tot aixó, no 
logren pas, segons hem sentit a dir, els résultats economics que es mereixen, i è s 
llàstima, perqué, si seMs corresponia millor, podriem tenir-los mes llarga temporada. 

Porten representades fins ara, entre altres, La Generala, Los Guapos, La Moza-
de Mulas, La Casta Susana, Eva, El Fresco de Goya, Bohemios, La Princesa del 
Dollar, Molinos de Viento, El Barbero de Sevilla, etc; obtenint en totes elles uns con-
junta admirables. 

No disposem d'espai per a fer la crítica del treball dels artistes en cada una de 
les obres, i aixís, farem constar que, en general, la labor ès estada bona, distingint-se 
les senyoretes Torri jos i Martí, en Pepe Alfonso i el bariton Sr. Artells. Els chors. 
encara que en general compliren bé el comès, varem trobar-los insegurs en La Prin-
cesa del Dollar i de poca potencia en La Generala. L'orquestra de Palafrugell com-
pleix amb voluntat i gust. 

No volem acabar aquesta crònica sens donar a I'empresa i a la direcció de la compa-, 
nyia la nostra enhorabona per la campanya artistica que están realitzant i ais propieta-
ris de Thermos Teatre Carmen les mercès més expressives, en nom de la Redacció i 
deis lectors de M A R I N A D A , per haver-nos donat ocasió de fruir tan bells espectacles. 

El dia de la Mare de Deu de Març se exhibirán en el mateix teatre els gossos 
comediants de M. Tenof, el treball deis quals pot calificar-se d'admirable. Fins ara 
havíem visi goços baliadors, equilibristes, saltadors d'obstacles i altres coses per Tis-
til, però, que representessin una obra amb el seu argument, això no s'havia pas vist 
encara. I lo que fa que el mèrit del treball d'aquelles bestioles sigui més gran encara, 
ès veure com, vestits de personatges, se passegen per Tescena entrant i sortint pel 
Hoc que Targument els marca i sois, ben sols, sens el domador que'ls ho indiqui. L'ar-
gument, com ès natural, ès senzill, però la manera d'Ìnterpretar-lo els gossos come-
diants agrada mólt i fa passar una bona estona. 

Desitgem poder fer remarcar en el següent nombre quelcom de notable. 
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JVIusìcals. 

Apart de Ies audidons de sardanes en Ies quals foren estrenades algunes compo-

sicions d ' en Casanovas i d 'en Montaner, Túnica manifestado musical ès estada l'es-

trena en aquesta vila de la Missa de Requiem a 3 veus virils de Perosi, per la Capella 

de TiOrfeó Aucellada». Sabuda la manca d'assaigs per la premura del temps, hem de 

felicitar a tots els membres qui componen la dita Capella per haver sortit airosos de 

la tasca compromesa. 

SPORT 

F O O T - B A L L D ' e n s à del partit entre el nostre primer team contra el de Pala-

frugell, res més de particular hem vistai camp del «Palamós F. C.> 

Pels dies 13 i 14 del present mes teñen anondat els nosíres «equipiers» el 

partit de revenja amb el «Badalona F. C.» al camp del mateix; i pel dia 15, un a 

Barcelona. Ignorem, a hores d'ara, amb quin team. Procurarem anotar-ho, i en farem 

l'informació que es mereix. 

Tant ès l'interés despertat per aquests parilts, que molts afidonats se proposen 

acompanyar als jogadors. 

Esperem un bon résultat.—R. 

PuhUcacìons rebudes 

L E C T U R A POPULAR .—Vo l um Al.—La tin Teclcta, d'en Josep Pin i Soler.— 

Agraim ais editors de l'important i celebrada biblioteca la remesa del present volum. 

M o v ì m e n t del port des del 1 5 de Fearer al 2 5 de M a r ç de 1 9 1 4 
E N T R A D E S T O N E L A T G E S O R T I D E S T O N E L A T G E 

Vapors 31 

Barcos de vela 11 

30,172 Vapors 31 

1.117 Barcos de vela 8 

31.277 

996 

Operac ions de la Gaixa d 'Esta lv is des del de Fel i rer al 2 2 de Març . 
Nombre d'imposlcions Quantitats ímposaties Reintegros Quantitats pagades Llibretes noves 

824 17.842'46 55 4.822'3ü 42 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Registre civil 
• Janer ¿ Febrer 

] Naixemenis.—\. Joan Colomer i Sens.—2. Catarina Bosch i Valenti .—3. Francisca Mul lor i 

í Herraez.—4 F. Pilar Gase h i Miguela.—5. Rafal Esteva i Altarr iba.—6. Miguela Vilanova i Ro'ig. 

I j —7, Josep Font i Uern.—8. Andreu Mas i Camós.—9. Carme Llorens i Corredor.—10- Conrat Sais 

, ) ¡ Vila.—11- Josep Ral ló i Casademont.—12. Raimond Ruiz i Gon z aga—13 Joaguim Carvajal i Ba-

í ; gudaiich. —14. Pere Giner i Fontas.—15. Josepa Camós i Danés.—16. Mar ía Medan i Guai.—17. 

j f I Eugeni Comas i Dalmau. —18. Pere Ferrer i Hernandez —19. Robert Destrebecgzi Van Reugen . -

i 20- Vicens Niñerola i Masseguer.—21. Joana Boliart i Ferrer —22. Leonor Perramont i Sala —23. 

i • Antoni Ramiti i Ribas.—24. Magdalena Boix i García.—25. Josepa Prats i Gálvez.—26. Mar ía Co-

rominas i Vives.—27. Emil i Moradell i Payet.—28. Josep Amorós i Tolrá.—29. Esteva Buxeda i 

Badia. 

j j Defiincions.~\. Catar ina Romaguera i Casas, 73 anys.—2. Teresa Agust í i Mestres, 70 .-3 . 

• -.i Montserrat Vidal i Casellas, 2 mesos. -4 . Salvador Corredor i Tauler, 61 anys .-5 . Teresa Abul í 

• i T a r r é s , 32 .—6-Rosa Sabater i Montaner, 84.—7. Antoni Mart ínez i Martínez, 46 .-8 . Catar ina 

! Sabat i Palet, 57 .-9 . Mar ía Teresa de la Cruz i Moya, 2 raesos.—10. Joan Dalmau i Sabal ls, 69 

i anys .-11. Pere Maur i i Mauri , 76. —12. Mar ía Ro ig i Adell , 90.-13. Teresa Pou i Ribas, 73.—14. 

• Ferràn Subirats i Mol l , 24.-15. Mar ía Font i Cama , 58.—16. Francisco Baus i Marsa l , 3.—17. Es-

teva Cases i Cíbulos, 73.-18. Carme Llorens i Corredor, 1 mes.—19. Antoni Ribas i Gelabert, 

68.-20. Joan Megardón i Ol ives, 19 anys. 

i Matrimonis.—Andreu Espinet i Pruneda i Enrigueta Fussellas i Ferrer.—2. Agust í Dalmau 

i Valmaña i Salvadora Riera i Marguès .~3. Antoni Romero i D íaz i M " de les Neus Berta i Camp-

soiinas.—4. Joan Vidal i Nogués i Esperanza Bagué i Rovira.—5. Josep Hernández i Camacho i 

Mar ía Marená i Bañeras.—6. Josep Manuel Quixal ¡Ba t i s ta i Constancia Muñoz i Romans.— 

7. joagu im Mateu i Palau i Vicenta Morató i Sureda.—8. Arnaid Sa ló i Masllorens i Catar ina 

Jou i Matas.—9. Florenci Servia i Casadellà i Palmira Vi lanova i Rose l i .-10 . Angel D iago Sancha 

í Carme Xiberta. 

}J ; 

, i 
/[monestació 

S e fa a s abe r a t o t h o m que : 

l .er E n j o a q u i n i , G e n i s , J o s e p , C l a r a , c o m e r d a n t , v i u d o , d om i c i l i â t a Bens-

h e i m , fiil d ' e n J o a q u i m C l a r a , d i f u n t , d o m i c i l i â t ú l t i m a m e n t a P a l a m ó s i d e n a M a r í a 

J u e r a d e C l a r a , ú l t i m a m e n t d o m i c i l i a d a a B e n s h e i m . 

N a M a r g a r i d a B i t s c h , d o m i c i l i a d a a E r i e n b a c h , f i l i a d ' en P e r e B i t s c h , agri-

cu l to r , d om i c i l i â t a E r i e n b a c h i d e n a A g n a B á r b a r a B i t sch de B i t s c h , ú l t i m a m e n t do-

m i c i l i a d a a E r i e n b a c h , v o l e n ' c ó n t r e u r e m a t r i m o n i . 

A q u e s t a a m o n e s t a c i ó s ' ha d e pub l i c a r a E r i e n b a c h , a B e n s h e i m i a P a l a m ó s . 

S a n t FPI'U d e G u i x o l s , 3 0 d e M a r ç d e 1914 . 

El Vi ce-Cónsul d'Alemanna, 
e . r . . . W I L L Y M U E L L E R 
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