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Mentres arriba 1' hora
que ho sóu de tot cor,
joves i vells, pensem que l'hora
s'acosta a passos gegantins; afir
Els

meu a tot arreu la personalitat
de la vostre ?mica patria i sens
cap temensa feu—se solidaris de
l'actitut deis que vaigin al de

Ha arribat, per fí, l'hora,
nacionalistes catalans de cum

vant.

plir

nostre

deure

com

a

tals...

«La Correspondencia. de Espana»
Tots

coneixem. Conei
xem dones, també en En Juan
Lanuza de «La Corresponden
cia de Espana». Molt bé sab el!,
que encar que l'hora de Cata
ens

lunya sigui

arribada no són els
Srs. Cambó i Ventosa els que
l'aprofitaran; molt bé sab éll que
de la mateixa manera que en
Cambó no es la Lliga, tampoc
la Lliga es Catalunya, i que,
mal els hi pessi, hi ha una Unió
Catalanista que quand arribi
hora, aixecará la seva bandera
immaculada.
I ai de l'Espanya; ai de la
«sacrosanta unidad de la

patria

espanola». perqué

la Unió Ca
talanista tindrá a la futura con
feréncia de la -pau ambaixadors
per dret

propi...

Les Naeionalitats opreses
Finlándia, Polónia, Ukrania,
Lituania, Bohemia i altres, són

I

Els únics representants de la Nació Catalana, per
dret propi, a la futura Conteréncia de la Pau.

lliures o ho serán d'un moment
al altre, Serbia, Montenegre,
Romania i Bélgica recobren,
amb la victória deis aliats, llur
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Els voluntaris catalans són els
a

Ilegítims

epre..~,vtants

r

la futura Conferéncia de la Pau

de

Catalunya

—

2

llibertat.

Irlanda

será

'hure

A tort i

també.
Es la gran hora, podriem dir
la única hora de les nacior.ali
tats opreses. Sois hi manca Ca
talunva; i es un deure de dig
nitat per l'Europa, si vol evitar
futurs conflictes, resoldre del
tot el problema de les naciona
litats i amb éll per dígnitat i per
dret propi el reconeixement de

a

dret

•

la catalana.

quatre fástics de la

?Que

Una carta misterYosa—Fa

impossibles—Ditxo
pasa—Boca tancada no hi

rém els
sa

entren mosques.

—El senyor Fresseta?
—Treieu aixó de senyor
—Bé vaja, En Fresseta
—Servidor, ?Qué se li oferta?
—Aquesta carta per vosté

—?Res més?

La revisió del tractat d'Utrecht
Es el tractat d'Utrecht el cós
del delicte del butxins de nostre
terra. El nostre esclavatxe no es
rés més sino qu'éls efectes del
Tractat d'Utrecht. Aquest

trac

el trós de paper. el paper
mullat del Brest-Litowsk del
714.Es en nom de Catalunya i
com ciutadans dels Univers; i en
tat es

del nostre sentiment nacio
nalista i en nom de la santa lli
bertat, que demanem la seva
norn

revisió.

La sort deis

poi:pies

En aquests mornents tant trascen
dentals per la sort de les nacionalitats
opreses, en que ja batega la furia
d'aquestes vers llur tirá, que les éscla
vitza i's rabeja daninnt,, d'elles conti
nuament,vexant-les i oprimint-les, mar
ca ja en nostre esperit un ferm i gran
optimisme al pensar que ja está a punt
de sonar l'hara del deslliurement deis

pobles esclaus.
Vegis, dones, que ha acampat el

ne

cionalisme extenent ses ales tots els
pobles que semblaven adormits i prin
cipalment en els paYsos on s'hi ha de
senrotllat aquesta terrible guerra, de
a

que ara ja n'estem a la fi.
A Hongría, que esté lligada al Aus
tria que ja fa molts anys, el cap de
l'oposició hongaresa diu a l'emperador
austriac que ja ha arrivat 1,hora de la
separació entre els dos paYsos pera

salvar-la del desastre general; Irlanda,
de cinc segles que Iluita augmen
tant cada día el nombre «de sin fei
nerss, els xec eslovacs lluiten abm les
armes pera constituir dintre poc un es
tat independent, el poble xec está a
punt de declarar-se independent; Polo
nia vol reunir als seus fills de Prusia i
Hongria per a constituk una poténcia
Ukranía demana l'independencia; Fin
mes

landia ja la té.

mitg d'aquest concert mondial,
Cataluuya deu fer sentir sa veu com a
En

nació esclava i reclamar-sos drets i Ili
bertats que mes de dos segles fá que'n
careixem els cataláns; per aixó cal de
fensar i propagar incansablement el
programa

nacionalista

perqué Cata

dintre la socie
tat de les nacions quant es resolgui i's
discuteixi el problema de les naciona

lunya

no

quedi

litats opreses.

enrera

HOMST.

perill que faci un pet com una
aglá.
Almenys doneu- me 'licencia per dir
amb

—Res inés
—Está be. Passi-ho bé
—Passi-ho be
L'obro: estimat Fresseta del ineu cor.
(Vaja encara tenim simpaties). Et de
mano que ens facis un adiete per <l'In
transigent», peró que sigui ourt. El
paszarém a recuilir el diduns. Donan-te
mercés per endevant em repeteixo

ho sabíen? doncs jo també
/irle I.a passa.
—Vosté té la passa?
—Si, pare
—Ja en fá la cara
—Si ho sabré jo. Passo la pena ne
gra de veure que el temps passa i tinc
por que passará aquesta avinantessa
de rescabalar Catalunya la seva Ili
bertat.

Rellamp!

tant bé que ho tindriam ara

si aquells capanassos fossis

uns

altres.
que íos

Deixewine dir que ha calgut
ciutadá deis Estats Units qui impo
sés a la xaruga Europa el principi de
les Nacionalitats. Res; que aixis com
avans eram els d'aquí que anavem a
América a ter fortuna, d'ara endavant
seran els d'América que vindran a fer
un

amic teu...
Nois de <11ntransigent, us perded
de vista.
Es a dir que per una banda ern de
manen per favor que escrigui un arti
clet i per l'altre ja em dteu que el vin
dreu a recullir dilluns que ve. Aixó en
bones paraules ja no és demanas, és

fortuna al Continent. Está vist que ei
món dona veltesa.
Deixeu-me dir que ja n'hi ha prou
de mitins als nostres estatges socials
on hi venen nornés que eis convensuts;
a nostra tribuna ja és hora que sigui
la placa, el carrer, el café per que el
nostre auditori sigui tot el poble. Que
ja n'hi ha prou de conferéncies; diaris

exigir. M'agradeu per la franquesa.

presents de senyeres, de missatges

Per altre cantó, voleu que l'articie si
gui curtet. I per fi, i rnenys mal, ja em

homenatges, i sardanes... Que si és
(l'alabar que abundin manifestacions
d'aquesta mena, és de desitjar que

donen les gracies.
Bé, bornes, bé.
Quant a escriure no hi tinc cap in
convenient. Alló que he dit que m'agra
dábeu per la franquesa, ha :estat una
broma. Ja us consta que per vosaltres,
per (I'lritransigent›, per la Causa de

Catalunya
Ara

en

conforme,

doten paraules.
que sigui curt no hi estic
de cap de les maneres. Es
no em

i

abundin igualment actes de mes posi
tiva eficacia. Al grá, al grá. Ha de fu
ir l'encongiment. Fóra contempla
ións i mans a l'obra.
?Us rec&rdeu d'aquells versos dels
Segadors <a les armes catalans que
ens han declarat la guerras? I encara
no hem fet la pau.
Ai, ai, que aixó s'embolica; 1 es tart

pero impossible, fixe'us-hi
bé. Si ho teniau al cap, poseu's-ho als
peus. 1 ara!!!. ?Que no ho sabeu que
i
no callo mai? que enraono per setze
que tiro uns discursassos, que ni un
advocat? Anem a dir que si d'advocat

i vol ploure.
I ja comencava d'oblidar-me que
aquesta vegada estic a dieta.
EN FRASSETA

és perque no en vull ser-ho,
ni ganes. Advocats i procurador, a
infern de dos en dos. I després que
per haver d'ésser advocat de l'estat
espanyol... !tila! quin fástic!... Me'n

Per damunt de totes les eouveniencies

impossible,

no en soc

de partit:

!Visca el reconeixement de

la Naeionalitat Catalana!

possaré el día que tinguem l'Universi
tat catalana.
Mes córn m'apanyaré jai de mí! jo
que esperava 'parlar de tantes face
cies!!... 'deis catorze punts d'En Wil
son, de la pau europea, de la bandera
que els catalanist^s en fan present a la
ciutat de Verdun; de la gresca deis
tramvies, obrint i tancant portelles i
fineatretes, de las disposicions del nos
tre deliciós Ajuntament i de las ordres
del Consulat per a estemordir la mar
fuga, de la festa de la taca,— i encara
mes: jo valía tornar-hl a dir-hi la meya
sobre l'Aplec de la Sardana i Se6 reli

gules; sobre els parlaments deis nos
tres, si vaja deis nostres pollastr-ts, al
teatre del Bosch (a un teatre halvía de
ser) i sobre el bati-bull, a la sortida,
per la bandera estrellada...
Veieu com tinc raó de sobres?
Ara per mor de vosaltres m'hauré de
de rosegar els punys, m'hauré de cu
sir la boca i quedar-m'ho tot a la gola

Sillosor ipció
per

a

I'

homentge al malaguallyat
Dr. Martí i Julld

Sumo antericr

.

7'50
2

.

Grop Separatista Incognit
Antoni Carbonell Bilbeny
Josep Delciós i Dolc
Josep Castanyer
•

2

.

Frederic Durán
P. Ventos i Bosc

0'85
1

Josep Cevals

0'25

Pere Ruiz i T.

0'30
1

Josep Guix1 Esparc
Jaume Gabarró
Jacinto Esteve
Joaquím Conesa
Josep Canela
Total.

Segad%

la

Glosa

1? alta valor del dolor gamma Famor

passa.

no

subscripció.

0'25

0'25
0'50
0'50
.

18'40
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Més que las els golgs, mé que tots
plaees es sen1 intensitat de dolor.
Ajunta més una llágrinza que mil be
sos. Els besos de plaer apartat del foc
de la llar, tencn sempre un regust de
banalitut, de cosa efímera.
El dolor que provoca llágrimes es for
ra mis fort i durader. Sintet; xara, -mor
cadena de flors, Higa. Pero les flors pas
sudes fan ma olor i e llencen i al ter-ho
així la cadena 's trenca. El dol, r és ca
dena de ferro, el ferro no 's passa mai;
es sempre ferro: el do?or cadez.a de ferro,
conz el ferro és etern,
MA RIUS
els
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OBITUARI
A redat de 24 anys,va morir el día 14
del corrent en Josep Ortíz, essent
aquesta molt sentida pel «Casal Na
cionalista Martinencs, i especialrnent
per la Joventut de dita entitat «Els
Nets deis Almogavarts», de la
n'era vice-president.

qual

L'acte del seu enterrament tingué
lloc el día 15, assistint-hi la joventut
amb liur bandera.
També hi havía representacions del
Casal, Foment, Ateneu Obrer Catalá
i F. B. Club Martinenc.
Que la terra sigui lleu al amic i bon
nacionalista i rebi la seva desconsolada
familia el nostre mes sentit oondol.
11111111111111~1~1m..

Per "La Publicidad"
Vana fou la nostra

quimera, al

creu

re'l susdit diari (que amb ses campan
yes contra'l militarisme de l'Europa
Central i contra tot lo arcaic chorc

impera per damunt del opresó estat
Espanyol sens havía fet un chic sim
pátic) amb tot i ésser redactat amb la
dulce y harmoniosa parla de Cervantes,
era l'únic que podien Ilegir amb menys
que

fastic els vers catalans.
Més després d'haber llegit l'article
titulat Los a/lados oprimidos en la seva
edició del día 21, aquella quimera ses
ben esvaicia al veure la manera des
piadada con tracta als catalens que
pugnen per assolir les seves santes
llibertats.
S'ens nega en aquell article el dret
de figurar en la conférencia de la Pau,
alegant que no hem portat un exercit
als camps de batalla com han fet attres
Nadons.
Primer que tot ens cal preguntar a
'La Publicidad» si creu pcssible ,que
un poble esclavisat i oprimit, per grans
que siguin los seus desitjos, pot orga
nitzar un exersit i oferir-lo en ajuda
deis que Iluiten encara que sigui pels
seus mateixos ideals.
Es per aixo que ens creiem en el
dret de figurar en la conferencia de la
Pau, per demanar que'ns Iliberin traien
nos de la grapa del opressor; si aixó
arriba, que arribará, la primera volada
será per apagar aquestes llumanetes
que tan prompte et donen un ratx de
llum com t'ofusquen amb el film.
JO,SEP FRZIXES 1 PAQUIN
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Sed cada día

espanoles

más

Erem als darrcrs anys de la centuria
Sant Fepessada. La tramase viia
liu de Codines esclatave de joia i de
entusiasme. Bells estols de joventuts
catalanistes se dirigeín vers la vila en

patriótic remiatge, per a cel-iebrar un
miting que's considerava trascendental. Fins aleshores, l'arbre catalanista
sois havía tingut la soca ianaven a
sortir les branques. Anaven a manifestarase mes o menys obertament les diferentes tendéncies polítiques, normaxentes, aixoplugacies, noresmenys, totea elles, sota els plecs de la bandera
catalana. Mes que interés, el miting
despertava verdadera espectació. Allá
parlaren per primera vo-Ita el malaguanyat Dr. Martí i Juliá i el que avul
de les primeres figures de la poespanyola En Francesc Carnbó.

es una

lítica

Vaig
do

com

ferm,
una

sentir-lo al leader i m'en recorsi los avui. En son parlament

cantellut,

visita feta

valent, vá

a

lo que podría esperar Catalunya
d'un home que d'aquesta manera
pressava....
Han passat anys. Les previsións
s'han complert i avui En Cambó s'ha
convertit en l'éxit a quin voltant redola
t eta la política espanyola. En Cambó
es un oracle al Parlament espanyol....
mentres no tracti de Catalunya. Avui
ja no es !'autonomía integral de Calalunya, la noble obsessió de la seva
ánima; avui es l'Espanya gran la dería
que l'empeny en la seva actuació polí-

tica, pesque quan tinguem l'Esanya
p
gran, aleshores aquesta no tindrá inconvenient en que Catalunya siga autemoma. A sembianaa del passatje bíblie, I,autonoreía se'ns donará per afe-

gidura.
Avui quan En Catnbó parla a Cetalunya, tot el seu inmens talent (que no
cal desconéixer), tota la seva cultura
d'heme d'Estat, tot al seu prestigi polític, tota la seva história regionalista,
no són prou per a ofegar un fatídic ressó que`ns sembla sentir envolcallat
amb les seves afirmacions de vell caSed cad día tY áS eSa10talanista (P

retreurar

DR. X.

Catalunya pel cap

conservadors En Cánoves del
Castillo, i un discurs pronunciat aquí
per aquest polític centralista, que es
sintetisava en aquestes paraules endreaades al aatalans Sed cada dl'a más

De la Junta Permanent de la
«Unió Catalanista»

deis

iliM111~115

precis que la Conferencia de la Pan
revisi, per evitar futurs conflictes, el

Es

tractat de Utrech

Haguesseu vist amb quin braó, l'ac
tual ministre de Foment Ilenaava formidable anatema contra aquesta simbólica fórmula de la política uniformista
i centrelitzadera. (Sed cada día más
espanoles, significava per En Carrbó
(i per a tots els catalans allá reunits),
ta renuncia voluntaria de tot ea que la
Naturalesa ens ha concedit per a que

Catalunya tingui personalitat propia.
En síntessis, valía En Cánovas aconcellar-nos que esborressim la nostra
parla per a adoptar la oficial; que pres.
cinclissim del nostre dret per a acomodar-nos al Codi Civil que a Madrit
ens dictaven; que reduíssim la nostre
História a la categoría de conptes de
Fades per entretenirnent de la mainada
en les llargues nits d'hivern; que fessim de les nostres costuras col-lecció
folk-lórica per a proveirnent de Museus
i Biblioteques....
La figura escardalenca d'En Cambó
se redressava irada contra aquest simbolisme maliciós que singnifioaven la
mort de la personalitat catalana.—

Llenaaven

eléctriques centeIles que semblaven armes de foc dis-e
paredes en defensa de la ultrajada Catalunya deis nostres amors. No, no,
jamai. Contra la malavolenea canovista, nosaltres haviem de refirmar la fórmula fonamental del nostrecr edo (Cada día mes catalans..„)
sos

deure i espetera amb

uils

En Cambó tingué la virtud d'arrivar
al fans de les conciéncies. Jo hi era
present, i vaig sentir també com tants
altres la foraa aclaparadora d'aquella

eloqiiéncia ferma, cantelluda, valenta,
genuinament catalana. Una secreta intenció me deia quelcom de la enorme
influéncia d'agua jovenet de la política futura, i el cor s'aixemplava pensant

A "ElCorreo Catalán"
M'he indignat al llegir vostres subti
tols de Ferits-inspirats-Sentint i En
cendrem dirigits al Opinió pública. Vo
saltres que useu l'idioma catalá normes
quant vos convé i que no sou altre cosa
que castellans de Cataiunya, voleu
dirigir vos als catalans a quins no teniu
dret.
Crideu i protesteu de que l'Ajunta
ment de Barcelona hagi nornenat ciu
tackl honorani a n'en Woodrow
jo i tots
separatistes hu he alabem;
i
protesteu
de que Catalunya
Crideu
demani l'apoi de la Gran República
Nord-Autericana per a la seva Ilibera
ció, i jo vos contesto amb tata la meya
anima que prefereixo la situació de
Cuba que la de nostra Cotalunya
actual. Feu memoria de que el Estats
Units afengueren a (Espana a su ejér
ciar y a su 1-andera, y aún no ha dado

explicación y desagravio.
Jo faig memoria—no a la 'opinó pú

su

blica perque, ja os coneix—sino que a
valtros que quant Cuba era de l'estat
que oprimeix a Catalunya—únlca patria
meya i de tot bon catalá—que notnés
hi havía que fiebres amarillas i tata
mena de mercaderies; ara que Cuba
no és de l'estat que nos'altres volem
ésser 'Ibises, es gran, rica i plena i per
damunt de hit es nació-estat.
Perzó em dirijeixo a valtros i vos
faig present que aclamarem sempre al
gran Wilson nosaltres quins
i no volem militarismes ni
sino que

una

Catalunya ben

Ciutat 22-10-18.

joves
opresions,
som

iliure.
EN POLVORA

coafianea,

que si
valen seguí
dient-se nacionalistes
prampte variaran el carril, eleboran
pesque CatalunYa sigui escol-tada a la

en

magna Assernblea de la pau que haurá
de celebrar-se a no trigar gaire, fent
desaparéixer recels i desconfiánces
que abtiguen els cors deis verbs i purs
nacionalistes, i nosaltres els som-niatunadament a tocar a son fi, l'hora tan
dors de sempre els que predíquem arreu
esperada de la ilibetació humana ha
la santa intrarsigéncla fent una ensonat, Alemanya venauda temerosa a
lesuesta
q
de tata la gent que val 1 estima
represalies demana la pau i accepta
rostra tersa pesqué juns com a qües
condicións que l'imposa sos enernics.
tió previa deliberen la possició definiAltrament el món está d'enhorabona;
va que deu pendre Catalunya ais acs'avisa al horitzó que apareix el sol de
tuals moments i velera que la nostra
la justicia escampant arreu el seu raig
merescut com a
benefactor, el dret ha veneut a la for- mea tingui l'asce.ndent
poble i el catalá sigui considerat estitetes les nacións de la tersa lliures
mat com a home !hure a la terra.
per sempre d'aquesta ombra
MANUEL PAGÉS.
del imperialisme absorvent d'ara endevant donaran curs a ses aspiracións el
seu Iliure desenrotilo i modelitats seEl problema de Catalunya Nació, es
rán verament respectades alta es pre
solament ala eatalaus a qui interessa
veu, lo mateix als pobles grans que als

Segons les

emocionants que
constanment rebem de la guerra, ens fa
creure que aquella litrita sagnant que
conmou i travalsa l'humanitat va afornaves

-

o

trágicaaa,
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petits.
Es per aixó

que'l

deslliurador de les

Réplica

nacións, el que ocupa el seiént mes alt
de la magistratura deis pobles, mlster
Wilson ens parla en sa veu autoritzada
de la formació d'una Societat de Na
cións on descansi la futura organitza
ció del món que sigui penyora duna
pau perpétua, confortadora amb el pro
gres i avenaos del ternas fonamentada
arnb Ilaaos d'una democrácia i germa
nas universal.
Reconegut el dret a la indevedéncia
de los petites nacionalitats els pobles
que fa centuries resten oprimits sub
gectes a la brutalitat deis grans estats,
altre volta donaran curs a sa hlstória

governant-se per son propi albis, llurs
destins; les banderes plegades i perse
guides onejaran novament resorgint
al espai, eixint del seu calvari la Poló
nia, l'Irlanda i tots els pobles irredents
d'Austria, qui tots d'un cop lliberats,
será el llevat nou benaurat que ens
haurá portat aquesta gran guerra.
Devant d'eixos aconteixernents que
venen de pié a resoldre problernes tan
similars al nostre, atnb la sola casual
variant que ells s'han trovat arrastrats
d'aire del conflicte Europeu i ara oau
diran de la seva liquidació, quina pos
tura pendrá Catalunya en aqueixos
moments decisjus? fará sentir sa veu,
provará rompre d'un cop les cadenes
que l'ofeguen, els nostres homes res
presentatius serán prou honrats, prou
nacionalistes que de cara al ideal invo
quin a l'Europa demanant el lloc si en
som dignes i ho sabem defensar-ho
que ens toqui en el concert que acor
din de les nacións? Aquí está 1' enig
Les derreres actuacións polítiques
es desdluen i separen d'eixos naturals
procediments, afarrats amb el desco
munal pensament de salvar i redimir a
1' Iberia, s'han Ilenaat terres endins
quixotescarnent colcejant-se primer i
col-laboran després a la política oficial
compartint-se la direnció d'aquest estat
que ens oprimeix, feina que mirada
des del punt de vista catalanista resul
ma.

ta negativa, puix en els previs mo
ments desinteix de tots els actuals movi
ments nacionalistas del món.
Cumplim dones noblement el nostre

Arnb el vostre Alerta Catalans!—
del día 3 del corrent mes, no són prou
justes al parla da la vinguda d'En Lia
pissera a la nostra clutat.
Aixó de que tením de tancar a casa
!lastre per a no veure semblant persa
natge, amb tota la seva qüa de panxes
contentes, i un seguit de botiguetes
amb volans de Ilampanta quincalleria,
no es propi de gent mascle i menys en
aquest ternps en que es liuda per la
Ilibertat del rnón i acaba de enderro
cart-se a les pagues testes coronades
que encaren resten a l'Europa.
La preve la teniu amb l'incompara
ble eroisme en que Iluiten per la Iliber

tat,

que vol dir independéncia, les
petites Nacionalitats.
A la Serbia lluiten fins les criatures
que lot just caminen i eis vells que'n
prou feints poden aguantar-se, porten
municións 1 queviures a les trinxeres,
oil dones i bornes Iluiten tots junta sen
se por, amb tot coratge, per la santa

Independencia.

Montenegre

lluita com fera a la qual
pendre els fillets.
Bélgica, la invadida per la forea bru-.
ta, lluita també per reconquerir la ro
vólen

bada i llibertat nacional.
Els nostres voluntaris, catalans i de
Catalunya, Iluiten presenten la cara als
admiradors del ferro, aquest ferro que
matará l'imperialisme germánic.
Tancar-se a casa es propi de un po
ble veneut i sense energíes propies i
nostre ni's venaut, ni capat; té encar

energíes....

no está tot podrit encare.
Precisament la feina deis catalans es
treure de fosa casa tot lo podrit 1 ao que
estigui a punt de podrir-se, cremar-ho i
tirar les cendres a la mar parqué el
vent no les escampi.

No company,

no.

La

cara no l'hem

de

girá mai, al contrari, al enemic. Tením
d'enes de cara a ell per a que's vegui
que no som decadents,sino que som ho
mes mascles per Iluitá en tot terreny
doná a compendre de que tenim me
memória i ens en recordem del que'ns

1

1

L'

4

han fet, fan i taran i seguim el vostre
concell de gira la cara o amagar-se.
Peracabar, vos contaré un cás histó
ic que s'assembla al vostre pensa
ment:

Quan per segona vegada vingué a la
nostra cintat en Llapissera, o sigui
quan no portava volqués peró sí cami
nadors, En Lerroux, cap de les parti
das lerruixistes, rebéun recadet del seu
padrí En Moret, de Insta memória, i
com tots sabeu l'home de la ilei de jui
risdiccións, de que S. M. En Llapisse

La Junta Permanent de la Unió Ca

Entonem, ardit jovent,

que devía cel-lebrarse el día 27 del
corrent i no celebrar-lo fins que hagin
passat les actuals circunstancies.

l'ensenya catalana.

Meting de Afirmació Nacionalista
El <Grop Joventut L'Avencada> fá
present que per ordre governativa i al
ensems de la Junta Provincial de Sani
tat, ha quedat sospés mentre durin

Que s'esbombin nostres cants
des del pla fins a montanya,
nostres cants de joventut;
nostres cants plens d'esperances

actuals circunstancies l'anunciat
Meting de Afirmació Nacionalista que
devía trindre lloc al Centre Nacionalis
ta Catalá, (Sant Honorat, 7, pral.), el
les

L' INTITTINSIGENT

arredosats sota els plecs
de nostra ensenya barrada.

Redacció

no

la

vegada.

Es va fer així, En Lerroux podé jus
tifica un servei mes als molts que havía
fet i fá encare el cap-dill de cartró al
régimen caín a bon capitots de la borre
gada lerruxesca.
F. MIRALPHIX.

el

res
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Noticiani

Arriba

Cual Nacionalista Martinenc

.;ldrš

Xifré,

Carrer

problema de Catalnnya

El

25

extraordinari i magna funció que
tindrá lloc el día 27 a les 4 i mitja de
la tarda, a benefici del nostre company

Josep Romea.
PROGRAMA
1.
Liiri blanc, lliri polit,
del jardi el més preferit,
de pistil-los tremejjants,
diga-li quan arnb ses mans
l'acarona, el

meu

neguit.

Diga-li quan al reixat
raja la menta ufanosa
i el

clavell ensangrantat,

com

sospir qui eixir

d'emoció i

no

gosa

apassionat.

Que l'amor que ella m'inspira
te com la menta ufanor,
cont té la flamant guspira
del clavel] arborador;
i es poncella que sospira
per fiorí dintre el seu cor.
LLU1S SABATÉS 1 V1LAR

ion %wat

la

Sinfonía, entreactes

nena

Es posará en escena el quadre
tráela <Lo fart malait>, per los joyas
Ramón Pla i Lluis Buireu.
3. El preciós drama de en Ignaci
2.

Iglesias «La

mare

Especialitat

en robes per

a recent Bascuts

LA OVE YEN AltS BARATO DE CATERVA
e

no
es

se

d' afirmació
tan

eterna>, representat

per la 'Srta. A. Peris i els senyors F.
Bosch, R. Pla, LI. Buireu, M. Minga,
F. Esteva i J. Vargas.
4. Donará fi a tant cel-lebrada fas
ta una gran lectura de poesíes.

Catalana.
La finalitat d' aquest es el plantei
jament d' acord amb les conclusións
ciutadá Wilson, del drat a ésser
Iliure, de
com a Nació, ben sola i ben
la nostra única patria.

Grop Excursionista <Els Saga
dors>, de l'Orfeó de Sans, fará, el
prop-vinent diumenge, día 27 del co
rrent, una excursió a Sant Miguel del

A La Publicidad devegades están
molt bé; deveeades molt malament.
ha un senyor Hurtado que per no se
meins devegades tóca el violón.
Qué sab ell pobret, amb tot el seu
esceptisme d' está per casa de l' gran
hora de Catalunya. Que sab ell del
pensarnent nacionalista catala repre
sentat per

Are es quan estera més contents que
mai de la nostra tasca verament intransiga,nta. Tothom, i tothom son tots els
bons nacionalistas, reconeix la naces
sitat de la santa intransigencia.
La guerra s'acaba; la pau se acosta;
benvinguda sigui la pan ci 'lis porta
la nostra llivertat.

passat

piano per

María Bosch.

aquets milers de voluntaris

Se n'han enterat els nostres Ilegidors
de la campanya Sanblancat—La Lu
cha?
Saben

qui

dactor-quefe

hi paga el jornal al te
d' aquest diari? En <Ro

drigo Soriano.
Vetiaquí parqué <La Lucha>

no está
al
relacións
amb
les
nacións
en bones
Franca
i
el
liadas, especialment amb
per qué no 's vent a Paris.

Corrsporicl,&rt cia
B. C.: Massa fort. El faríen canviar de
Si tos prosa...—M. V. Li publiquem.
Necessitem prosa, com pot ‘eure.—G. T.:
Queda en cartera.—H. P. Va aquesta setmana.
casa.

Tallers

gráfics BELL-ART, Provença, 246
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Broncista i

talleres

de

Bletalls de tota

mena

ED

El

En Pere Ruiz y Tomás
"Tallers. 76

Fai i Sois Frestecs, sortint per l'esta
ció del Nort a les sis del matí.

placionalistes radicals!
Compreu

tots el llibre

CarfILWIYA"

Hospital, 445 i Cera, 4

Camisería 1Gmires de Dint
Conlecions Dcr a sellyora

a

nosaltres el remor

de que

de moda com el conte xinesc de l' Es
panya gran, sino d' Afirmació Nacional

Grop Escénic Jovenil cel-lebrará

Lliri blane

a

preparant actas,

Nacionalista, que aixó

una

Literaries

Barcelona

Ecos

SIITT.12~1~11~

que's

22idrninistració

llores d'oficina: de 1 a 5 del vesore

nacionalistas, preparen-vos

están

Es per la forga del dret

i

Cannda,14

Catalunya,

S'acosta la gran hora de

arribi l' hora.

Periódic setmanal de Joventuts

MAR1AN VIVES

fessin alguna de les sayas ni's revo
luciones sin compremeten al cap dill a

Totes les etititats de Catalunya fa
rán molt bé de posar de relleu la seva
catalanitat divulgat co que representa
el Tractat Utrecht; cal que '1 noble
estigui lo suficientment capacitat quan

prop-vinent día 27.

Cantem, cantera, brau jovent
per la patria catalana,

dona entenen de que el día de la arriba
da de En Llapiasera es fes un miting
per distriete o sigui deu mitings a la
mateixa hora 1 día, a fi i afecte de que

ratets que no té feina a paseixar pel
ari.stocrátic <Paseo de Gracia» lluint a
tot drap els seus descornunals <queve
dos> últim rastre de 'I seu talent en
completa decadencia.

,

I avant sempre i sempre avant,
amb les bogues ressonants,
els ulls fits en l'ideal
de foc patri, abrussant l'anima!

volía venir a Barcelona i parque la
seva arribada i estada fos tranquila ha
vía de procurar fer abaixar les ales de
els seus paatidaris per uns días.
Fet i fet. En Lerroux quina en fá; els

ra

litats opreses..•
No si volem enfadar; pero el criteri
d' aquest senyor es; com ho direm...
Es un criteri de senyor Esteva, retírat
del negoci, que sentin aficions litera
rias fá un article d' en tant en tant els

talanista, ha acordat aplacar el convo
cat Consell General de Representants

cants d'amor a nostra patria,
arredosats sota els oteas

de

catalans que lluiten pel dret i la justi
cia, pel deslliurament de les naciona

La Unió Catalanista

Cante mi..

iNTRANS1GENT

CIU-FAT

J'a

COMPANYS:
Vestireu amb gusti elegan
cia si vos proveiu a la

Gran Sastreria

roeull d'artieles del malaurat

L'Estisora

Dr. Martí 1 Juliá

de ANTONI VILA

Gracia
Editat per l'«Assosiació Ca•alanista» de

Casa de confiarlo i bons preus
Es confeccionen. en casos urgents

trajos

Preu: 4 ptes.

Es

ven er

aquesta Redundó

en

SIS HORES
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