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A Sa Excel-lencia el. Sr. President
deis Estats Units de Nordamerica
Honorable Senyor:
Els nacionalistas Catalans som deis
que mai havem perdut la fé en la vic
tória de les armes al-Hades perque les
esgrimiu en defens'a del dret, de la raó
i de la justicia, i aquestes tiionifen
sempre damunt del despotisme i de la
barbárie.
Els recents tri-omfs que haveu ob
tingut als camps de la heroica Franca
són potser el començament de la fi
d'aquesta guerra horrorosa que l'ambi
ció i l'orgull orussiá ha desencadenat
damunt l'humanitat tota; és per aixó
que nosaltres feliciten] de tot ccr en
Vós l'exércit Americá que tan brillant
paper ha fet en aquesta batalla; i la
nostra felicitació no és pas de compli
ment i si de fonda admiració pel vostre
gran Poble, pels bornes que el regei
xen i per Vós que, si no cenyiu corona
de reí PosseVu çó que val molt mes: la
la doble majestat de l'amor al poble i
el rnérit de que eh l mateix vos hagi ele
vat al cap del Govern de l'Estat.
Els nacionalistes de Catalunya ens
sentim joiosos de saber i recordar que
sempre havem admirat els Nordameri
cans; i no cal dir com bateguen els
nostres cors i quin no és el nostre en
tusiasme al veure-us tan dignes de la
nostra admiració nascuda quan noble
ment llibertáreu l'avui República de
Cuba; admiració que ja en aquells
temps ens valgué l'ésser perseguits
•

per la justicia de l'estat espanyol, per
ésser els únics qui sense reserves
aplaudien el vostre gest tan noble com
cavalleresc. tan fondament democrátic.
No dubteu, il lustre ciutadá, que els,
nostres afectes i admiració envers la
•

Gran República Nordamericana, els
sentirn sens egoisme, a cor obert, com
és tradicional en la nostra raga catala
na; mes no per aix6 en aquests thÔ
ments de tribulació del món, que no
saltres sentim i compartim, ens podem
estar de recordar.vos que la nostra
Catalunya de fa molts anys brega per
ob4enir una integral autonomía, per a
que quan toqui l'hora 'de la Pau, tin
guéu present que als llindars del Me

poble amb idioma,
al treball, un
‘poble que és honorat pels espanyols
diterrani hi ha

un

honrosa história,

amor

Joven no-rd-anterkáns i niacionalisles1 calaíans
al

(La

bandera

amb el calificatiu deis YANKEES D'
ESPANYA del que no3aitres ens enor
gullim; si ho teniu present ro podreu
per menys que aliarga-nos la vostra
generosa irá, i aleshores aconseguirem
la Ilibettat que •freturent per dret, per
niereixement i per és,er aix,s

a

ncstra

a

la sortidu

una

excursió

Ellontserrat_

a„mericapa fou la niateixa que figurá quan
117i/son

en

del

meeting

voluntat, llibertat per la qual

la

manifestaciá

de

simpatía'a

del Teatre Hose)

tula

legió

de germans nostres donen la lltir saug
en els camps de batalla fi-atices( s-. ben
prop des nobles filis del N ostre poble.
En vostres victbries que seran mo'-

tes, i en vostres contraiietats volgueu
contar il-lustre ciutadá amb l'amor i

admirado deis nacionalistes de Cata
lunya, envers Vós i el vostre Poble.
Visquen molts anys per la Llibertat
deis pob!es i del homes.

Baroelona-Cdalunya,catorzed'agost
de mil noucents divuit.
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EL DRET DE CATALUNYA
Anhels de llibertat
Altrament a Catalunva estém
freturosos de llibertat en tots
conceptes: de llibertat•nacional
i social.
Potser es que l'ambent s'ho

porta;

potser

que

ja

n'es
l'hora de que's resolguin Alés
es precís de que nostra
Patria
no's capfiqui amb coses.que tot
i sent importantisimes no son
es

pau

la

acostar-se

afirma

comparteix tot el poble.
Ales creien, i en raó de que'l
dret d'un poble no te res que
amb la seva voluntat o
donat a la seva posissió estraté
gica, a la seva conveniénoia fa
present als bel-ligerants de
que'n el nort hi ha una altra
Alsacia i Lorena que els hi per
veure

•

tany.

Cada cosa al seu temps; si es
l'hora del social també el resol
drém, que a nosaltres no ens fa
por la llibertat en cap sentit ni
en cap concepte, pero per ende
vant la més categórica afirma
ció, per part nostra, de que per
damunt de tot hi ha !'ideal na
cional de Catalunva.

sempre la neuti,:alital.
Si no.en tenen prou arnb
botó de mostra aquí en va

aixó ho fa Danamarca
mantenint i -Itavent inantingut
tot

un

altra:

«Aquesta guerra
de desIlittrar

te

pels

opreses

a

solament
les nacións

110

centrals sino

del ciutadá

a

,toles

(Paraules

les demés del MÓ11.»

Wilson.)

ho menys cap-grossos, han
discutit desde un periódic creat
a
l'impuls de grans negocis

No hi ha
biscit será
conferéncia

quelcom br?ts,

problemes nacionalistes plante
jats, no hi ha dupte de que

poc

al menys mált

clars, el dret de Catalunva

figurar

la futura conferén
cia de la pau• Amb regateix de
peixatera han arrivat a volguer
armar gresca amb si els volüh
turis catalans eren ho no eren
dotze mil; en volguer fer veuro
que Catalunya era la Lliga: en
a

a

fer atmósfera dient quers na,
cionalistes no havíen fet prou
per la causa del al-liats.
A que perdre el temps?
Danarnarca que tota la guerra
ha mantingut la neutralitat al

aquest

dupte

de que'l ple
deis acorts de la
per resol-dre els

un

será pres amb
un carácter exclnsiu
sino ge
neral: no hi ha, dupte de que
acort

Catalunya

no

s'acullirá

aquest

acort.

1
del

allavors, pobres espanyols.
meu

com

si

cor, tan si heu donat

li heu donada l'auto

no

nomía esdevindrán els mateixos

resultats;

per la voluntad sobi

poble,

Catalunya,

rana

del

nostra-

Patria. assolira l'Inde

pendencia.

CATALANS!
La JOVENTUT NACIONALISTA «LA FALÇ1 amb el concurs de
joves nacionalistes radicals de nostra terra, vos convida al

tots els

Miting

d,

Afirmació Nacionalista

que tindrá lloc el DIUMENGE día 10, a les ONZE del MATÍ,,en el
estatje, situat al carrer de Aragó, 135 (entre Urgell i Borrell).
Farán
En R.

us

DURÁN

seu

de la paraula eis següents companys:
I ALBESA, Secretan i de ptopaganda de !'«Unió Cata

En F. PINEDA I VERDAGUER, Secretad de Relacions Exteriors de la

<Unió Catalanista).
En JOAN GARCÍA, de «Eis Nets deis Almogavers›.
En R. FONT I RODÓ, del «Centre Nacionalista Catalá).
En AMADEU BERNADÓ, de «La Renaixenca›.
En D. LATORRE I SOLÉ, del Grop-Joventut (L'Avencada».
En JOAN MARFANY FORT.
En ENR1C FONTBERNAT 1 VERDAGUER.

pobles, perque no's
poble Iliure, amb
!'integran, esclaus.

esclaus restaran els
un

no per
a
disgregar el cor social
qu'afirma al home, molt al. contrari,
per unir-lo i agermanarlo amb forca
inquebrantable, per a que s'fonguin
de d'una vegada, rezels i odis sempre
repulsius entrels homes, perqué hothes
som a la fi, els qu'estém avui regits

regoneixer-Ii1a seva propia forca que's
el seo 'nropi equilibri, i a mesura que
aquest

va

consolidant

se, ha de venir

conseqüencia,

la Ili
bertat dolectiva.
ui eas trovem en trig d'un engra
natge de neis tan romplicades, que'l
sol funcionament d'ell s equival a res
tar al home la seva voluntat propia,
fer lo un autómata, un ser sense con
ciencia, que li sigui forcos una forca
una

per unes mateixes Ileis i uns mateixos

codics.
Autonomía
com

per impulsar-lo, finida acines
forca, del borne no'n resta rés, un
obgecte quansevol, que per inservible

talunya

parlar aquí duna llibertat
sentit de Ilibertinatge,
me referesc sencillament, a la llibertat
que tots els homes en general, ris ca
talans en particular, sentim, Com a
cosa indispensable al nostre modo
d'ésser, i al nostre modo de viure.
en

rra.

vida

!Per Ca.talunya, que's dir,

per la

nostra, pel sentiment nostre,

Dr. Martí i Jullí
Recomanem a les entltats que vufguin con
tribu'ir als fins económics de la suscripció sol
licitin -infles en aquesta adtninistració. Recor
dem a les entitats que'n tenen al seu poder la
necéssitat d'activar-les. Fem present a tots
els nacionalistes, admiradors de la tasca pa
triótica i social realitzada pel enostre mestre
que a la redacció de eL'Intransigent» es con
tinúan rebén donatius.

equilibrada per a donar
estabil-litat al bon gobernament inte
rior nostre.
Natural que, per a regir-se un poble
amb lleis adecuades al seu modo d'ésser
.cal un estat de conciencia lo mes per
fecta possible, a fi de poguer eltablir

Ptes.

Sumo antericr

•

Robert Vila i Torres.
Ramón Bonet
Ramón Climent.
Centre N. Catala.
J. Puig i Pey
J. Grant i Sala

0'40
10
5
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0'25
0'25
0'25

J. Cases i Escubiró.
Joaquim Bastit.

organisme..

.

Ramón de

Luque.

.

Joan Fargas.

n'hi ha prou en ésser autonomista i
fer-ne propaganda, cal sapiguer polític

R. Font i Rodó
Martí Carrió.

socialment, que significa !'autonomía
pels pobles, i quines ventatges gene

Joaquim Homs
M. Jané.

i

.

.

Francisco Gelabert.
Joan Sucarrat
Manuel Cisa.
Josep M. Terrats.
Casimir Sala.
.

_

.

Pons

Berga.

.

49'40
2
5

.

.

l'equilibri indispensable pel bon gover

tots els ordres
el que, sois en

i

S-uloscripoic5
per a 1' homenatge al malaguanyat

re, artuadnent.

en

MIRó

Jr, Martí i

llantent re ativa, quan en qüestió de
idees. i aquesta relació, reierent a no
els catalans. el meu obtimisme,
com a bon nacionalista, ni he fa veu

en

I

fem ho.

La no.s.tra personalitat no está avui
ben assentada, sufreix un desequilibri
que la desvía de la seva natural ruta,
i, mancada de vital-litat propia, sem
bla cercar aquella lorca accional sois
propia a la cosa autónoma.
?Es que'ns cal per ventura, una su
perior cultura a posseir?
No negaré ni afirmaré, car la cultu-'
ra, no's mideix ni s'gradua, és sensi

qu'éll devalla,

i amor

entrels

Catalunya: vui que 'ls cata
lans s'aimin i actuin junts amorosís
simament per la nostra estimada te

a

de la vida, oposat

llibertat,

a

Vetaquí l'obra meya per Catalunya,.
Per ailcó clic sempre Catalunya, Ca

l'abandona.

sent

com

germanívola acció
AGUSTI PEDRET

ia

rals pot aportar lo si en aqnests, el
plantejarnent d'aital organització polí
tica; perqué si n'es autonomista, no
més que per recort d'un passat que
alegra remembrar, fácilment se podría
alimentar un erro, com erro sería, que
l'home olvidés, per un passat, el pre

a

bornes.

estranya

nament de tot

a

les,

els individus que
Llibenizar euuival a afirmar al home,
fer-lo capac de regir-se per si mateix,

Aquest estat de conciencia, ha de
ser lo fonamental en nosaltres, que no

lanista.

111111111~1~11•11

La llibertat deis pobles, es la con
seqüéricia de la Ilibertat deis individus,
com més aquests restaran esc aus, més

pot concebre,

com

Cal ser autonomista per necessitat
de la vida present, essencialment pro
gressiva, on la ciencia demostra, que
'I dret de la forca es tiranía, i que cal
donar pas al dret de la raó, qu'es
abrac qu'uneix, i no cadena que em
presona.
Les Ileis que'rits .regeixen no están
prou en armonía a les necessitats de
la riostra vida colectiva. cal reformar

gir-se.

No vinc
individual

La voluntat del pobie

Quisquns esperíts mesquíns,
mes

d'esser deis nobles.
Cada noble té una personalitat, com
té una ánima, i per aixó cada noble s'
ha fet uria propia Ilegis'ació per a re

'se

El cas Danamarca

les planes de la historia reviu
gloria ja passada.

una

forosament

un

afirmació

L'esperit de ILberiat individual és
consectiencia espiritual del modo

la

«neutralitat» més.enérgicament
que mai i aquesta actitut la

de tant inmediata sol-lució com
que Catalunya obtingui Ilur Ili
bertat.

Nostre

.

Andreu Carceller
Feliu Roig

0'25
0'25
Total

Segueix la subscripció.

.

.

90'05
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Glosa

A tort i

La Patria i la forma de govera
espiritual per damunt de lo

Lo

sens

dret

De Sant Pol a l'estació del
Nord, passant per Horta.
—Tot distreu.—Al dar de
Iluna.—Més que En Wil

mate

pero, les necessitats
del viure; eus-et-aquí la felicitat, més
ben dit el graó máxim de la felicitat; la
rial

a

descuidar

son.—Aquelles postals.—
A no sé quants quilóme
tres per hora.

llibertat d'ésser nosaltres mateixos com

Venía d'Horta.
Que és com si diguessim que venía
de l'hort.
A peu, per estirar les carnes. (Per
estalviar-me vint céntims.)
Quant tot amb uu plegat em ve al
cor: <tan mateix qui té una hora bona,
rial de la mateixa.
no en té dues de dolentes.r,
No cal dir que allavors Catalunya en
I em decideixo a pujar al tramvía.
més ho menys temps esdevindfría ES
Pero com, si és pie com un ou?
TAT SOCIALISTA.
Bah, bahl... aquí no mirém tant
prim.
Que ja hi ha el nombre regla
Mes 19-7 a que aixó pássi cal que per
mentad de passatjers? qué vol dir? s h
evolució vagin els obrers catalans capint
puja si es pod i tiestos. !Qué Ileis, ni
la virtualitat del socialí,me, pero com
cultura ni rornanços? Aquí som així.
que's precis, mentres no siguém lliures
M'endreço cap al tramvía, !ho
no des uidar aquest problema jo ver ca
santa Providencia! de la plataforma
tala socialista acep'o, considerant lo, del davant, un passatger, no el con
ductor, desferma la cadena: jo passo
abans dit, la necessitat inminent de la
formació de un partit Nacionalista tot moix, el mateix que una ovella que
per la seva plana voluntat es fica a
O brer
l'escorxador, i ja soc dalt.
El nom no fa la cosa, amest partit
Sona el timbre. El conductor &Ata
Pot ter la mateixa tasca social que latía un tom a la roda, i avall com l'aiga.
Cap a la mata. Alló sernblava un mal
si es-digués socialista' i amb el temps,
per raó natural de tota evolució, tenint espérít No el conductor, vull dir el
tramvía.
en compte que aquesta
ové de les mas
Fosc com una gala de llop, que a
ses socials i no de les célites» deis
par
mí em semblá fer tct el viatje per una
tits, será arribada ?'hora del socialisme. foradada; uns sotracs que éns Ilença

independent; deixant en vera
llibertat que'l poble decidís la forma de
govern donan!, d'aquesta manera, un
cop assolit ?'ideal espiritual de la col
lectivitat, resol-lució al problema mate
a

Estat

.

MA RIUS

Sí, ho vui repetir: Catalunya, Ca
talunya i Catalunya. I 116 vui repetir,
perque no me'n desdic, car tinc el
ferm convenciment de que no m'erro,
seguretat de que a l',estat
problema catalá, la fórmu
expressió de l'acció a realisar no

tinc la

actual del
la

és altra que,

Catalunya, Catalunya

i

Catalunya.
Dr.

Martí i Julia

Lo del día
Amants de la nostra
parla. Amants de Catalunya, deploreu
el barbre espectacie de les corridas de
toros, lloc on s'hi aprén no més que a
fer mal on s'hi aprenen els mals exern;
ples. No havem de comportar que on
si maten feras, si matin animals que
després de haber produit la riquesa als

s'hagin

seus amos,

Acudiu
tre

catala,

de

veure

foradats

d'aqtrelles feres malau

les funcions de nostre tea
que després de passar algu

a

bona estona, una persona s'instrueix,
i aixis no serem dominats per un sens
fi de gent forastera.
na

Companys... protesteu deis pan
toros

perque si arrivéssim

vernats per
a

aquets, fóra

a

y

ésser go

com

qui

cau

l'abim.

BARTOMEU CARALT

uns

contra els

altres,

entre,

mitg d'uns barrancs que'ns convida
vem a que ens hi estimbessim.
i qui

demana la revisió del Tractat d'U
trecht.
Fresseta, aixó acabará malament.
El milior que pods fer es 'tocar el dos.
I dit i fet; carnes ajudeu me.
Per a curullar la mesura d'aquests
trasbalsos, trobo uns amics.
—Noi. Ara sí que va de debó.
?Sabs Polonia, Finlandia, Ucrania....
doncs afegeix a la llista Croacia que

—Pero amb un Catalunya autónoma
dintre l'estat espanyol, no us aconten
tarjen? deia un del rotllo.
—No, contestava el deis ulls Ilam
pegants. Enc que aixís fos, enc que
Espanya admetés l'Autonomía de Ca
talunya (que no l'admeterá mai) sería
per por, un acord transitori, per a de
rogar.ho tan bon punt es vejés amb
prou forçes per a fer-ho, o no passaria
d'ésser !letra moda, insertada a tall de
decret a la Gazeta. No. En l'hipotesi
que Espanya regor. egués avui la Ili
vertat de Catalunya, la negaría l'ende
má. Espanya no ha cumplert mal cap

ja

pacte.

—Jo trobo molt bé el que diu aquest
un també' del rotllo.
—Doncs jo hu trobo molt malament,
replicava un altre.
Jo m'hi feia sopes.
Poc sabía el qué em passava. Noi,
mestre, deja

em
ma.

deia, aixó es un mitin en tota for
No dic a pie sol, car era fose. Un

mitin a ciar de Iluna. 1 que tothom hi
fiCa la cullarada. Vaja que hi ha tribu
na iliure. Mitin original: sensé pertris
del cónsul, sense deiegat, sense invi
tacións....
Ei rebombori que armaven públic i
oradors em distragué de les filosofíes
que jo anava traient d'aquell espectácle

pintoresc.

feresa!
Cluco els ulls. Passi el que passi,
Si arribo mort a Barcelona ja m'avisa
rán.
Pero es que no hi han ordenançes
pels tramvíes! es que no hi han Ileis
que estableixin posar els llums que cal
per la via? No hi han disposicións que
regulin la marxa i el nombre de pas
satgers? No hi ha Ajuntament, policía,
municipals per a fer-les,cumplir?
No hi ha res. Contre les companyies
de tramvíes i ferrocarrils no hi pod

tan

ningú.

quatre díes sino de més de quatre se
gles. Ho tenim a la massa de sangs
aixó de la Ilivertat. Els nostres passats

na

No va ser el que jo em pensava.
Contra tots els meus cálculs, arribo

Companys...

per les punxes
rades.

els

van

.

dret de gobernar-se ella mateixa. Els
catalans ja no ens mamen el dit....
Amb el nom de Catalunya hi compre
nem la Catalunya espanyola i francesa,
Mallorca i Valencia. Hem de fornur
un
Estat independent el mateix que
Polonia. Es van esvaYnt les tenebres
del captiveri i es veuen ja les Ilrassors
de l'auba de la Ilivertat. Fora gri
llons!....

a

la

me

plaça d'Urquinaona,
a

mancar

sense

trobar

cap pessa.

Salto, i m'en vaig cap a l'Estació
del Nort. Una altra alhaja.
Pel camí m'en veig un rotllo de
gent, i al rnitg un subjecte que hi pre
dicava.
Jo que sí m'hi atanso, creient-me
que's tractava d'un d'aquests metges
oradors imponderables que venen re
ceptes per a treure taques, curar els
ulls de poll, matar les sogres, el mal
de caixal i tots els mals presents í els
que han de venir.
Quan soc ben a la vora sento....
(perque

Caratsus! aixó ja son figures d'un
altre paner. Soc tot orelles.
Un que els ulls II sortíen del cap cri
dava:
—Catslunya, enteneu-ho bé, te el

—Qué Wilson ni Vy'ilson!
Caram, caram, veiam que dirá aquest
Deixa'm tornar a escoltar.
—Som nosaltres, per les nostres
propies forçes. Es la voluntat del po
ble qui fará a troços les cadenes. Es la
justicia de nostra Causa que s'obra
pas al món. Qué vol dir En Wilson!
Avans que ell obrís la boca ja nosal
tres bregavem per les reivmdicacións
nacionals. El que diu ara eh l ho hem
predicat sempre nosaltres. 1 no de

se la campa i Hongría que ja está a
punt de camparse-la.... aixó es una

vinya.
—Es a dir que nosaltres....
—Ah sí sí. Es cosa d'un tancar
obrir d'ulls. No veus que correm que
volem.... no veus com s'empaiten els
esdeveniments? ?que aném de sorpre
sa en sorpresa?
Qué componen els
zeppelíns i els aeroplans? Avui el món
tresca Inés que ells. No hi ha Mecáni
ca capaça d'apreciar la velocitat de la
terra avui en día. Ens en anem avui a
dorruir al pla de l'os, i demá potser
ens despertarém als Balcans, !a veus.
No trobis gens estrany que un de
matí al sortir al carrer veis moços
d'escuadra per tot arreu i els munici
pals i policíes amb barretina. No es
tranyis que el día més impensat puguis•
parlar i escriure el catalá a tot estrop,
i sentis parlar en catalá tots els funcio
naris, desde els Inés humils que venen
gomes per a subjectar les vernilles
deis paraigues. fins als de les oficines
d'Hisenda i Sanitat rtmilitar. Estigues
amanit: No te n'estranyis si un vespre
te'n vas al !lit tot tranquil, com de cos
turn i a la rnatinada et trenca el son
l'espetec de canonades anunciant als
ciutadans que al casteil de .Montjuich,
al Consulat i a ca't capita Manaia hi
voleia

en

Ilampant

el pie de la seva majestat la
senyera de la Patria Cata

lana.
EN FRESSETA

ara.

fins ajudaren a tremar el jou a nacio
nalitats opreses, Grecia i Sicilia ens
degueren a nosaltres la seva desIliu
rança del despotisme deis turcs i de
malifetes deis d'Anjou. Ja veieu si ens
be d'anys!

qué dimoni s'empatollen? Aixó
de dir al carrer. !Que no
pensen desgraciats que pod sentir-los
un poli i emmenar-se'ls tots emmani
Ilats cap al quarto de les rates?
O sino vegin vostés. (I es po
Pero

no son coses

a vendre postals.)
En compro una. En una cara hi ha
via una caricatura que em va fer la
mar de gracia. No tenía malicia: pero
l'altra cara, !cristina! mireu, portava
aquesta Ilegenda: 'A.mb els dotze mil
voluntaris catalans que lluiten per la
llivertat deis pobles, Catalunya es
considera bel-ligerant; 1 en tren] d'ells,

sen

Jhs
Degut

a

les circunstancies

no

s'han

realitzat, al seu degut ternps, les anun
ciades millores. Avui, no obstant, po

quel paper ja és una adra
que uns quants gravats acaben
de donar arnenitat al periódic, i aixis
de mica en mica l'anirem reformant,
fins que'l nostre setmanari sigui sino
perfecte, casi perfecte.
Als col-loboradors els hi advertim
que nosaltres apreciém molt els tre
valls que'ns envíen, per?) com que's
natural que hi té d'haver una selecció
i a més l'espai no sobra molt, a pesar
nostre els hi advertim que sovint no
podem complaurels com voldriem.
A canvi d'aixó properament hi haura
una plana tota literaria, per a la qual
des d'ara ja demaném trevalls, mes
'que rés en prosa.
Tot aix6 ja es pot. conprendre que
costa quartos, per tant, tots els nacio
nalistes creiém que tenen el deure
d'aportari el seu esforç, esforç que
agrairém en el que val per petit que
deu

veure

cosa i

sigui.
Preguem 7.1s col-laboradors que es
criguin amb quarteles i de una sola

del contrari ens veurem pbli
tirar el originals al cove. Fem
també present que del articles ne serán
responsables Ilurs autors.
cara,

gats

o

a

4

L' iNTRANS1GENT

En l' hora única Literaries
Escrivím aquestes radies, quant tot
just la Pau, serúbla deixandir-se d'entre
els núvols rogencs del fum deis canóns.
La sang vessada, xopa la terra i l'ha feta
més fértil, pero cal sembrar-hi are més
bones Ilevors, perqué els fruits d'ella
sien més vells a la vista, més gustosos al
tast i, sobretnt, més nutritius als orga
nismes que regenten la vida de les col
lectivitats.
Cal que aquesta Pau, que apareix
d'entre les iuvolades horroroses sigui la
Matrona assenyada que faci germinar en
els cois deis homes, ramor qu' engendra
les germanors, la germanor que fá esta
ble la Pau errire ells. I, per qué hi hagi

es

nacional.

pot, no déu deixar d'a
hora oportuna i, si per
deixadesa o per un malentés deixés d'a
profitar-la, hauría comés l'execrable crím
d'ájornar potser per un mai més, la seva
no

sent

mon

cor

dolçor de l'amor
del gai encís

per la

del

Quan

teu

somrís.

te miro

en ton retrat
allá hi ha quedat
el teu somrís,

ont

.

110

espargir

per

l'arnple espai

d'amor l'encis
del teu somrís.

tot seria

un paradís
pie d'amor pel gai encís

Agrupació Excursionista Catalunya
Aquesta simpática «Agrupació», el
prop-vinent diumenge día 10, fará una

del teu somrís

CLAUDIUS

a

unes

flors

A Na R. C.

En contemplar-vos marcides i tan
descolorides, una sensació de tristesa
ha invadit el

havéu marcit i corsecat, i com
que'n Ella tot és ufanar, alegría i !o
ventut,
vosaltres les belles flors
vos

d'avans, ara ereu la no nota discordant
el conjunt armónic de son cos per

en

fectíssim. I per aixó les seves. mans
petites, i blanques com la néu, vos
han arrancat amb menyspréu de vos
tre lloc.
I jo vos he agafat, i en pendre-us
de les mans d'Ella un frisament ha fet
presa de mi.

profitar aquesta

tan

anhelada.11ibertat.
J. PL

No és

i

PAssoLs.

l'autonomía go que resol els

problemas nacionalistes del mon,
la Independencia

sino

En arrivar
flors marcides
rantme•les fit

excursió a Molíns de Rei, Cervelló,
Sta. María la Vella i Vallcarca.
Punt de reunió, Baixador del Pas
seig de Gracia a les 6 del matí, cal
dur-se la menessa per a tot el día.

Pressupost viatjes,

2 ptas.

meu cor...

Quan aixerides i ufanoses reposaveu
sobre el pit onejant d'Elia, jo vos es
guardava amb amor i gelcsía a l'hora
bo i envetjant-vos el lloc..., peró
vostra bellesa no ha estat pas durable,

,

casa

a

he besat eixes

llarga estotra,

i tot mi

fit els ulls se m'han
anegat de llágrimes, i he vist en elles
tot un munt de tristors i sofriments,
barreijats amb mirades dolces 1 alegres
rialles... i he rigut... i he plorat.
1 les he tornades a besar encare...

S'esián activant els trevalls per a
resulti un bon éxit la Cursa Ex

JOAN DOMÉNECH G1LART

dependent.

cursionista Cornellá-Gavá que
floc el día 24 del corrent.

de En Castrovido a precisat ca
tegóricament que demanava la
formació de una nacionalitat
catalana lliure e independent.

tindrá

El President de la Unió Catalanista
El il-lustre President de la Unió Ca
talanista el Dr J. Solé i Pla, ha rebut
fí de felicitacións pel seu arti
a «La Publicidad» el día 1
del corrent. Nosaltres també l'habem
un

cle

sens

pubicat

fel-licitat.

Ecos
A sigut mort a trets el comte Tisza,
provocador de la guerra i autor de l'ul

timátum enviat a Sérbia.
Un día o altre se tenía de fer
ticia.

contra

"PZR

l'arxi-duc Ferran.

Visca la llibertat d'En

Prinlep.

1*,
Ha sortit un set-mesó que l'hi diuen
«El Maximalista> quadrat de cap a

~1¦11~1111=11~~

M. no II publiquém per que ens renyería la
sogra. J. C. queda en cartera. F. X. M. igual
que l'anterior J. B. P. igual. Mhrat II. No
podem publicar-lo per excés d'original. J. T.
anirá el número vinent. J. F. B. igual que
l'anterior. Joanet, no li publíquém per excés
d'original, un'altre número sería passat de
actualitat. B. C. J. igual que l'anterior. J. A.
igual que l'anterior Troski, igual que l'ante
rior. F R. D. igual. G. J. S. sense firma ni
adreç no podém publicar-li. J. P. de A. queda
en
cartera. J. F. igual que l'abans dit. J. LI.
igual que l'abans dit. J. T. V. Escrigui millor,
dones ni els clodoals l'entenen. Girassol, vos
té fa els articles molt corrents, ja li publica
rém. V. T. M. la publiquém. M. C. entitat, el
publiquém. C. d'A. queda en cartera. J. R. A.
home creu V. que fem «L'Intransigent» per a
V. sol. cada día envía articles, pero no -envía
sutscriptors de "i5 mensuales i 2 ptas trimes
tré. F. P .B. ens agrada anirá la setmana que
ve.

Tallers gráfics

BELL-ART, Provença,

246

COMPANYS:

Gran Sastreria

reoull d'artioles del malaurat

a recellt llascuts

Editat per l'«Aseceiació Catalanista» de Gracia

Preu: 4 ptes.

hora separatistes (tots
som) ara es hora de
estar alerta! !Visca'l nostre cap
dill! !Visca Catalunya!
es

els que

Crieralonyt‘"

Dr. Martí i Juliá

LA QUE VER MI BARATO DE LATERA

interrupció

Vestireu amb gusti elegan
cia si vos proveiu a la

robes per

Especialitat en

una

tots el llibre

Compreu

Camisería 1 Gellres dB out
Collfecciolls per a sellyora

jus

Per la Sérvia gran.
A sigut posat en Ilibertat pel poble
servi en Prinlep, autor de ratentat

personal

!Are

A

Correspondencia

Illacionalistes radicals!

Hospital, 145 i Cera, 4

Ens enterem amb força goig,
valent diputat nacionalis
ta catalá En Francese Maciá, ha
deixat sentir la seva veu en el
Parlament del Estat espanyol,
afirmant valent i clarament que
els seus ideals i els de una gran
majoría de Catalunya era de
formar una nació lliure e in

que'l

que

a

24 Setembre 1918.

Joan

Barrera hora

«

feliç

Glosa

.

Noticiani

voldria deixal mal

1 allavors aquest espai

més

Catalunya

se

Sempre
Suposo

rep el pobre.
que ja .están enterats per
Propaganda de la Unió Catalanista
nou Gr,bern d'homes cúpules al fer po
En Ramón Durán i Albesa.
L'acornpanyém al condól de tan pre asar un segell (Ilegueixis timbre móvil)
totes les especialitats farmacéuti
uada pérdua.
ques. Dones ara també imposarán a
11111•11111111~1~1~.
les cols, el bróquil, escarola, patatas i
mongetes i altres per l'estil, com també
a les castanyes que torren nostres
cas
tanyeres rnenys les que reparteix el
catalanisme, o sino que ho digui en
Josep
M. Soler (a Sorel) ex-director
El Grop-Joventut (L'Avengada
de «La Acción» i de «El Tiempo>, ex
El Grop-Joventut <L'Avenada» ha arbolan
i ex-apotecari.
acordat cel-lebrar el meeting d'Afirma
ció Nacionalista el día 15 del corrent
en el Centre Nacionalista
Catalá.

sonrís;

ton

Trensportat

are,

ser

i encisador
l'aroma d'una flor

tot sería un encís gai
per tu i plr mi;

Catalunya com a poble esclau, com a
pátria petita junyida al jou d'un Eszat
gran, mai, com are ha tingut la ocassió

Després de vint díes de desvari ha
mort la xamosa nena Durán, filia del
nostre benvolgut amic el SecrePari de

Falaguer
com

Cepperfield; allí nols váren afe
sellar pero els afosailarán aquí.
David

"...

Parlém, col-lectivament i, en col-lec
tivitats cal cambiar al Món de tal faisó
que em d'esborrar tots els mapes fets fins

oportuna per afirmar la seva 'libé
rrima voluntad de viure la plena vida.
Mai com are, la ocasió ha sigut més fa
vorable per ser escoltada le seva veu.
Les ventades regenadores córren ací i
allá del Món, embaumant l'espai amb
l'aire de llivertat. Doncs, Catalunya l'ha
de respirar aquest aire i a plena veu ha
de fer prevaldre en la Nova Constitució
del Alón, Ilur voluntat,. filia del seu és

OBITUARI

El teu Somrís...

germanor i amor, cal que no hi hagin
amos ni esclaus.
I, actualment el Món
n'es pié d'esclaus i amos.

per qué llurs colors que senyalen
les extensións deis Estats, sán taques d'o
probi que amarguen als ulls deis homes
els criminals atentats a la vida deis po
bles esclaus. Em d'oblidar de la memo
ria Irs Iliçons que'ns ensenyaveri on
eren les fronteres que com cercles d'acer
ofegaven les patries petites. Em d'esbo
rrar lo falç per tal de que'n re.ixi esplen
det la veritat deis pobles. I, en aquesta
tasca em d'esser-hi tots i, ai! del poble
que dormitant o equivocant el camí no
es recordi d'aqueste hora única! Haurá
esguerrat per un temps indifinible el seu
ésser nacional.

peus i sos padríns han sigut expolsats
de França i de l'Anglaterra per ésser
massa coneguts d'en León Roc i d'en

Es

ven en

aquesta Redacció

1`Estisora
de ANTONI VILA
Casa de confiança i bons preus
Es confeccionen, en casos urgents
trajos en SIS HORES

Salmerón, 81-Barcelona

