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participar de las solucions que aguas
adopti amb carácter general.
Seguidament el regidor regionalista,
senyor Nicolau d'Olwer, digué que en
aquests moments, després de la victo

deturant per uns díes l'avanc deis ale
manys vers París.
Posá fi als parlarnents el senyor
Grant i Sala, explicant la significació
del Comité Pro-Aliats, que si bé poli
ticament hi han diferentes tendéncies,
no n'hi ha més que una pel que atany
la defensa del dret i de la justicia.
Demaná a la concurréncia si apro
baya telegrafiar als grans bornes Wil
son, Jofre i Brousse. La concurrencia
contestá amb una ovació.
Acabada la fasta s'entonaren Els
Segadors i la Marsellesa, amb visques
a Catalunya i als Aliats. La concurren
cia aná sortint ordenadament de l'estat

a

[BU

ta

Franca i als aliats per l' he
roisme d'a questa guerra, els
en dedicava un altre de ben
calurós per la defensa de
les petites nacionalitats que
han sostingut sempre.
El senyor Folquera i Du
rán parta a continuació, dient
que la représentació catala
na Inés legítima de la nostra
contribució a la guerra, no
haVia pogut venir i que e!

diputat pels Pireneus Orien
tals don

Manuel Brousse,
catalá, no solament estima
dor del Roselló, sino de
tota la

Catalunya plegada,

tampoc podía assistir-hi per
haver-li

impedit el Govern

espanyol que continués
viatge. Sembla—afegí—que
per l'aire hi hagin confabu
•
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BARCELONA

una

alernanya
El prop-passat diurnenge día 24 del
corrent, va celebrarse en l' estatge del
C. A. de D. del C. i de la I. la gran
Manifestado de Cataranya en honor
de les Nacións Aliadas, i deis heróics
voluntaris catalans. Ja nto. t abans de
l' hora anunciada per a la celebració de
l' acta, una gran concurréncia invadía
la formosa sala del Centre. Ocuparen
la presidéncia le! senyor Bou, secre
tad del comité Pro-Aliats, qui.manifes
tá que per causes imprevistas, i'eixa
ven
assistir a la fasta, part deis ora
dors anunciats.
Parlá primerament el exregidor na
cionalista don Santiago Andreu, qui
féu una notable disquisició de les va
lors morals i materials
aquesta gue
Dedicá
un
elogi
complet
a Franca
rra.
dient que és una nació que ens te mol
ta simpatía, com ho han palesat els
fets de l' Exposició d' Art Francés, el
present de la Biblioteca a l' Institut d'
Estuzfis Catalans i els coní, renciants
eminents que va enviar nos.
Afegí que la sang vessada Is camps
de batalla pels voltrataris catalans re
dimía els pecats de germanofilia d' Es
panya.
Després el regidor nacionalista se
nyor Puig 1 Esteva va Ilegir unes ciliar
filies, en les quals, ultra l' elogi a

—

l'opressió, Catalunya

no

podía

aspiracions de Catalunya

Quan hi hagi a Europa un gran im
peri autocrátic, a Catalunya hi haurá

en

trinxera

Va dir que convenia la
celebració de l' acte per a
afirmar el que' horn sent i
el que anhela. S'ocupa deis després
des métodes alemanys posats en prác
tica a la guerra, combatent los dura
ment. Qualifica de traidoria la conduc
ta de Balgaria contra Sérbia, feta amb
intenció d'aixafar una nació digna de
tots els respectes pel seu heroisme.
Parlant del problema d'Irlanda i de
la revolta deis «Sun Feiners», digué
que ell era nacionalista de tota la vida,
paró si la llibertat de Catalunya l'ha
guessim d'obtenir com volien obtenir-la

seu

«En solemnial fasta organitzada per
Comité Pro-Aliats, s'acorda adressar
vos cordial salut, felicitant en vos he
roica Franca, en horas triomf».
<En acta solemnial festa organitza
da per Comité Pro-Aliats, s'acorda
felicitar-vos de tot cor per triomf no
ble causa i per vostra afinitat espiritual
•

també autocracia. Pero aquesta hora
és la de les petites nacions. Elles són
les qul han salvat la guerra. Sérbia, no
a

l'humillació,

i

causa

A. COT

Per la Nacionalitat Catalana
En honor

de

Maciá

honor del valent diputat a Corts
En Francesc Maciá i Llusá, amb motiu
de ses campanyes en el Congrés de
l'Estat esPanyot respecte a la naciona

guerra exte,:or per a mirar de
conquerir la independéncia, peró mai,
en fer-ho anar contra altres pobles

sang el nostre sentiment de llibertat.
Aquest fet ens dóna dret, doncs, a te
nir vot en la conferéncia de la pau, i

En

en

una

•

Catalunya D.

Bélgica

aquells irlandesos obcecats. combatent
conlra altres pobles oprimits com Sér
bia i Bélgica, no l'hauria volguda. Els
nacionalistas d'Irlanda podran aprofitar

que, com ells, desitgen la Ilibertat i
aliarse mira Alemanya.
Nosaltres no voldríem tenir la Ili
bertat a costa d'altres, sinó que res
pectem la de tots.
Afegí que si Catalunya, a l'esclatar
la guerra, hagués estat preparada hau
ria estat bel-ligerant. No obstant ha
vém enviat 12.000 voluntaris, deis
cuals 10 000 han mort, pagant amb

son

incident, els
els seguents:

President Wilson.—Washington.
«Comité Pro-Aliats, en solemnitat
literária, i milers ciutadans, acorda
felicitar- vos per victoria causa Ilibertat»
Mariscal Joffre.—París.

costat.

resignant-se

cap

Brousse.—Diputat.--París.

se

del

je, no registrantse
telegramas reniegos

posar

lacions estranyes contra les
pro de la victória deis aliats.

Voluntaris catalans assaltant

ria deis aliats, Pánica adhesió als ma
teixos que té valor es la d'aquells que
ja en 1914 es posaren al zeu costat i
no els abandonaren ni-en les greus ho
res d'angoixa
r qué passaren.
En esclatar la guerra —afegí vaig
creure de seguida qta_•; era una causa
sagrada la victoria deis aliats, i que
havía de dur-la tarnbé a Catalunya.
Si entloc de triomfar els aliats ho ha
guessin estat els imperials, Bélgica
hauria estat mutilada, i Franca també.
Catalunya, doncs, no podia estar aprop
d'obtenir l'autonomía. Per aixo, nosal
tres, haviem de posar-nos de costat
deis aliats.
La política internacional d'un poble
no s'ha de fer sota
un aspecte pura
ment práctic, sinó que cal posar-hi
també el sentiment. Totes les guerras
han tingut un fons de ideología, i com
que el trionif deis centrals significava

•

litat catalana i el ben estar de 'obrar.
Els subordinats del valent G( bernador Civil prengueren totes les mides
necessáries contra l'Intent de una rebe
lión separatzsta. La sala estava guar
nida amb les ensenyes de totes les na
cions que han Iluitat per la lliberació
deis pobles oprimits, en II« preferent

EN

ANGEL

Iniciador del

Organitzat per

GUIMERÁ
Homenatge

l'eximi poeta N'An
gel Guimerá, la «Unió Catalanista» i
la Comissió organitzadora del «Partit
Nacionalista Obrar); tingué lloc el día
24 al Restaurant del Parc el «Ioncx»

hi figurava la nostra ensenya barrada
amb restrella federal de les terres ca
talanes.

La Presidénola
A l'aparéixer En Guimerá i En Ma
ciá, el públic que era nombrós entoná
«Els Segadas» i <La Marsellesa». Fi
guraven a la presidéncia N'Angel Gui
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mera; Francesc Maciá; Folguera i Du
rán; Dr. Sole i Plá; Pere Aldavert;
Enric Morera; Grant i Sala: Miguel
Laporta; Dr. Eduard *Xalabarder; Ri
cart Margarit; Rosell i Vilá; Vicens Ba

Ilester; Josep Serra; Colomer i Tutau;
Puig i Pey; Durán i Albesa; Delcios i
Dols; Martí Matons; Carbonell i Bil
beny; Pere Manén; Ramón Soler;
Cot; Mercadé; Pagés.

Els Parlaments
En Grant i Sala ofereix el cloncx, a
En Macla en mig de grans aplaudí
ments. Fa membria de l'actitud seguida
peis nacionalistes intransigents des del
principi de la guerra mondial, que ana
ren al costat dels aliats i en contra dels
invasors de les petites nacionalitats,
atropellant els principis de llibertat i
de justicia.
Amb sentides paraules diu que ha
vem de seguir els exemples del mala
guanyat Dr. Martí i
Acaba dient qu'e els verdaders nacio
nalistes volem una autonomía integral
de Catalunya sempre i quan aquesta
sigui amb conformitat a les <Bases de

•

Manresa›, modificades si es precís.
(Aplaudiments.)
Tot seguit Ilegeix una infinitat de
adhesións d'entitats del indrets de Ca

talunya.
En Rosell i

Vilá, explana la trascen

déncia de Pacte. Combat durament
l'acció del regionalistes
dient—que
amb l'autonomía deixen de que resol
gui l'Estat la qüestió obrera. Diu que
s'ha de crear una Catalunya on cada
catalá tingui una part en la riquesa i la
—

propietat general del país. Fa resaltar
la diferéncia que hi ha entre el partit
'socialista de En Pan Iglesias i el socia
_

lista catalá. En ells volen socialitzar la
riquesa. Combat també el socialisme
alemany, i acaba dient que les idees
que ehl explana són les del verdader
programa d'En Macla. (Aplaudiments.)
En mig de gran ovació s'aixeca a
parlar el mestre Morera, amb gran
emoció descriu el seu amor per a Cata

lunya, recorda que l'estimem sempre

Catalunya
braó.
Acaba

i que traballém

ses

Catalunya!

a

fins l'últim

paraules amb

un

;Visca

éssent contestat per tots els

oients, amb xardorosos aplaudiments.

per alta! motiu tindríem de estar units
tots el catalans.
Fent história del catalanisme diu que
la Oiga, s'ha apoderat de la representa ció política de Catalunya.
Combat durament l'intervenció de la
«Higa» el podar espanol indicant els
errors comesos per la <Higa» al catala
nisme: la Solidaritat, moment infruc
tuós; al retorn de la representació
catalana al Parlament, després de reti
rar-se per la indigne llei de jurisdic
cións, que encar dura. (Ovació.) El
no haberse posat de bon principi de
la guerra al costat dels bel-ligerants al
liats. (Ovació.)—Diu—aquest ultim ha
sigut el error mes gran per haver anat
contra la heroica Bélgica i de la inde

pendenta Sérbia. Qualifica també d'
resultat de l'Asamblea de par
lamentaris.
Acaba amb paraules sadollades de
joia, dient que sent sa satisfacció al
veure a la presidéncia al poeta Guime
rá qui sempre ha combatut com ell per
la unitat de Catalunya. (Es repeteixen
els visques a En Folguera í a Cata
error el

lunya nació.)
Parla En Francesc Macla (ressonen

visques
tat

aplaudiments al honras dipu
nacionaliste Macla). Aquest diu que
i

ell a qui deuen de oferir l'ho
menatge sino que al gran mestre de
Catalunya, al poeta Guimera, a aquest
es aquí haveu de oferir l'homenatge (di
rigint-se al excels poeta qui seu a son
no es

a

costat, ressonen novament els visques
al poeta i al diputat honrat.)
Amb gran emoció es donen una
abraçada En Guimerá i En Macla, aixó

l'esperit

de tots els congiegats
al «lonx» ataca durament a la <Higa»
fent les afirmacións que ell sent al
obrer i a la nació catalana. Planteja el
problema de la llibertat de Catalunya
remou

sotmesa—diu—a la llei imposant-nos

a

força

la Ilengua de Castella, per po
guer aixi conquistar l'anima catalana
diu— cosa que no han lograt ni logra
rán mai efoscar l'anima de Catalunya.
la

(Ovacións.) Dient que la !liga
presenta

a

no

Catalunya, combatent

re
sa

politica oportunista.
Combat els mil-lións despesats inutil
per a l'exércit. Acaba aclamant
la Ilibertat de Catalunya col-lectiva in
ment

dividual i democrática,
durant Ilarga estona les

son

repetides

aclamacións.)

Dona fí al acte el president de la
Parla En Miguel Laporta, aquest
<Unió
Catalanista) el Dr. Solé i Plá.
diu —encara que sembla que Catalunya
Demanant
al poble que treballi amb
estigui dividida, continúa unida en l'a
humilitat
per
la única patria deis cata
nima deis catalans. L'actuació deis bo
lans,—
diu—que
no desfallin
mai 1
rnes a quins el poble els ha atribuit la
aconsella que'nsinstrufmi ens preparem
representació de Catalunya enfront els
poders públics, no han complert les per quan arribi !'hora de la patria.
Diu que sent un gnu] goig al veures
doctrines deis vers homes catalanistes.
Aquest ideal l'ha defensat En Macia• acompanyat dels mes honrats patricis
de nostra terra. (Llarcs aplaudiments.)
que és ço que senten els homes de to
To4 seguit es canten <Els-Segadors,
tes les pátries lliures. Acaba dient que
i <La Marsellesa.»
és també ço que senten els federals
Els subordinats del Gobernador Czvil
quins demanáven per damunt de tot.
s'empipen
i protesten deis visques, es
(Ovació.)
creuen que ja estan presenciant la reParla En Folguera i Durán. (Tot just
belión separatista. Aquest es situen a
ha dit les primeres paraules que queda
la porta del Restaurant amb el sabre

enfoscada sa veu pels aplaudiments,
aclamacións i viscas al patrici I honrat
Folguera, que aporten els seus admira
dors.)—Diu que Catalunya atravessa
moments de gran trascendéncia i que

desembainat, obligant barbrament
fernos sortir del lloc,
no
ra

no

a

protestem per

arribar a un acte sagnant,
de que ja arribará l'hora.

en

espe-

LATORRE.

una gran missin de la

fauno mama

L'UnitatNacional
A conseqüencia del triomf, en Caca
bada guerra, del nacionalisme,— ideal
que ampara el dret de cada poble a
disposar de si mateix,—i a conseqüen
cia també de l'avançat estat de rena
cionalització en que's tr.oba la Çata
lunya del vell Principat, és segur que
aquesta obtindrá ben aviat la seva
llibertat Jo no sé si la futura república
catalana estará confederada amb altres
estats ibérics, o bé si formará part di
rectament de la S. de N., pero el que
presento, es que ella esdevindrá promp
tament una realitat, encara que'l seu
nom

oficial

no

sigui el que aCabo de

indicar.

Pero, ?es

que

amb l'autonomía del
Principat, Catalunya esdevindrá lliure?
No; Catalunya no s'acaba en el Prin_
cipat, Catalunya comprén totes les
terres de parla catalana... Mallorca,
Valéncia, Andorra, el Rosselló, les te
rres catalanes de l'Aragó... Veu's aqui
troços de la Nació Catalana.
I tots aquests pobles, que per l'his
toria, per la !lengua, i per la raça for
men part de Catalunya, avui, ho diuen
amb el cor de patriotes apenat, per la
voluntat no en formen part. I nosaltres
que som nacionalistes i per tant Ilibe
rals, hem de resignar-nos a que pre
valgui Ilur voluntat de continuar per
ara, vivint separats del nucli i baluart
de la nostra raça.
Pero ?hem de renunciar per aix6, al
nostre ideal nacional? ?Fíen.' d'ofegar
el nostre just anhel de reconstruir in
tegralment nostra nacionalitat? No. Mal
La Catalutiya 'hure no hauría d'apar
tar els seus ulls de la Catalunya escla
va; esclava jurídicament i esclava es

piritualment.
Talment com la Sérbia 'Hure no va
oblidar mal la Sérbia domenyada per
l' Austria i la Turquía. Talment com
l'Italia mai va abandonar les seves pro
vincies irredentes.
Enrobustir la consciéncia nacional
de tots aquests pobles; ajudar als pa
triotes naturals d'ells que ja avui per
aixo treballen. Veu's aqui una de les
grans missions de la Catalunya !Hure.
I aixi d'aqui uns quants anys tota
Catalunya estará renacionalitzada.
L'obra de l'unitat nacional estará acom
plerta. I com que aleshores estará con
sagrat el principi de que cada poble
te dret a disposar de si mateix, suau
ment,

sense

violéncies,

totes les terres

parla catalana estaran compreses
dintre la República Catalana.
de

R. 1:0OLS

1

CAMí

Catalunya?

1

Si considerern
una

a la nostra terra com
col-lectivitat amb carácters étnics,

histórics
una

per

sociológics per a constituir
Nació, aquesta nació deu ésser
a nosaltres la nostra
única patria.
i

Es per aixó gneis catalans conscients
tenim el deure a tot hora d'elaborar
per l'engrandiment moral i material de
la mateixa.

Siguent aixis en aquests moments
que's presenten, que tots els
pobles oprimits es redrecen i formulen
devant del rnón Iltus desitjos de recu
perar la seva amplia Ilibertat, oportú
decisius

el fer palesa demostració de que
Catalunya sent els mateixos sentiments
i viu amb las mateixes ansies de Ili
bertat quels demés pobles que arreu
es

s'emansipen, no en va formem part in
tegrant d'aquest continent Europeu on
tOt deu cambiar-se desde sonada l'hora
de la pau, l'olenada civilitzadora ha en
t nostra llar i joiosos
ens apresu
rem
a que
els nostres ploblemas es
trat

plantegin i resolguin; demanem el dret
de viure apelant a la justicia d'Espanya
si

que encare n'hi ha, qui el no esser
escoitades nostres justes aspiracións
devem apelar al estrem d'enviar dele
es

gats pro-pis al

Congrés de la pau on
deu neixer la futura Societat de Na
cións.
Cal que

del

seu

Catalunya tinga membria
gloriós passat per a encauçar

a la

gran hora amb serenitat el seu per
vindre, més que tot, cal recordar la

injusticia

comesa

a

d'existir

com

a

La monarquia

quedará reduida a
el principat de
Vallecas y el gran ducal Charnberí.
i
Guadalaara,
Toledo,

Mdadrileny
setmanariI
zquieras

De el
Las

es
a

abolir d'un
nació deixant
va

poble lliure,

cometent

els castellans la felonía d'enganyar als
embaixadors extrangers, qui dificultant
la preséncia deis catalans van acordar
que Catalunya disfrutés de les matei

llibertats

i prerrogatives deis po
Castella, quan a la realitat ens
tiniren amb un poble més atrassat que
no tenía cap llibertat per haver sigut
abolides centuries abans pel rei Car
xes

bles de

ies I.

No ob...tant reconegut pér tots, el
desitg de constituir Catalunya nació i
defensat amb tota la plenitut estridenta
per un horne tan integre com el sen
yor Macla

el Congrés del estat Es
panyol i també devant del poble a la
gran Assamblea, de fet ve a legalisar-se
la propaganda de una nova modelitat
del catalanisme sempre existent, pro
en

fins are quasi desconeguda, per fi hém
trovat el capdell que encarni el verb

d'expresió

del pensar de les joven
netament catalanistes radicals i
Iliberals a la vegada de la terra el seu
tuts

gest magnanim, les
Els catalans s'en van de espaiia de
astic:
Ala catalana els seguirán els bases.
I els gallegs.
I els andalusos.

Utrech i exigir in

mediata reparació, on
sol cop el nostre dret

seves

declaracions,

deuen suscriureles tots els bon nacio
nalistes en elles es sevoreixen les mes
sanes doctrines i d'ara endevant devem
formar el quadro per la defensa del
nostre dret, havent de dir cada volta
que esdeve una nació !hure i Cata:
lunya, hem de pensar i obrar en valen
tía sens doldrens sacrificis per a pre
parar-nos

a

redimirla.
MANUEL PAGÉS
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Glosa
Els últims
D' avui

endevant la

en

els primers

seran

Lliga ja

no

podrá parlar

en nom

menys

Catalunya del prolesriat

de la

.

que 's allí

de

Catalunya. Al

resideix l' ánima catalana
mácula. Més no s' ha per
dut res; els que semblava que per raó de
la seva edat ja havían realitsát la seva
misiá tornen a fer
alirmació de la

pura i

on

sens

intransigéncia nacionalista dels
bons temps de la seva joventut.
I no són pas uns quansevols els que
pensen així; es tota la Catalunya que
val i al cap En Guimerá, home sim
bol del renaixement de nostre Pátria; el

soya

í sincer Aldavert; el
deis voluntaris catalans Dr. Solé y

reconsagrat

pare

Pía;

En Morera, music excels deis roman
ticismes nacionals, En Folguera i Du
ran

que

en, ar

que

en

carácter

particular,

deizava d' apo, tar el seu prestigi, i
per fi En Fráncesc Maciá que ha Un
gut la virilitat de parlar ciar...
no

La unitat de nos/re terra
d' uua

manera

era

assolida

digna enfront de

l' estat

espanyol.
MA

RIUS

.

Dugues pátries!
Es Ilástima que

encara no

s'hagi do

nat tota

-1
4

l'importancia que mereix la
concepció profunda i admirable de la
gent espanyola, de que l'home pot te
nir dugues patries: la patria «chica» ila
patria gran.

Nosaltres,
fessar-ho

no

els catalans—trist

es con

havíem pogut capir

enca

la magnificencia d'una idea tan
sublim i grandiosa com aquesta. Sem
pre havlem cregut, ingénuament, que
l'home no tenía altra patria que aque
lla on havía desclós les parpelles per
ra

-4

primera vegada,
perque

i era,

segurament,

havíem estudiat en les fa
moses universitats espanyoles,
vulgar
ment dites <‹Plazas de Toros», i no
havíem tingut la sort de conéixer els
famosos homes de ciencia que en elles
no

aixecan el nivell de cultura de les mul
tituts.
Una de les causes del nostre retras
'

es

també,

la

qual

indubtablement, l'Escola, en
s'usa a tot drap €la armo

no

niosa», sinó que molts mestres come
ten la greu fellonía de parlar als seus
alumnes en «dialecto catalán>, i si el
parlar l'idioma nadiu en i'ensenyament
deis infants era cosa considerada com
a bona
per la major part dels peda
gogs de totes les terres i de totes les
edats, ara a l'Espanya li cap la glória
de poguer dir que tots aquells savis no
eren més que una colla de papanates.

Si senyors! Els catalans ja tením

patria més que no teniem; ja te una
patria gran: l'Espanya. Als espanyols
els en sobrava i ens n'han fet una gra
cia de caritat. 1 volen que'n diem la
patria gran per qué per ells la granda

la també «nostra» Espanya; aquella és
la patria <chica» i equesta la patria
gran. Segons ells, es més gran Russia
que Bélgica, el Marroc que Suissa,
etc, etc.
Per elli totes les corrents polítiques
i socials que la victória de les nacions
aliades ha portat no són més que una
mentida.

tres

pobles
quadrats, i

es

mideix per kilóme
que la nostra Ca

com

talunya és més petita en

extensió que

Literaries
TORELLÓ
Com somrrius tu vila hermosa
vista en eix afrau
rodeijada per montanyes
que volten la tua nau.
A dojo fonts eristallines
t' han vingut á saciar
quan aucelles voladores
't canten sens mal parar.
sens esser

Allá

es dipolen imperis i ressorgeil
nacionalitats, i aquí un tal Pradera
diu en ple Parlament que desitja: «que
el Rey d'Espana cina la corona del
imperio espanol y que, al mismo tiem
po cina la corona de todas !as regio
nes»: 1 és contestat amb aplaudiments.
Els reís i emperadors abdiquen, i al
xen

abdiquen. No sé pas que espe
Si esperen que s'els tregui será

tres no
ren.

pitjor.

Segons

els espanyols en Wilson es
imbéoil de set soles, al proclamar la
Ilibertat de les nacións. Ço que avui
val, són el grans imperis, que marxen
un

seda. Ja ho crec si marxen!
Ja veieu doncs que no ens podem
queixar de tenir per patria gran un Es
tat els homes del qual tenen unes con
cepcións tant (kolossals», que no
tenen parió en el món ni pcden tenir
ne; ja que'l cervell microcefal deis sa
vis estrangers es incapáç de compen
dre aquestes coses. 'Oh l'Espanya!
Per ço que's veu a n'aquesta gent
els mancava patriotisme per omplir una
patria tant gran com l'Espanya, i ens
n'han volgut fer cínc céntims a cata
lans que teníem molt amor patri pero
teníem la -patria molt «chica» Quan
ta generositat! Els hi agraYm amb tot
el cor, el fetge, la melsa, els ronyons,
com una

dír: amb totes les menuderíes. Al,
Espanya, com t'estimem! Ai Iladre!
Ara, quan ens vagui, convocarem
als artistes catalans a un concurs per
a un progecte de monument a la memó
ria d'en Felw V, el gran rei que, con
es

a

sagra aquesta «unidad nacional» que
feu quels catalans, al revés de tots els
altres bornes del món, poguessim te
nir dugues patries.
Les lleis espanyoles afavoreixen so
lament als cápitalistes, i per res tenen
en conte a la classe obrera, a la gent
que treballa. Millor. Aixís tothom es
fará tic-, i tothom viurá sense treballar.
Ni a Xauxa podran alabar-se d'ésser
governats que a la nostra patria gran.

L'ensenyament

obligatori ni
gratuit, per que d'ésser ço primer, ja
no

es

fóra coaartar la llibertat deis pares i
deis infants, i d'ésser ço segón, ja fóra
contradir el princípi de que qui vulgui
tenir un gust que'l pagui, que prou fa
cilitats donen les ileis de l'Esta) per a
guanyar-ne de diners.

Aigues medecinals,
de ferre, t' han volgut dá

excel-lencies

PIRE CASADEMONT.

iNACIONALISTES RADICALS!

Compren

la revista mesal

Compren el nostre setmanari L'IN
TRANSIGENT.

Al poble tot alegría,
el pont tot il-lusió;
que 's hermosa ta figura
que dolcá, Terelló!...
en

Llorenç Plá; Jcsep Serra;

Durán i Al
besa i el Dr. Eduard Xalabarder; es
prengueren els següents acorts i ferlos

JALTNIS SABATÉS I VILAR
Ic=:=T1

públics.
La «Unió Catalanista» portaveu deis
nacionalistes integres que mal han
transigit amb el centralisme, ereui afir
ma que la única solució decorosa i dig
na del problema catalá dintre de
l'Es
tat

Ibéric, hi ha

que

reconeixi a
Catalunya sa absoluta Ilibertat, per a
paguer pactar amb el poder central
quina es la part de sa propia sobiranía
que s'ave a delegar a dit poder, tenint
en compte ço que els catalans havem
manifestat altres vegades.
(Volem la Ilengua catalana amb ca
rácter oficial i que sien catalans els
en

es

quins dessempenyin cárrecs públics
terra; volém Corts

nostra

en

Catalanes,

sois per a establir nostre dret i lleis
civils sinó tot quant es refereixi a la
organització interior de nostre terra;
volem que catalans siguin els jutges i
magistrats 1 que a dins de Catalunya
es fallin a última instancia els plets i
causes; volem ses árbitres de nostra
administr:ció, fixan amb sencera Iliber
tat les contribucións i impostos, i vo
lem en fi, la facultat de poguer contri
buir a un exércit amb voluntaris o
diner, suprimint amb absolut les quin
tes i lleves en massa i establint que le
no

reserva
sos

regional forsoça desernpenyi

serveis solament dintre de Cata»

lunya.»
prop-vinent diumenge día 1." de

El

Desernbre

a

les deu del mati, i

en

son

estatje social, celebrar Consell Gene
ral de Representants de la «Unió Ca
talanista» per a renovació de cárrecs
de la Junta Perrranent, ajirovació del

(Misatje»
ves

i admisió del adhesió dé no

entitats

a

la «Unió Catalanista.»

d'aquesta «hidalga» terra

espanyola; perque tinc por de que vos
enterniu i aneu a demanar perdó del
vostre greu pecat d'ésser catalanistes.

tots els mes llunyans cimals
que 't volten mes enllá.

La Junta Permanent de la «Unió Ca
talanista 3. en sa 1,11Tel-a sessió sois la
presidencia del Dr. Solé i Pla i amb
els concellers Manen i Artés, Ricard
Margarit; Ramón Soler; Miguel Galí;

No vull contar-vos, amics meus, més

una

ria

La Unió Catalanista

Obrers! compren tots els divendres

L'INTRANSIGENT, porteu-lo

a

la

fabrica, feu-lo lleigir als vostres com
panys de trevall, porteu-lo al taller,
dieu

a

tothom la vritat de que L'IN

TRANSIGENT sois l'escrinen obrera

quins
snor.

es

guanyén el pa amb el

seu

La

Violeta

blanques d'un !libre,
joia preuada jo hi guardo una vio

Entre les fulles
com

leta; me l'estimo més!
Quan me trovo sol i trist

o bé algu
el meu cor, el 'libre és
el meu consol, éll és qui s'obre sempre
a la mateixa plana
qu'enclóu tan bells
pentsaments per mí, oferint-me la mís
tica i modesta violeta, a l'ensemps
qu'una alenada de son flairós perfum
invadeix el méu cor. Allgvors jo la be
so... la beso... i al contacte deis méus
llavis amb ella, sembla reviuen en mí,
bells recarts passats, alegres jornades
matiçades d'amor i alegría... temps fe
liços que ja no tornarán!
I'm sento feliç bo, i contemplant la
na

pena

afligida

violeta, apartat per un moment
del món, de tot ço qu'n rodeija, que
m'envolta i confón. de tot ço que m'en
vull allunyar, perque'm mostra, amb
meya

impúdica

nuesa

la crúa realitat de la

vida,

Cada vespre a l'anarmen al Ilit,
quan rendit i aclaparat pel pés del tre
vall i la cárrega feixuga de la vida que
pesa sobre mí, quan el méu cos resta
exánim i cerca el veritable repós per a
renovar el trevall l'endemá, obro el !li
bre, i mos llavis besan amb més deliri,
que mal la violeta, i mos ulls s'omple
nen de Ilágrirnes amb més emoció que
mal per ella, i mon cor l'estima més
que mai a l'humil floreta... perqué en
ella jo hi veig quelcóm més qu'una flor
trista i marcida, qu'una violeta desco
lorida i corsecada... Hi veig !'ánima de
qui, jo cerco, hi veig uns ulls negres,
encisadors i unes galtes rosades, hi
veig uns Ilavis molçuts i sensuals, amb
sa vermellor esclatant, oferint-me en
tre-oberts i riallers, el bés mes pur i

amorós que pugui imaginar-se per

enllaçar els nostres
•

•

cors

a

eternament...

,

Entre les fulles blanques d'un llibre
com

joia preuada jo hi guardo

leta;

me

una

vio

l'estimo més!...

JOAN DOMÉNECH G1LART.

L' INTRANSIGENT

CONTEMPLANT

Montsrrt
Quanta bellessa!
Quanta majestat!
Es gran cor de noblesa
tot el brillant Montserrat.
Es pels bons homes de la terra
Sagrada montanya d'Amor i Pietat.
1 es el Ilumós Rubí d'eixa serra
la Verge Nostre de Montserrat.
JOAN SERRA

Molt senyor meu: Havent sigut de
tingut el día 17 del corrent i portat al
quarteret de policía del Passatje de Or
tigosa, i havent rebut totes les aten
cións necessáries en aquest cas. lis
dono les més espresives mercés per
tan aconsolador acte.

Visqueu senyor molts anys pel bé de
nostra estimada pátria i per a poguer
reproduir tan nobles actes.—Josepill.a

El

Grop (Joventut L'Avençada,

El día 12 del

(Invocació)
Per vos, home eminent de la gran guerra
La pátria vostra s' és fet inmortal
I amb la sang de germans xopant la terra
La gloria heu aSsolit; i el cim més alt.

corrent

tingué lloc al

«Centre Nacionalista Catalá, un mi
ting de Afirmació Nacionalista Radical

organitzat pel Grop Joventut L'Aven
çada.
Féren ús de la paraula En Arístides
Cot i En Latorre i Solé, per l'entitat
iniciadora. En Miguel Albert per la Jo
ventut (La Falç.» En Fonti Rodó per
el «Centre Nacionalista Catalá.» En
Saleta per la « Joventut Renaixença» i
En Gaspar Torrente per la <<Joventut
Aragonesa.» Trobantse a la sala d'ac

Com ha sigut de trista vostra vida
costa del Calvari sant,
Aixis és d' ardorosa i d'embellida
La visió que del món teniu devant.

Pujant la

•

Heu sapigut plorar i morir dignes
1 iieu sapigut lluitar plens de braó.
Gloria eterna a vostres grans designis!
...........

Salat Ferrando, fou invitat a
fer us de la paraula. Fóren molt aplau
dits tots els oradors quins feren unes
afirmacións radicalment catalanites i
tes En

.

Catalans que ploreu plens de dolor,
penseu qu' hem de gorir nafres malignes
i hem de vessar la sang de redempció.

humanitáries.
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Aquest orfeó donará quatre concerts
al Teatre Eldorado, tinguen efecte el
primer cQncert el día 1 de Desembre,

Noticianí

a
-

de la sortida de
un diari que es titulará «Diai1 de Ca
talunya» gráfic, independent i de la

Herví rebut la

nova

les deu del matí.
Autors estrangerS:

Lassus,

Bach, Brahms,

Jannequin, Franck, Wagner,

Mendelssohn, Mozart, Lully,
Martini i Schumann.

Ravel,

nit, escrit en catalá i no pertenesquent
a cap partit polític. Diu que defensará

Primeres audicións. Bach.. Jo en tu
espero; selva al feble!—Jesús és mon

!a nostra personalttat nacional devant
del món en aquesta hora decisiva, per
Ja llibertat deis pobies.
Si ho fá aixi Ii desitgem forçes anys
de vida.

fidel Pastor.
Brahms... El

Excursió Patriótica

a

Sabadell

romaní.—Oh,
til.—Trota, galopa cavallet.

cor

gen

de la vetlla al lloc de la «Unió Catala
nista, (Canuda, 14, pl.).
Nota:—La sortida per a Sabadell
será a dos quarts de dues a l'estació
del Nort. El viatge d'anada i tornada
es

de 2

pesetes.

Homenatje

a

Sérbia 1

a

Bélgica

30, a les
El prop-vinent disapte
deu, es cel-lebrará un banquet al Cen
día

tre Autonomista de Dependents del
Começ I de l'Industria, en homenatje
mancarem.
a Serbia i a Bélgica: No hi
Felicitació
En Vícens A. Ballester, president de
la Asociació Catalana de Beneficencia
ha rebut la següent felicitació:

Lliga per
distregui.

de la

que el bon

a

poble

arreu, fam, miseria, cinc
presons i quatre centes plaçes
de Braus.
En Llapissera i en Romanones ja te
nen l'escopeta apunt per a anar a caçar

Vagues

sentes

i visca la xirinola.

es

Catalaus, compro tots els divendrei

De «El Parlamentario» de Madrid.
Ayer cerca de las diez de la noche
se alzó Combó en su escano. y dijo:
—Pido la Autonomía integral para

Ecos
Quan el Kaiser estava a la força de
la seva gloria mercés a unes capsetes,
el posaren a l'altura del betum. ?Ara
que ho ha

perdut

tot

on

el

posarán?

Es prepara un ah i
L' ah l i oh t que es prepara es diu que
será remenat el prop-vinent diumenge
«Corls
a la conferencia que donará el
requetés»
de
«els
de l'Aburidánçal i
senyor

Junyent.
*

Ens hem enterat del que ha dit En
Rojo i Bergadá de l'autonomía de Ca
talunya, nosaltres per aitals declara
cions l'hem anomenat soci honoran i de
la «Societat deis Ases».

Segons noticies

casi certes, el gene
ral Ludendorff, está amagat aprop de
Posstdam.
Diuen que si el busquen tot tocant
la marxa de Cádiz, sortirá.

L'INTRRNSIGENT
Redacció 1Aclministració

Canuda,14

Barcelona

Cataluna.
es eso de integral?
home
si, vol dir sense «El Parla
Si
mentario» -ni Cambó i altres besties

—?Qué

llores d'oficina: de 1 a 8 hl vespre

per l'estil.

Corraspon d

*
Del mateix diari:
Los catalanistas: Nuestra nacionali
dad recobra ahora su mayoría de edad.
Está bien. Matemoslos a todos, ya
que dicen que les llegó su hora.
Si no fos tan lluny aniriem a fer una
visita als de «El Parlamentario» per a
ferlos una operasió de cirugía al cer
vell per a treurels les pedres que hi

C. G. No podem

Va

Seguint

?Qué tal papel haría Juan
ejerciendo la presidencia
moderador

en

lana».
A nosaltres
cabrit

la

nueva

Belmonte
del Poder

transigent)> fem les

coses

per

B. i B. Per excés de original

ésser escrit

a

no

vendrens. I.
ti

publiquem.

ho sap segur ço que din. M.
tres
articles amb un meteix día? Sal
Recristo,
vador Torrell i Eulalia. de Reus, mercés per
R P.

Que

M. M. Queda en cartera.
en cartera, vaigi enviant.

N. i C. Queda
Moliné. Queda en cartera. D. Queda en car
Que
tera, vaigi enviant. S. B. S. i A. M. i B.
den

en

cartera.

«nación cata
Tallers

ens

publicar-li per

dugues cares. J. F. i F. Igual que el
d'abans. J. R. i P. ?Qui es vosté? O. B. i A.
?Que sou de redacció?... L. D. i B. Per qui'ns
ha prés vosté. que es creu que els de «L'In

J.
del tnateix diari:

ncia

a

vostre felicitació.

faría l'efecte de

gráfics BELL-ART, Provença,

246

un

qualsevol de «El Parlamentario».

Cambó, al Congrés.
.«Los que con más autoridad podemos
salir al frente, del peligro separatista y
Paraules de

vencerlo,

Junt amb diferentes entitats naciona
listes estem activant els trevalls per a
que resulti un éxit l'excursió a la cíutat
de Sabadell, que tindrá lloc diurnenge
día 1, on visitarém el <Centre Federal»
en desagravi de les barbaritats come
ses per la chusma germanófila. Per
aital obgecte es convida a totes les
entitats d'esquerra a la reunió que es
cel-lebrará demá divendres a les deu

tonornies que es demanen al govern
espanyol, la mes important i divertida
es la que demana en Gambó. ?Sabeu
quina es l'Autonomia d'En Francis
quet? doncá és la de fer putxinel-lis i
fer bailar a en Titella en els balcons

tenen, ara rai, que el nostre company
Latorre, te xaringa .per a desinfectar.

L'Orfeó Gracienc

Nou diari

compte

Espanya Trágica.

García.

7.«="51

D'in!!

que hi hem perdut el
de les classes i maneres d'Au

Quasi, quasi

en

somos

los

regionalistas cata

lanes.»
Vos creiem capasos de tot, pero no
saltres com a bons sastres vos pendrem
la mida i us farém un gec *de bellut.

Ion kumis
Hospital, 145 i Cera, 4

Camisería 1 11111eS de Dullt
Collfccciolls per a semita

Especialitat B11 robes Dcr

*
Está fora de perill per haberli fet
mal al paidó 'Is sanvinchs que donaren
I'diumenge pasat al Lonc de en Maciá
el governadó civil Sr. Don González
Rothwos.

a recellt llascilts

LA1111E VED MIS BARATO BE CATALUTIYA

Un altre que renunciá.
El gran Duc Federic 11 de Baden, ha
renunciat personalment al trono.
?En Llapissera i su botones quan ho

COMPANYS:
Vestireu amb 'gusti elegán
cia si vos proveiu a la

farán?

Gran Sastreria

L'exministre Lliguero (beieu com se
diu redactors de «La Publicidad») sen
yor Ventosa i Calvell, parlá al Con
gres deis voluntaris, demanant al go
voluntaris
vern que fés espanyols als

L'Estisora

catalans.

?En

nom

de

qui parlaba

en

Ventosa

Calvell?
En nom dels voluntaris catalans,

no.

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

Salmerón, 81-Barcelona

