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una esperanya en el Nacionalisme Republicá se doná per enganyada
i de mica en mica l'aná abandonant. El
darrer desprendiment acaba de tenir
lloc ara, amb motiu de la vergonyosa
coalició amb els lerrouxistes. Els que
per inercia, perque'ls demés polítics
encara eren pitj ors, perque encara
quedava en el partit denominat inelegantment U. F. N. R. algunes de les
antigues seleccions i possibi1itats de
redemció, no l'havíen renegat, ho feren davant l'inconcebible caiguda sota
els peus d 'En Lerroux.
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Is nostres amlcs
cia i la subjecci6 de La Nació al criteri d' una enti ta t.
Una vegada més, sacrifiquem lo propi, torcent el coll
a les vanitats personals. LA
PATRIA mor, pero La Nació
queda. No hi fa res. També
La Nació, encara que amb
més sensatesa-que per aixó
és portaveu d'un partit incipien tino pus d 'una colla de
xicots apassionats i d 'avant{Jarde- també és republicana i fanáticament catalanista.
Segueix alta la nostra bandera i si no la. clavem en una
barricada, l'el1ganxarem en
una tribuna amb presideni i
vocal de torno
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sertat. Unicament queden fora de
Barcelona uns quants grupus, als
q mIs voldríem especialment dedicar
afluest treball, perque d'ells es d'on
han sortit aquelles veus a que al con:enc,:ament aludiem, grupus de bons
republicans, de bons catalanistes, víctimes del mal manament i del mal
exemple que desde Barcelona se'ls
h \ donat. Aquests grupus, única 10r1(.1 viva i sana que resta a la U. F.,
tenen amb aquesta uns lligams ben
e llldiciona1s. ¿No eren els de Lleida,
i .!ls de Reus, i els de la Bisbal, que

Una nota admini8traliva:
Si els nostres abonats no ordenen lo contrari, será servida, d 'avui endavant, la suscripció de La Nació en substituci6 de la de LA PATRIA, ja
que les dues administracions
se fusionen totalment.
Lo muteix diem als anunciants

L'OBSTACLE
-Feu mal fet- ens escriu un amic
-de dirigir tots els vos tres trets a lo
que queda de la U. F. N. R. i a1s seus
directors actuals. La vostra actitut,
per a la qual, es trist dir-ho, us sobren
motius, pot no obstant interpretar-se
com a despit i personalisme venjatiu.
Aquest amic nostre és un de tants
esperits sim pIistes i de bona fé fets
expressosper a1s cabdillsdesertorsdels
seus devers i per a justificar tota mena
de claudicacions. 1 com que tant abunden els ingenus, anem a contestar l'
observació, segurs que son molts en
aquestes hores els amics nostres que
posen damunt la nostra actitut una
ombra semblant.
DiO'uem
tot de cop la raó fonamenb
,
tal de la nostra campanya, que es aquesta: l' obstade per a fer al 1l0st1'e
país res en profit de la RepúbNca t'
del catala1zisme Ih'beral, és avuz' per
av1ti, laficct'IJ de partt't que representa
la U . F. N. R. El corolari-aprén la
parauIa, ignar ecoista d'El Poble, per
a que mai més l'usis erradament-que
deduim d'aquesta convicció que tenim, és que 10 millor que pot fer-se
per part deIs homes independents del
Nacionalisme Republicá es combatre
aquella forya moribonda tal com está
constituida avui, tal com está dirigida
i orientada, tal com actúa esterilment
per a la causa catalana.
L'aparició del Nacionalisme Republicá ara fa vuit o nou anys representava quelcom nou en la política catalana, una esperanca per a tots els que
creien que l'actuació pública podía ésser sinceritat, honradesa, manament
de les idees sobre tot interés o concupiscencia, intervenció de tothom en
l'obra nacional de refer la patria per
la cultura, per la fé en ella mateixa,
pel progrés. Venía a ésser la nova forQa com una protesta contra tots els
antics partits republicans plens de
fórmules buides, adoradors de paraules i simbols i no de rea1itats massa
donats a guanyar eleccions i per tant
poc escrupulosos en els medis posats
per a conseguir-ho. 1 era també una
repulsa a la política regionalista que
en sa naixen¡;a representá quelcom d'
aixó, ¡que després, per aquesta mena
de fatalitat que sembla planar damunt
tates les acdons polltiques, feía acatament a la monarquía, accentuá el
seu matiy conservador i en els distric-
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1 al scpLim, descansó ... N08nItres, pf'[ a no coincidir amb
els preceptes bíblics, descansem a l'octau número. Hem
Gonseguit un grau més que
la . laboriosita t divina. I és
que, devegades, resulta més
félcil fer un m6n que una
patria.
No ens mou a decretar la
nostril desaparici6 ni defalliments d'entusiasme, ni hostilitat del público Tenim, ademés, prous medís lllaterials
pel' a seguir indefi nidament
la nostra publicació. Paralelament a LA PATRIA, altres
estimats camarad.e s publiquen el selmanari La Nació.
Una maleixa procedencia ens
junta i una mateixa idealitat
ens acompanya. La nostra
fraternitat és .absoluta amb
una sola diferenciaci6: el
creUl"e nosaltres que, prescindint de toLa política inmediata, havíem 'ele JI ni ta r ta n t radicalment per la causa de Catalunya com per la de les
llibertats humanes. Una discrepancia de táctica que im)osava la nostra independen-
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tes rurals operá com a successora de
l'obra d'aquells cacicscombatent als
quals s' havia fet gran i forta.
Sota e1s peles de la nova bandera s'
aplegá una selecció catalana com potser no veurem mai mes acoblada al
voltant d'una causa política. En cada
ciutat i en cada vila nasqué un nuele
de adeptes, que era '1 floret, l'intellectualisme i lo pur de la respectiva
localitat. N o més els fills de carHns o
e1s panxa-contents de naixensa o e1s
que confeccionen els seus idearis damunt els llibres de caixa, dejxaren de
L'ESTATUA D'EN FERRER
seguir el nou partit, per a restar dins
la Lliga, cada dia més conservadora i
BruseHes, capital de Bélgica, feu marbre el plany i !'ira que va sentir
burgesa.
Europa quan En Maura, el día 13 d'Octubre de 1909, doná a la repressió
Aquest eselat catalá que feu pujar
una data representativa. El monument és d'una severa bellesa. Per
a prop de dos mil els socis de l'entitat
manament del poble de BruseHes, l'estatua dYEn Ferrer havía d'ésser pocapdal del moviment-qui t'ha vist i , sada davant de )a catedral, peró no fou possible, i ara el marbre és reet veu, C. N. R., amb els teus dosdressa darrera de r esglesia, enfront sempre de les pedres eelesiástiques.
cents socis d'avui!-que infiltrá vida
Un periódic madrileny i conservador, A. B. c., ha recomanat ques'ena un diari montat amb el més detestaviessin targetes postals al govern belga demanant l' enderrocament de \' es~
ble sentit administratiu, donant-li, no
tatua a En Ferrer. El gcvern belga éscatólic, i és en nóm del seu catolicisobstant, en menys de un any vuit mil
-me, no paS d'un constitucionalisme conservador, que ocupa el poder, i no
suscriptors-oh pobre Poble de J 9I4,
obstant, veurá amb indiferencia la petició deIs reaccionaris espanyols. La
amb la teva tirada ignominiosa de
figura del monument ferrerista seguirá clavant en el celIa seva antorxa.
2.500 números!-tingué un gran moment, un sol moment de gloria: les
eleccions en que, desfeta per eH la
Les joventuts radico.ls han dem8nat al municipi de Barcelona sigui aixeSolidaritat, obtenía a Barcelona la
cada una estatua a En Ferrer.
consagració de 24. 500 sufragis. ¿CalUn home s'hi ha oposat.
drá dir que dels directors actuals.de la
Aquest home es díu Alexandre Lerroux i García.
U. F. N. R. un fou agé a aquest fet
a 1'altre en fou enemic?
Pero de mica en mica l'agrupació
nascuda amb tants excepcionals auguAvui la U. F .. N. R. no representa no amagaven el seu desig de rompre
ris aná desvirtuant la seva significació res de lo que Catalunya esperava del la seva adhesió amb la direcció barceloninar Qüestions electorals, interes¡:desertant deIs seus devers. Acceptá el Nacionalisme Republicá.
contacte, la col-Iaboració, devegades
Ni sisquera pot vantar·se d'haver sos d'algun diputat, podrán ajornar
fins la direcció, deIs homes de la polí- derivat cap a I'únic camí que podía aquesta ruptura, pero ella es inel ludi. tica vella, sense saber, per instint. de empendre amb exit, el camí d'un ma- bIe, si no valen aquests nuclis córrer
conservació, anular als irremeiable- jor radicalisme, perque'l seu actual i la mateixa sort que'l partit a la cament fracassats i aprofitar el valer de insubstituible leader no podrá esbo- pital.
les poques individualitats que co~ rrar els afalags a la clase mitja,~la seva
No es res, dones, la U. F. N. R. de
únic actiu sá posseíen els aliats. Esta- negativa terminant afer eampanya lo que hauría d'ésser, de 10 que Catablí organitzacio!1s encarquerades, amb per En Ferrer i la se va deplorable Iunya exigeix d'ella. Cap for<;a positila capa de que aixó era democracia, caiguda amb motiu d'una memorable va, propulsora del nostre desplegaaquesta mena de democracia arregla- i covarda emboscada feta pels carlins ment coleetiu; cap instrument eficay
da a gust de les colles de mandarins, als radicals, unic moment en que un en sentit avanyat.
que sempre ha estat la deIs partits esperit republicá pot sentir-se dignaPero és un obstacle, un gran obsta~
ment coalicionista.
ele a que vingui l'agrupació que deu
avan<;ats d'Espanya.
N o representa res ni té masses da- realitzar 10 que aquella deixá incomPer a donar gust a aquestes colles
que no representaven res, pero crida- rrera, ni homes representadus davant. plertl.
Amb la seva existencia manté l'equíven molt, se feren regidors a homes La U. F. N. R., com acaba d'escriure
titl-Iats públicament d'inmoraIs per En L1uhí al leader de la mateixa, no voc del nom, perque encara's diu Naanteriors desgraciades gestions, o tin- es més que «una vana apariencia, una donatista, l'equívoe d'una organitzaguts, també públicament, per poc ficció de partit».
ció, l'equívoc deis que per inercia inTota I'essencia del seu contingut concebible encara la segueixen. La
menys que imbécils o ximples o vinespiritual s'ha esbravat definitivament; seva persistencia impedeix que molta
guts del día abans a la política.
.
La gent que havía vist una renova- tot el poble que I'aguantava n'ha de- gent. per respectes human s o per al-

tres causes, s'organitzi en contra d'ella
es formi'l partit sanament republicá
que no poden representar e1s aliats
d'En Lerroux i el bloc catalanista que
no pot formar qui ha claudicat tant
grollerament.
j

-¿Ho veus ara, ingenu aT1)ic, com
és bona la nostra obra; com és la que
imposa el moment;comdevem enterrar
«per bé de Catalunya i de la L1iber-

tat» aquest gran obstaele, aquC".st petit conglomerat d'interessos mesquins
qui dirigeixen nominalment un ad\"ocat sense vocació polltica i un fantasista incoerent, que subdirigeixen per
delegació un grupu d'arrivístes, aspírants a candidats, analfabets de la politica, i q ui dirigeix de fet desde'l
seu despatx de la Casa del Poble En
Lerroux, que encara és el gran enemic de Catalunya i el gran enemic de
la Repúblicar

La qüestió del Teatre Catalá
la corrent nascuda de r activitat d' uns
quants homes que han trobat en la lite~
En Francesc Curet, noble exemple ro.tura dramática l' expressió del seu
d' entusiasme i de persistencio., fa des pensament i del seu sentiment. A Co.~
de les columnes de la revista «El Teatre talunya, hauríem d' escatir si lo que
Catalá» una crida a tots els qui sen ten manca és lo de fora o lo de dins, la
pel nostre art dramátic un amor o un substancia passiva de les empreses o
interés, per a que el proper diumenge r energía de la producció dramática;
a dos quarts d'onze del mati sien a I~ de si no' s troben el:!! intermedio.ris enso.la d' espectacles del Romea, el nos- tre els autors i el públic, o de si els
tre veIl teatre. En un articIe de viu qui's retreuen son els autors.
fervor per la sort de r escena catalana,
Ja sé que se'm podrá dir que son,
diu En Curet que animat ell i els seus aquestes, dues coses molt I1igades;
amics del desig de fer del T eatre Ca- que r autor per a escriure ha de
talá un cos «(compacte i ensinistrat». sentir una forsa exterior que r agulloferen les primeres gestions prop de ni, una necessitat que l'impulsi: se li
l'Angel Guimerá, de I'Ignasi [g)esias han de de manar les obres. Són molts
i d'En Comat Roure. Els tres drama- els qui creuen dificil la producció de
turgs s'han ofert a la realització de la obres teatrals si no és segura la seva
idea que' s vol o.re desenrotllar, com representació, per esser la representauna nova creuada.
ció la meitat de la seva vida. No és
La convocatoria' s fa per a consti- pas aquest el meu pens8ment, perque
tuir un organisme que «ajunti els es- soc deIs qui veuen en el teatre una
for~os, e)s entusiasmes i la bOAS vo~
forma de la creació literaria més IIiga~
luntat deis que sen ten simpo.tía pel da a r exterior que no altres formes,
Teo.tre Catalá, i siguin impuls, guío. i menys independent de les circumstan~
fonament d'un nou estat propici a la des del moment, peró lliure de les
consolidació del nostre Art Dramátic.» condicions materíals de la se va esceDiu, més endavant, que hi deuen ca- nificació mentres robra dramática neix
bre tots, des del menestral al fabricant, o pren les varies formes succesives
«tots els qui ajunten les fadigues del de la seva creació en el pensament
treball quotidiá amb les excelses in- de I'autor.
quietuts de r esperit.» Encare que desAixí, també, crec que no hi ho. maí
coneguém la mena d'organisme que's confusió entre el teatre com a conjunt
desitja constituir, és prou que hi hagi de la producció dro.mático. en un temps
encaro. qui treballi per remoure la qües
donat, i el teo.tre entés com a espectatió del nostre teatre, per o. .que el més ele sotsmés a les lIeis del negocio No
ample i viu elogi li sis donat. En fa gaire que un exemple ens ha vinaquests temps de depressió, en que gut de Fran~a. L' Antoine, r actor fransembla que uno. mena de distensió es- cés que més ha treballat en donar una
piritual afluixa els esfor~os coJ-lectius, vida pura 0.1 seu art, declarant-se ventot intent d'acció és més lloable que ~ut, ha deixat el seu teo.tre, rOdeon.
mai. Sia quina sia la tasca que En El seu darrer esfor~ rou el posar en
Curet i els seus amics vulguin empen~ escena la «Psyché» de Moliere i Cordre, mereix l'ajuda de tots.
neilIe, una de les obres cabdals del
No sé quin és )'jntent que guia als segle XVII. El públic restá indiferent
convocants, ni la extensió i extrems davant el bell decor, de la exactitut
del programa que voldríen realitzar, documental de les robes, de lo. música
d' ésser posible un moviment col-Iectiu de Lulli. 1 En Felix Duquesnel, que
en pro del nostre art dramátic Ni sé fou administrador de rOdeon vuit anys
tampoc si lo que han d'intentar és una seguits, ha dit ara que lo que cal és
continuació de coses ja provades, com un director abastament «frollé» de li~
la solidaritat de forces que represen- teratura, peró imbuít de les regles de
tava el Sindicat d' autors, o una reno- I'aritmética, coneixedor de les lleis de
vació que infongui en el nostre teatre l' equilibri.
un nou aire d' esperan~a. Desconec,
Aquest cas és tembé el nostre.
aixis meteix; la actitut deIs convocants Creiem que la organització que convé •
enrront de la «Associació pel foment a la nostra escena ha d'ésser, abans
de I'art dramátic» creada fá uns me- que tot, práctica. Si el públic rebutjfll
sos i que ha donat les seves senyaIs r art pur, o es tanca el teatre o se Ji
de vida en un abonament a r Audito- oféreix lo que vol. Peró a Barcelona
rium, de tristos resuItats artistics. Així, hi han tres publics a distingir, o si es
tot 10 que are poguém dir es soIs que vol, tres categoríes de público Una
una paraula que's Ilanc;:a al vento
gran part, la més nombrose, que no
Per la tardor de r an y darrer, se dis- té altre pensament, quan va al teatre,
cutía lIargament, una vegado. més, que la de distreure's: Ji és indiferent
sobre la crisi del nostre teatre, al veu- el nom de l'autor; no's fixa gran coso.
re's que cap temporada catalana era en els valors literaris. Aquest públic
anunciada com els altres anys. Digué~ demana el repertori d'En Pitarra i les
rem aleshores, en les columnes d'un comedies fácils, peró el seu gust s'ha
diari, que el fet de que no tíngués la renovat una mica amb aquests anys
ciutat un escenari per a la nostra llen~ d8rrers. Vol comedies fácils, sen se
gua no volía dir que la literatura cata- que se Ji diguin les vulgaritats que pot
lana fos morta a Catalunya; que tal sentir a casa seva o a casa del veL
volta lo que convenía era un any, dos Una altra part del públic, la que s'ha
anys de repós. El teo.tre no el formen o.costumo.t a la literatura lIeugera del
les quatre parets i les dotzenes de vBudevilIe, demo.na comedies molt dicadires que s'hi poden enquibir, sinó ferents de les que els nostres autors

Una convocatoria
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escriuen. Amb aquest públic, l'importació del teatre estranger és inevitable.
La tercera categoría de públic, la selecció, esperará trobar en la nostra escena aspectes de l' 6rt p)lr. La tradició
del «T eatre Intim» es la seva tradició.
Per a armonitzor el:; interessos oposats d 'aquestes tres categoríes de públic, cal un organbme que respecti
les tres tendencies. Prescindir-ne d'una
fora deixar portes enfora a una part del
público No és prudent tallcar l' orga"
nisme que's formi a les corrents foranes, com feu el Sindicat d'llutors. No
és possible una organització simplista
i unilateral. Els autors no han de tenir-hi tots els meteixos drets, i s'imposa, per demés, una enérgica i dura
nscalització en les obres a representar.
En aquests moments, una dictadura
en la direcció del teatre catalá fora lo
mellor; pero ja sabem que aixó és impossible, que I'esperit de capelleta
no s' acaba aixís com aixís, i que la
nova empresa que's formi h&urá de fer
tota mena d'equilibris.
En els dies de general fervor i entusiasme, qualsevol intent generós
triomfa. EIs medis economics tenen
una importancia secundaria. Peró no
ens trobém ara, per dissort, en un
d' aquests moments. Tot lo contrari.
Cal comptar amb un segur fonament
económico Com pensen fer-sel els iniciadors de la nova empresa? Se tractaró a1tre v~gada de convertir el negoci teatral en societat anónima? Se
confiará en l'ajuda de la Diputació i
de l'Ajuntament? Voldrán llane;:arse a
la ventura, sur ti lo que surti, esperant
en una reacció favorable del gros públic? Esperém que se'n parlará amplement en la reunió a que els entusiastes de la nostra escena han sigut convocats.
Bsperém el programa que els iniciadors han de proposar als qui responguin a la crida feta, Coneixent-Io, podrém parlar novament de la qüestió
del nostre art dramátic, amb la mica
de precisió deguda.
ALEXANDRE PLANA

geni metropolita i a comunicar-li un
accentuat segell provincial, l'ambent
de peresa, de gandulería i de «farniente» o de «fainéantise» que aquí ens
envolta.
Les grans urbs modernes es distingeixen per I'enorme febre d'invenció,
d'avene;: i de celeritat que les agita.
El ferreny sistema nerviós, la musculatura metillica d' aqueixos monstres,
ests per damunt de tot cslcul de cost
i de fadiga.
En aqueixes Babels, la vida ronca i
esbufega terriblement. L1urs pulmons,
al respirar, fan un soroll horrende de
sinfoníes i d'operes wagnerian~s.
Doncs bé: res d'aixo ocorre a Madrid. Aquest Ipoble s'ha educat en la
doctrina nefasta de J'EvangeJi i no hi
ha ningú que'l faci treballar.
Quan la fam I'apreta, demana a
Deu que fassi ploure pans de nou lIiures o entra com Jesús al camp del ve'i
i Ji roba les espigues que aquest ha
fet granar amb el trebaJl de les seves
mans i la suor del seu front. Madrid
en aixo s'assembla a un cap de partit,
a una capital de provincia.
Els cafes estsn sempre plens de
gom a gom de gent que jugo al tresillo o a la manilla. Les oficines públiques es converteixen en safreigs, en
« peixeres», en «tendidos» de plae;:a de
toros o en passadi'Yos de Congrés.
A les aceres de la Porta del Sol, del
carrer de Sevilla, de tots els carrers,
es formen rotllos de desvagats que estan esperant que'ls diners vagin per
terra per a dir al soci que tenen al
costat: «Oye, ninchi, tú que tienes la
boca abierta, dile a ese jila que pasa,
que coja esa perra chica que está ahí
en tierra y que vaya a la panadería de
la esquina a buscarme un panecillo».
Hi ha un altra raó que redueix considerablement als nostres ulls les proporcions de que 's figuren, els il-Iusos
que no han. vist el món per un forat, a
la capital d'Espanya, i és la pobresa.
Madrid és pobre. 1 ho és perque no
treballa. Amb els rius d'or que li envía
la nació no 'n té prou per a les seves
despeses.

1 així la miseria es mostra per tót

Madjrith, Ma.drid
Veus?- me deia el mes passat el
meu ¡idus Achates al caure la tarda
d'un día que havíem recorregut tot
Madrid a peu.-tTe'n convences que
aixo es petit, que aquesta ciutat no és
una Metropoli moderna, que aquí els
¡ngenus teutons, els roS50S gegants
renimics, no sabríen a que aplicar
r adjectiu «kolossal» que sempre tetan a la boca; que la vila de r ós no té
aparencies de capital política quan
hom record a que ho és d'Espanya, la
qual a la vegada soIs té apariencies
de n6ció?
Recordo que quan vaig arribar a
París per primer cop, contemplant el
moviment deIs boulevards m'hi vaig
passar un día sencer·
Per anar, a Londres, de Hyde Park
a Mansion House, vaig nccessitaT també un dia llarg. Per a veure les hermoses vies que hi ha a Berlin entre
BC'lle A1liance Platz i Unter der Linden Ji manca a un home que no sigui
tonto mitja setmana r aquí, ja ha veus,
en una tarda un acaba Madrid. Per
Iluny que't proposis anar, per molt
que vulguis abarcar, desseguida exaureixes l'itinerari, al moment arribes a
tot arreu.
Aixo no esta mancat d'aventatjes.
N'~s una, i no petita, la de que un té
el camp a les portes de casa.
No s'ha de fel" més que amo'inar-se
un xic i aixecar el cap i s'ovira I'ondulació deIs mars de blat de Castella.
Pero, oixo és precisament lo que passa
als burgs i als vilatges i 'Yo que'ls dÓna
carilcter.
Contribueix a desposseir-Io del seu

arreu.
Els captaires t'importunen amb lIurs
apremiants demande~. EIs venedors
ambulants te persegueixen amb llurs
ofertes i amb Ilurs b,'omes fins que
t' enganyen. Els «golfos» et van darrera del cotxe o t' estiren l' americana i
et piquen com a nigües, nns que'ls
obres la ma i els dónes un «un cinquito».
Aquí no es menja. Madrid té pocs
restaurants i dolents. Hi ha, en canvi
moltes tavernes on anar a entretenir
l'estomec amb gots de Valdepeñas o
amb copes de Chinchón.
La mateixa palidesa de les dones
madrilenyes, aqueixa palidesa que fa
tant interessants les seves cares, és
filIa de la fam.
1 lo que diem del menjar, ho podem
observar en el vestir. La capital d'Europa on la dona veste ix més pobrement, és Madrid.
La penyora més característica del
trajo femení madrileny és el montó.
Ara bé: aqueix drap es una cosa horrible. No s'ha de pensar, com creuen
alguns, que les madrilenyes són gracío ses pel mantó, sino que ho són
malgrat ::l montó.
Elles, el porten, les pobres, més
que per gust per necessitat: el'alguna
manera s'han de tapar les fa 'dilles veBes i la brusa estripada.
Finalment, una altra de les coses
que demostren que l'esperit de Madrid
adoleix de provincialisme, és sa exagerada i injustificada jocunditat. El
riure d'un poble que no menja és roacabreo
Madrid no és seriós, no té el sen timent de la propia responsabilitat Per
altra part, aqueixa jocunditat és merament externa.

.----.------------------------------------------------.----.

¡PE)RR VEL M01XII

I!.LS POLVOS COSMETICS DE FRANCH treuen
en poes milltlts el pel de. qualsevol1'8rL del COI, llIuten sesar.relfi i
no lorlla a sortlr. No Irrita. '1 cutis. Aque,.t deptlalo!'1 és lItllIsSllTl
8 les sen yo res que lingllin pel moixí (oelto) a lo cal's i urs~o"" perqué Hmb ell poden destruir·lo.

Un pot, 2'150 pessotos. S'envía cel'tiflcal per correu si
per enrlavallt se reuell 3'150 pessotes ell Iliuran<;a de Gir mutu
o en segells de correu.
FARMACIA BORRELL
Comte de l' Allsalt, (earrer Nou) núm. 5Z. - BARCELONA
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No neix el 'un profón amor a la vida,
com la de París per exemple, perque,
aleshores, el poble madrileny estimaría més el treball.
Es una jocunditat poc exigent, provinciana, que s'assacía amb uns quants
Ilobins, amb quatre cacauets, amb
mitja dotzena de cigrons torrats i una
tirada de ví i un passeig en tramvía
des de Sant Antoni de la Florida a la
Porta del Sol.
1 pensar que a Espanya, quan s' anomena a Madrid, sembla que's dig1:
Londres, Paris, Berlínl
ANGEL SAMBLANCAT

DE LA VIDA OBRERA
La guerra del Marroe
1 la vaga general

El Congrés de rUnió General de
T rebtllltldors va accordar, en la seva
sessió de clausura, que tindrá els caracters d'un esdeveniment históric, la
declaracio de la vaga general de vint
i quatre hores, a tot Espanya, com a
protesta contra la guerra del Marroc.
L' aplaudiment formidable amb que els
congresistes, que representaven a l'
inmensa majorÍa del prolettiriat espanyol, varen acollir el dictamen de la
ponencia encarregada d' estudiar la
forma en que J'organització obrera
podía oposar-se tl la continuació de la
bogería imperialista que domina en
les altes esferes del poder, va ésser
una eloqüent demostració de que la
elasse treballa dora no está dispo udu
a tolerar per més temps, amb suicida
impasibiJitat, que'ls homes de lu monarquía persisteixin en la seva obra
no'¡ble i ruinosa.
El Comité organitzador de la vaga
general queda compost per individus
de rUnió General de Trebal1adors, en
sa majoría, i per representants del
Comité espanyol del partit socialista.
Está jo realitzant treballs activíssims
per a conseguir que l'iniciativa de J'
Unió és vegi coronada per un grandiós
exit i per a que la vaga no sigui tant
soIs l' expressió del sentir del proletariat, sino una imponent demostració
del general anhel de totes les c1asses
socials del pais, que han de associarse a la formidable protesta contra la
guerra, si no vo' en consagrar, amb el
seu silenci, robra desatentada deIs
governants, que condueixen indefectitiblement a Espanyo a la definitiva
bancarrota.
No s'ha Challa data en que ha d'eselatar la vaga general; peró, el Congrés va declarar d'una manera terminant que la greujettlt de la situació no
permetía ajornaments.
Va tl comene;:ar, dintre moll poc,
una fonda campan ya d'organització i
d'agitació per tot Espanya. La impresió .ebuda per nosaltres és la de que
la vaga será entusiásticament secundada a tot arreu.
No'ns mostrem tant optimistes amb
referencia a Catalunya. Com déiem
en la crónica anterior, son comptats
els organismes obrers de la nostra terra que perteneixen a rUnió General
de Treballadors. Malgrat la declaració
feta per aquesta de que, en la seva
iniciativa no s'hl ha de veure cap interés ni cap móbil partidista, és probable que alguns, potser molts, sindicats, sobretot de Barcelona, és deixarán influenciar encara pel prejudici
anarquista de que rUnió va a la vaga
general per a servir a interessos politics determinats.
Per altra part, a la nostra ciutat, poralel-Iament a l'exacerbac1ó flamenquistft, s'hi observa una deplorable
depresió sentimental. El públic acull
amb la major indiferencia les noves

de la guerra i, en canvi, forma grupus
abigarrats davant les pie;:arres deis periódics que donen compte de la «cogida» de un torero.
L'oposició a la tornada d'Bn Maura,
qué feta seriament i enérgica, podía
significar, per la remembrane;:a del
1909, la més viril de les protestes
contra l'aventura del Marroc, s'ha
convertit en un joc pueril i grotesco
Es probable, no obstant, que l' opinIO
reaccioni. Optimistes impenitents, no pode m deixar de creure en
un reviscolament de les energíes i de
la dignitat populars, que redimeixin a
les masses del seu nctual embrutiment. No podem concebir tant corcada la seva ánima que no Ji sigui possible la regeneracíó.
Barcelona és, al fi i al cap, la ciutat
heróica de 1909. La setmana trágica
la redimeix de tots els seús pecats.
Que'l record d'aquella epopeia gloriosa se~veixi d'estímul al poble ¡que,
quan arribi l'hora de manifestar-se
contra la guerra, no amb ridícoles
meriendes fraterneles i grotesques
fiestas de la paz y del trahajo, sino
associant-se a la vaga general de tot
Espanya, ocupi el lloc d'honor, que
per la seva tradició, que per la seva
gloriosa histOria d'insurgencies, Ji pertoca.
ANDREU NfN

• CAMISERíA.

51\1\15

BOQUERtA, 32

ARBITRARIETATS
HistorIa d' un nol que
va 8rra .. 08r una oanya

Les grans determinacions se prenen
el'una manera rápida i decidida; l'Anrlreuet ho comprengué així, i a la
veu, entre de temptació i de consulta,
del seu amic Joan, contestá amb un sí
rodó encara no ,,'havien allunyat trenta passes de 1Iurs cases.
1 era estran ya la cosa, perq ue així
com En Joan era una mala personeta
a ctui divertía tirar pedres i pecigar
les nenes, l'Andreuet no. Era forr;a
aplicat, guanyava premis i ndhuc una
vegada, en que's nomená un fill adoptiu, el1 feu el discurs en nom de la infancia del poble.
Pero un día és un día i ell com tants
de nos !tres sucumbí al di;tble temptador després cl'enterar-se que a més
<Id pa i les figues seque~ del brenar
l¡;llJitual portava pomes, ;ti! furtacles
com sapigué després.
¡"Andreuet i En Joan yivien en
<lues cases separades per un td que era
1.l p,uet mi tjanera. Al . da van t hi havíen: una figuera, un pou i un safreig
deIs quals disfrutaven en comú; els
seus pares eren molt amics, les seves
mares se barallaven sempre. Ells havíen fet una barreja d'aficions i es baralla ven sempre amb tot i ésser molt
amics.
Presa la determinació de fer campana, en lloc de tirar cap a la vila l'emprengueren torren t amun t. A l'ésser
da\'ant de ca'n Mates, En Joan tirá un
roc II101 t gros al portal.
El sorol1 feu lladrar als gossos; després tot restá en silenci i elsdos bailets
rigueren llargament davant d'un Hetrero que deia: ~La farera a fet un
pet a missa».
Sobtadament, s'obrí el barri i sortí
la masovera de ca'n Matas. Fugiren
com conills; la masovera reconegué
a l'Andreuet pels pantalons del seu
pare que li havíen girat al revés i li
cridá:
Ah! gata maula. Ja ho contaré a ta
mareo
L' Andreuet q uedá tot astorat, pero
En Joan el tranquilitzá dient-li: Si diu
res, respón que és mentida No tens
el premi que t'han dat aquest matí?
-Sí.
-Doncs digues que te l'han donat
aquesta tarda, i, sobre tot, no'm com-I
prometis Ara anem-nos-en al torrent.

1 baixaren al torrent; agafaren dues
dotzenes de caps-grossos en una bassa,
En Joan picá els seu s amb clues pedres; l'Andreuet volgué m irar si revifava els que li pertocaren tornant-Ios a
l'aigua, pero se li oftgan.:n tots.
Després, satisfet l'un i apenat 1'altre, se posaren a brenar. Menjats el
pa ¡les figues, se partiren les pomes.
A l'Andreuet n'hi tocaren dues demacades.
Després, estigueren molta estona
qué farem que no farem. En Joan feu
un trenca colls sobre la rodera, l'Andreuet arrancá una canya.
Amb les fulles del cap d'amunt se
entretenía entonant una canc;ó, que si
no 1i sortía molt afinada li feia unes
pessigolles en els llavis.
Arribá del bosc un carro de faixines
i En Joan desaparegllé. L'Andreuet
seguí tocant; el carro s'ensorrá fins al
botó. El carreter dóna dos bufes al
bufador, qui fugí amb la canya al coll
i les llágrimes cara avall.
A l'arribar a una recolzada trobá a
En Joan que reia com un beneit mirant-se al carreter que descarregava
les faixines després de trencar la vara
a l'esquena de les mules.
L'Andreuet s'assegué i comen<;á a
pelar la canya pensant que al menys
timlría un bon bastó, vert com un
llargandaix i 11euger com una oreneta.
En Joan li digué que més valdría que
fessin fluviols, pero e11 no ho volgué,
Aleshores I'altre amb un pedra esc1afá
un tro~ de la canya i l'Andreuet rabiós
1i tira el roc al cap i li va obrir.
En Joan fugí corrents regalant sang;
l'al tre acabá de fer el bastó i s'en torná a casa Quan at'ribá, tot el carrer
estava conmogut;aEn Joan eL guaríen
amb sal i vinagre i en feia uns brams
com un vedell. La massovera de ca'n
Mates s'esclamava, el carreter contava una historia de fascecies i mal vestats escruxidores i els seus pares estimats jura ven i perjuraven que a ell,
el fill del seu cor, teníen de matar-lo i
escorxar-lo com un conill.
Volgué fugir pero, i ca! encara no '1
vegeren, unes manaces l'estenallaren i
si no matar-lo ni escorxar-lo, plantofejar-lo si lj ue ho feren. Després el tan caren al celler i allí encara rebé'l disgust
de veure's acusat del crim de furtar
pomes cornés per EnJoan.
A l'endemá, aquest últim I'acusá a
eH com inductor de la fugida, pero no
comptava amb ljue l'Andreuet no era
l'Andreuet de la vigilia, i tant no ho
era tI ue, a la sortida, am b la canya cullida la vigilia, li clavá sis cops al mig
del cap.
De~prés tirá un roe a l'avi Antiques
i es feu un estrip al devantal expressament.
D'aquella dala, acompanyat semprc
de la canya l' A ndreuet és el cap de
colla dels bordegassos de la pell del
diable que van a robar fruita, apedregar gossos i espantar moces.
RAMÓN REVENTÓS

Un llibro sobro
la nacionalilat
Una casa editorial espanyo1a acaba
de publicar un llibre del publicista
italiá A n íbal Lati no. Se tracta d' un
estudi sobre hl c01lcepto de la 1Wcz'O1lahdady de la patyz'a, que aquest és
el dtol de l'obra, la qual vé a ésser
u na vulgarització del nacionalisme,
tant en els petits pobles opresos, com
en aquells altres que no han de reivindicar cap territori ni cap espiritualitat. L'Aníbal Latino ha posat en
el seu Ilibre una orientació democrática i federalista, peró en el fons, és
un imperialista moderat i un partidal'i de les autonorníes, sense atribucions
exagerades. Criteri mediocre de profesor enamorat del sentit comú i de
les solucions ecléctiques.
En el capitol dedicat als regiona1ismes-així díu eH, no gosant sense
dubte anomenar-los nacionalismes,parla de Catalunya. A tÍtol de curiositat, com a docurnent, reproduim els
paragrafs que En Latino dedica a la
questió catalana, sense aclarir ni rectificar apreciacions que'ls nos tres
amics examinarán i desvirtuarán sense grans esforc;os:
-«Después de Austria-Hungría, es
tal vez España la nación en la cual los
regionali;¡mos se muestran más pujantes y atrevidos. En Cataluña, sobre
todo, la historia se combina con la
lengua, la literatura y el carácter de
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los habitantes para dar vida a un espíritu regional acentuadísimo, que ha
tenido y tiene voceros de gran valor
i ntt'lcctual, que dcsplieg-a una activiciad constante y (Iue ha puesto más ele
una vez en serios apuros a los gobiernos de España. El pueblo catalán recuerda con orgullo la época de sus
conch!s, cuando sus naves cruzaban
victoriosas ell\Iedi terráneo y sus guen-eros imponían respeto a los mismos
turcos Opone a los escritores de habla castellana poetas de alto vuelo,
prosist?s y autores dramflticos de primer orden que han escrito en su propia lengua. Se considera superior a
los demás pueblos de España por su
actiyidad, por sus aptitudes y por el
desarrollo industrial que ha alcanzado y no hay duela que se gobernaría
con placel- a sí mismo; declarándose
iudependiente, si comprendiese que
ello fuese posible sin afrontar una
guerra que le ser ' a desastrosa, porque estarían en contra de CataLuña
las demás provincias de España. Los
catalanes niegan resueltamente esta
aspiración separatista y aducen en su
defensa las pruebas de espaiiolismo
que han dado en el transcurso de cuatro siglos, toma l1do parte en todas las
luchas sostenidas por los monarcas.
Es cierto, pelearon sicmpre con valor
y figuraron en primera linea entre los
tercios españoles. En la guerra de independencia cbntra Fr;¡llcia escribieron páginas br;llan tes como la de Gerona, y en la guerra de Africa de
1860 los voluntarios catalanes él las
órdenes del general Prim merecieron
bien de la patria. Pero hay que tener
en cuenta que el catalanismo en su
aspecto actual tiene poco más de
medio siglo, habiéndole dado vigor el
renacimiento literario iniciado a mediados del siglo XIX, y <lue sigue desde entonces con un empuje extraordinario.
Apresurémonos a decir que es bien
poco lo que ha obtenido hasta ahora
y <¡ ue si se coro para la actitud del pueblo catalán con la del pueblo húngaro
o del pueblo irlandés será preciso convenir en que es de una moderación
excepcional y en que sería justo concederle mucho más de lo que se le ha
concedido, Reclama, como es natural,
una autonomía administrativa completa, sin llegar todavfa a la exigencia de
un parlamento propio como existe en
Hungría. Reclama también autonomía
judicial y el empleo del catalán cn todos los actos de la vida pt'lblica de
Cataluña; pero hasta la fecha de nuestra publicación sólo se le han acordad"

.....

c:'tndose aSl que
n y
asuma a veces formas peligrosas, en
el su puesto problern:ttico de que la
agitación y las reclamaciones cesarán
nna vez que se accediera almilll1Jl1f1Jl
de las reivindicaciones contenidas en
el programa catalanista.
Los gobiernos de Madl'icl resisten
las pretensiones regionalistas de Cataluña por espíritu centralista y por el
temor de abrir las puertas a exigencias análogas de otras pro\'Íl1cias. En
efecto, hay regionali5mo en las Provincias Vascongadas y en Navarra,
como lo hay en Galicia y en Valencia,
Pero ninguno de esos regionalismos
puede aducir los justificativos que presenta Cataluña, sin excluir el de los
vascos, que si pueden em'anecerse de
su lengua antiquísima, no han tenido
en cam bio una historia y una li teratura tan brillantes como han tenido los
catalanes.
Los valencianos hablan un dialecto
idéntico al catalán, y tal ,'ez no les
disgustaría seguir la suerte de sus
compañeros del Norte; pero siendo su
temperamento muy distinto, no demuestran por la autonomía la misma
urgencia que los catalanes, ni manifiestan ningún deseo separatista. evidenciando así que la historia es uno
de los elementos primonliales para la
formaciól) de las nacionalidades, pues
la historia de Yalencia, (lue estuvo
durante siglos bajo la dominación de
los moros. se formó separadamente
de la de Cataluiia.
El regionalismo catalán tiene la virtud de mantener vi \'0 el patriotismo
entre los habitantes de otras provincias de España, que 10 califican de antipatriótico. Las polémicas que en más
de una ocasión se han empeñado entre los diarios de ilIadrid y los de Barcelona han asumido un tono marcadamente patriotero en los UIlOS y marcadamente hostil y ofensivo en los otros.
Para apaciguar los ;'lIlimos, sin embargo, será preciso conceder a los catalanes la autonomía que reclaman con
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LA PATRIA
cierta justicia, como será preciso que
los catalanes abandonen sus pretensiones de superioridad y el tono despreciativo que emplean cuando se refieren a los españoles de otras provincias.

Contra Bl flamonqnisffie
La «Jov(~ntut Socialista» ha pl'es
I'iniciativa d'empendl'e una campanya con ra el 1l.amellquisme inJpel'llllL desnalUl'alltzador deis nostres cosLums i del nostre C81'actel'.
No cal dil' que hem ViSL amb inmensa simpatía I'iniciativa deis joves soeialistes, als quals f"ndl'eCeITt
la més C l'diHI ele les t'elicitllcinllS,
a hm,.,ems que'ls fem ofl'ena de la
\tostl'H enLusiasta col-laboraeió per'
a la lloable obra que van a, mpen-

dl'e

Pel' fI realitz;¡I' els seus pr(,p6sits,
I'esmentnua entitat ha I'emes a to's
els pel'iódics dial is ele Bal'ct"lcll1a,
peI' a la seva pllbliolCió, la següenl
convocatol'ia, que l'eproduim gustnsnmcnt:
A tots ela antiflamenquistes

La «Joventut Socialista», entenent
que és arribada I'hora de que, enfront
l'en tronizament del flamenquisme i la
creixent afició a la barbra «fiesta nacional», aixequi la seva veu la part
sana ele la ruassa ciu tadana que no té
ni pot tenir res de comú amb la multitut embrutida i degradada que, sedenta de sang i ávida c\'emocions
morboses, omple les places de toros,
convoca a tots aq ueUs qui sentin revoltar la seya ánima de ciutadans davant el flameuquisme imperant, a tots
aquells qui sentin la vergonya del rebaixament moral a que ha arribat Barcelona, a la reunió que tindrá lloc el
próxim dissabte, día 1 T del corrent, a
las 10 de la nit, en el local ele l'Ateneu Enciclopédic Popular, Carme, 30,
pral.
L'entitat convocant, creient que'¡
problema del flaruenquisme té un cadlcler eminentment moral, comLÍ a
tots els pal'tits i a totes les idees, invita a tothom, sense distinció de matiyOS, als organismes obrers, a les entitats polítiques j de cultura, als que,
particularment, es sentin identificats
amb l'objecte de la convocatoria, a
tots aquells, en una paraula, que estimen per damunt de tot la elignitat i
" .

'u

dan

~(La Joventut Socialista» ha cl'egut
lterpretar així el sentir d'una gran
part de l' opinio barcelonina.
Per aixó confía que la seva iniciativa no caurá en el buit sinó que será
secundada amb l'entusiasme a que,
per la seva alta finalitat, es fa mereixedora.
Barcelona, 8 de Juliol de 1914.

Per la Joventut Socialista,
El vieepresident,
ANDREU NIN.

DE LA GIUTAT
El bane soUtarl

Era en un recó del Parc que per primera vegada la simpatica reunió de
ve lis aparegué als nostres uUs. Era un
matí d'invern, matí d'aire tibi i sol
acariciador. Al bes del sol, departien
animadament els bons veIls, inválids
del treball.
Després observarem que dematí i
cap al tard als jorns d' estíu, cercant
l'escalf del sol en les jornades hivernals, compareixien cada día a r aplec.
1 alli els hauríeu vist parlant de coses
del seu temps i discutint el present i
el futuro També'n parlaven ells del futur.
Heu's aquí que un jorn en manca. un
fl la reunió HavÍa mort. Aquell dia
els seus companys resta ven silenciosos, s'atan¡;aven, esguardant-se amb
recanSfl_ Qui de tots seguiría al compan y mort? Era ben trist, certament,
Ilquell día. Prou que feia bon sol i la
marinada jugava amb el fullam deIs
arbres, posant, de tant en tant un raig
de 11um sobre les testes venerables i
refrescant l'ambient_ EUs no 'n sentien
pas la joia d' aquella hora.
Oeia un:

r SOLINGEN

-Erem ben pocs al enterrament,
verilat? Nosaltres; quatre o cinc de la
familia i ningú més. Pobre JOBn! Així
e1l, hixí nosaltres!
Mes tard mori un altre vell, després
un altre i un altre ... i no més en resté
en el banc un, el darrer. S'hi trobava
ben sol, ell, en el seu hEmc. Qué llargues les hores! Quin anyorament i
quin buid! Quin pensar coses estran nomía pública, les funcions de C1Vllització i progrés, no són, <1. Catalunyes!
De vegades romanía dues i tres ho- ya, ni l'obra essencial, ni el patrimoni
sagrat ni la constant i decidida aspires inmóbil, apoiades les tremoles
ració i esfon;: deIs nacionalistes. No's
mans damunt els genolls febles, cla- fa) en aquestes qüestions vives, ni el
vats els ulls en el sol del passeig com 5 per 160 de 10 que és ul'gent i necessi volgués escorcollar els misteris del sari. Els cabal s i l'actiyitat deIs patriotes s'esmercen en coses secundaries)
esser en les entranyes de la terra.
quan no en minucres.
Pobre d'ell, pobre de tots els que
La dreta ha capitulat amb la mocom ell ja no tenia ampar al món! Se narquía, saerificant-li l'ideal, o eixetrobava isolat entre la ciutat inmensa. lant terriblement aquest ideal del poMorta la seva familia, oblidat d' ble. En quant és dinástica, la dreta
aquells que s'havíen dit amics seus, s'ha conformat amb la reforma local
d'En Maura i amb el projecte de Manmorts els seus companys, qvé li rescomunitats, institucions de mera destava ja? Morir! Aixó, morir, rúnica so- centralització administrativa en les
lucio; el repós etern després d'una quals no hi tenen arrel ni base ni l'esvida de desesperances. Qué n'havía cola, ni la llengua ni el dret, ni l'ecogosat, e11, d'aquesta vida? Res, ben nomía financiera, ni les funcions autonómiques de la nacionalitat catalapoca cosa, en tot cas O'infant, d'ado- na. A l'acceptar la monarquía ha silescent, d'home, de velJ, treballar, tre- gllt la dreta, de fet, un instrument de
ballar sempre, esperant sempre la re- desnacionalitzacíó, un diso1vent del
demció, que no arribava mai, sempre genui catalanisme, un desllorigadol'
per als cansats i abatuts en la propia
amb l'inquietut del demá. Tant maánima.
teix valía més morir.
L'esquerra ha: caigut en greus
Morir! Peró._. qué és la mort? Qué errors de táctica i en vicis terribles d'
és aixó de J'áníma? S'acaba tot amb organització. Ha tingut lllés condició
de satélit que d'astre, oscil-lant de la
la vida o bé hi ha un més enllá?
Lliga a la conjunció republicano-soQuan aquestes qimeres s' apodecialista, caminant a l'atzar de la polLrayen del seu cap, sentía una gran fri- tica deIs al tres, vivint rosegada i ferida
sansa i una por més gran. Oh, lo des- pels vells grupus republicans i co:l1íconegutl 1, seguit, mirava afanyosa- gant-se amb En Lerroux, sense matar
ment els arbres, el sol, el cel blau, els previament en el cor el'aquest, tata
hostilitat, latent o activa, contra Cainfants que s'empaitaven pels jardins,
talunya. La seva organitzar.ió és fictiI'alegría de la terra i deis espais, Qué cia, el seu republicanisme és protespunyenta l'anyoran<;:a pels companys! tatari, reflecte de la conjunció oladriSi algú torbava la seva soliiut, assen- len ya, i el seu nacionalisme no és al'tant-se al seu costat, elJ s'aixecava, i, dent, víu i integral, com correspón a
un estol rebel contra hl monarquía .•
caminant poc a poquet, arrocegant els
**
peus, s'allunyava, devegades aixuTambé d'En Gubern,
agafem alló
gant-se una lIágrima_ ..
que té una perentorietat política i un
Més tard, el darrer ocupant del concret interés de partit. En Gubern,
banc, del recó ombríu i solitari del més impetuós, dÍu:
(IEl m<t1aguanyat SuñoI, excluir-se
Parc, no's va veure més_ Havia mort
de
la vida política militant, perque les
com tots els altres.
seves migrades forces i el seu aristoNo tingué altres honors i compan- cratisme espiritual, l'allunyaven de tCl
í
ent.errament de carjtat i combat amb e1s enemica de casa. Alles miTades indiferentes deis tran- tres, seguint les seves inspiracions,
treballaren ferruament per a constiseunts.
tuir una esquerra nacionalista, que
mantingués en tota la seva puresa e
integritat els drets ele la patria.
Peró com si la fatalitat perseguís
BIs homes lIiberals de Catalunya,
l'empresa en tal sentit comen«ada
amb grandiós éxit, ha anat devallant
Interviewats per La Nació, els sen- fins arribar al moment actual, en que
yors L1uhí i Rissech i Santiago Gu- l'incapacitat deis uns, les debilitats
bern, han respost amb una sorprenent dels altres, la corrupció que's respira
precisió sobre la vida de I:U. F. N. R. en l'ambient polític de la ciutar, han
Lligats alllb velles i cordials amistats portat I'Unió Federal al'estat d'insolamb els directors d'aquest partít de vencia que l'opinio pública li assigna
agoníes, sobre tOt amb D. Jaume amb desconsoladora unanimitat.
Jo'm temo que la cosa no té ja reCarner, no han tingut per a ells
aquells justiciers judicis que nosaltres mei per aquest cantÓ. Ni els interescreiem s'han de llanyar per sobre i sos creats, ni les nobles alllbicions
deIs qui empenyen, ni la bona vol uncontra totes les re1acions personals_
L'excés d'original no ens permeté tat deIs prohoms, ni l'alegre cridoria
publicar-composta i tot com estava dels simpátics jovincels que, com
part de l'intervilí amb En Lluhí, que aquells fadrins de «Mossén Janot)), a
més que interviú era una fonda, agu- tot-hora «fan junta», serán prou per
da i cultíssima meditació sobre'l na- a determinar una reaecÍó salvadora.
L'U. F., ojo m'enganyo moh, o és
cionalisme. N o obstant, volem recullir
encara aquella part, sempre actualís- ja un instrument caduc, una desferra
sima, en que al·ludeix el nosue es ti- inútil per a la salvació de Cata1unya.
madíssim amic a la situació del seu an- La gent ja no la discuteix: s'en du. 1
quan se porta damunt l'estigma del
tic partit:
ridícol, és impossible realitz~ r cap
<~L'hora actual és d'abatiment patriótic, Está en crisi l'obra catala- rasca seriosa i transcendent en nom
d'una nacionalitat opresa i de llibernista_
Aquesta realitat elolorosa no ha d' tats que, per a triomfar, volen sinó el
amagar-se. Cal estudiar-la oberta- tremp i el prestigi ele lo heróic, al
ment, presentar-la clara als nostres menys el respecte i la consideració
ulls, p1antejar-Ia com a problema greu que socialment mereixen els organismes l'epresentatius de forces vives i
a la concien,c ía nacional.
La crísi és, fonamentalment, degu- fecondes.
«Hem de canalitzar el nacionalisme
da a que'l catalanísme no ha sapigut
aplicar-se, el'una manera intensa, a una polític cap al seu llit natural, demoobra cultural i social del nostre poble, cratic, fondáment Iliberal, baix una
ni ha conservat, en l'esfera política, direcció seria, enérgica, serena, que
la seva representació inicial, que era sía garantía de que no's remourán esde nacionalització deIs catalan s , d' térilment les entranyes de la Patria.
enérgica oposició al régim i les seves Per representar tot aixó, no sois en la
colles, de conquesta de l'opinió, de doctrina, sinó en el procediment, fou
les investidures parlalllentaries i de el C. N. R. un gros éxit en la seva
les corporacions púb iques, i d'ardida primera época¡ per haver deixat d'esHuita per la personalitat i les reívindi- ser-ho, mor avui destroyada i sense
cacions autonómiques de Catalunya. cap estela gloriosa, l'U. F.
Hem de reconquerir les forces perLa cultura, la llengua, el dret, l'eco-
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COMENTARIS
Per qué voldrán les aotes?

dudes, atraient-Ies de nou vers el Nacionalisme, i <1.partant-les del perill
que énclou per Catalunya la desnacionalització que subrepticiameut, amb
cants de sirena, I-ealitzen els homes
de la dreta. 1 q uan tornem a tenir en
marxa aquell estol patriótic, que feia
bo de veure, tindrem for~a dintre de
casa per a crear institucions que assegurin l'eficacia de 11 nostra obra social i política, catalana de soca-arrel,
i podrem anar a Madrid a parlar, sense enganyar-los ni enganyar-nos, en
nOI11 de Catalunya.
Tots els organismes que a aixó tendeixin, tots els periódics que aixó facia, tots els homes que aixó practiquin, tindrán la meva simpatía i poden des d(ara comptar amb la meya
modesta cooperació. Malgrat la crisi
que travessem i l'amargor dels desenganys soferts) la fe patriótica no m'ha
abandonat pas: la sento arrapada al
COl' com un element vital del meu instinto Doneu-me un bon gener;¡[, que
jo'm reenganxaré COI11 a soldat».

'"

lf,)f.

EIs generals, sempre'ls generals ...
Peró ¿per que no hem d'acabar amb
aquesta superstició del nacionalisme
republica? ¿Per que, amic Gubern, no
hem de matar aquest dalit mesisánic
que ha contribuit a cks-fer l'esquerra
catalana, millor dit, que tal volta h<1.
estat el corrosíu que h<1 mossegat la
seva vitalitat? ...
En Suñol, primer. Era la nostra esperan(;~<1., molt justa, i la nostra confortacio, peró En Suñol, veient que
les seves disertacions teníen de patir
el dolor de la lluita i que les perspectives espirituals de gaire be tots els
seus companys se reduíen a la vida
quotidiana i profitosa, tornó' a les
seves sülitllts, per a no c1eixar-les mai
més. En Carner substituí a En Su1101 i alguns pensarem en En L1uhÍ,
el qual conseguí per al Ilacionalisme
republicá ¡'única hora de victoria i de
for~a.

La setmana trágica ho Cou també
per a Ilosaltres. El Poble Catalá 505pés 'Is di putats esq ucrrans malcin t
e 1'1." , ,. ~cció p0j)ulu. __ Peró enca- ('. 'v t • 'mpenta de la constitució
1 . I ur', i guanyárem les elec101!, pr vin(lals ele 19°9. El poble,
encare 11' creía en nosaltres_ 1 altre
v,o,; Lua cercárem el general, el mesies,
extraient-lo el'un negociat municipal,
on la seva ánima épica estay;). !ligada
amb «balduqucll, En Pere Corominas
fou proclamat més q \le cabclill dictador. Sortírcm a rcbre'l com si el municipi fos l'¡lIa d'glba. Pe re el Gran,
1i déiem en bmma . .. Al cap de pocs
mesos, ja vegérem que concluia l'esquerra cüm si fos un negociat. Fil1s
avui, que com díu En Gullcrn, (le l'
Unió Federal ja no s'en parla més que
per a dure.
¿A que, doncs, insistir ea l 'apal'ició
d'un home excepcional, d'un home
bandera? Vos, Gubern, no podeu esperar a que aparegui en el cell'estre11a anunciadora de l'aparició del rel'edemtor, ni En Lluhí pot estar-se a
easa entonant un De pY'oj1lltdú nacio-,
nalista, ni l'Antoni SuiJol, ni En Layret, ni En Monegal, ni tota la nostra
joventut, que si tots semtim l'ánima
endolorida, coservem el meteix fanatisme per la nostra causa. Més tristeses hem patit nosaltres i més agl'avis
n'hem rebut, i no obstant no ellS hem
dedicat a actuar ele Kempis nacionalistes, seguint Iluitant com quan
velem I'ideal igual que un sol a mig
día i no havíem rebut cops de I'amistato
Giovanni Bovio, en la seva obra
Crt'st en la festa de P ¡trim, recordem
que feÍa dir a J udes-l'obra és una
mena de reivindicació de l'Iscariot:«Per a que Ell crdxi, per a que Ell
triomfi, és precis que jo m'empetiteixi». Així, nosaltres. Per a que Catalunya creixi, per a que la L1iberta t
triomfi, és precis que'ns erupetitim,
és a dir, que treballem amb fe de catacomba. Lo aItre, ja'ns será concedit
de més a més.
-{(Don Pulquerío MandioeaJ)Novela de eostums Ilrgentines,
per J. Huigas i Garriga. - De
venda a casa de l'autor, Córcega, 299.-Preu: 3'50 pessetes.
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Plaoa del Beat 01'101, 10 (Davant del Pi)

Fa un~ tres mesos que '1 Parla1l1ent
esü olh'rt ; En Corominas no s'hi acostat sisquiera i En Carnel' ha asistit
a unes poquíssimes sessions [ent no
més que un preg d'aquests ,¡uc a les
primeres hores dirigdxen els diputats
proyincians i anónims Aq uests dos
diputats son no obstant la més genuina I'\!presentació, la més autol'itzada,
podríem bctl bé dir l'tínica, de Lt gairebé extinta U. F. N. R_ PCI'(lue no
podem considerar COIn a O'cnuiruent
nacionalista al Sr. Sah'atella~ quere de
la Conjunció i moltm és madl'ilenyitzat
de lo que con,'endría¡ al Sr. Rosés
molt independent i molt allunyat del:~
disciplina del partit, i menys llue a
ningú al Sr. i\lb~rt, pcr[cctament neutral, que mai ha volgut declarar-se
afiliat al partit ele les famoses inicials.
¿Pcr qué, doncs, a(I uest apartamen t
uc les discLlsions parlamentaries pel'
part d'aquests dos "enyol',; que intcnt:lI1 representar el .:\ acionalisInc CataJá? ¿Perqué haver promolgut un ,l tant
forta perturbació a Catalunya i Ilaver
destropt el parti t, si c\esprés les actes
acollseR'uicles amb tant sensibles sacrincis n o han de serví l' per a res?
1 bé hi han hagut debats illlportants
al Congrés d'Espanya. En el delMarroc hi p'!-rlá En Rodés, és cert, defensant una solució, pero en nOIl1 de la
Conjunció Republicano Socialista. Pot
Catalunya sentir-se interpretada per
aq llesta solució.
Pero, i quin diputat en nom de Catalunya, en nom riel Nacionalisme Catalá, imprecá a En Cambó per l'herctgÍa que se li oCOl"regué de justificar l'
acció al Marroc per conveniencia catalana? ¿Com aquells uos senyors tant
scntien y¡brar cap fibl-a patriótica dínu'e d'ells, quan el teJégraf els portá a
la seva llar l'inconcebible teoría anticatalana del leader regionalista? Oh,
catalanisme de certa gent tlue acaba
en desfogaments retól'ics i en líriqucs
protestes davant d'un públic adicte i
bonj:Ul!
1 en el debat politic? ¿Es CJue'l Nacionalisme Catalá no te rés a dir-hi en
una discussio que girá en tom als successos de juliol de 1909 i la represió
que'ls seguí? ¿Es que un partit quc's
diu republicá pot inhibir-se en una
questi6 que tant l'afecta?
¿Per que tindrán l'acta aquests dos
scnyors, quin concepte cls mereixerá
la representació popular que aixi
abandonen i quilles COSes haurán de
passar per a que se decideixin afer
acció parlamen taria?
A l'arribar aquí recordem que en la
passada lIegistatuta se discutíen qucstions lllolt illlportants, pel- exemple la
derogació de la !lei de jurisdicciol1s, i
aquests dos exemplars par1amcntaris
no 's mogueren de Barcelona. Pero un
cHa marx;u-en els dos, urgentment a la
Cort Quelcom molt alt perillava. Que
era? Segons un d'ells, la Mancomunitato ScgOtlS molts altres, lo que pedl1ava era un cert projectc de portada
d'aigües. Nosaltres no ho sabem' no
más recordelll ben bé que a la 1\1a'11 comunitat no 1i passava res i es discutia
tranquilament al Senat, ont cap d'
aquells senyors hi tenía res a feL

SPORT
Foot-ball
Barcelona - Bspl1nyol. - Per a disputar-se la Copa ClltalunYll oferta pel
nostre Ajuntament, jogaren diumenge
passat aquests dos Clubs e~ el camp
del Espanya_
El partit fou accidentat de debó,
sobre tot a la segona part en que'ls
jogadors blanc blaus abusaren desmesuradament de les cárregues i cops,
arribant a un extrem deplorable. Es
l'únic esfor<;: que feren, car pel demés
la superioritat del equip blau grana era
ben manifesta.
El resultat fol,( un empat a 2 gOf:lls
lograt un d' ells (el de l'Espanyol) per
un penalty bon xic discutible.
Pel demés el partit no s'acabá pas
car com ja hem dit els incidents sovintejaren entre els jogadors, entre'l
públic i entrE:: públic i jogadors. Quan
mancliva poc per a acabar, una caiguda d'En Massana (cadet), (que estigué
tota la tarde colossal), produí un bullit de mil dimonis, saltant el públic al
camp i repartint-se bona quantitat de
mormes .. ·

lMtENT ALIS:U:O
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Beco i/ proh/emllf

Atletisme
BIs Jocs del C. de P. D.-Un confrare deportiu I)ualificá molt bé aquesta festa celebrada diumenge passnt al
Real Polo Jockey Club, díent que era
de hono. vo/untat peró de mllJs re.m/-

tats.

Efectivament, no s'establí cap record grós i deIs equips quc's presentaren, sois el del J. C. Barcelona i el
del R. Polo J. C. lograren imposarse
en les diverses proves. El primer amb
En Prat en els 5.000 metres invencible, En Vidal en els 110' metros
haies, En Anchoriz en els seus salts
sens impuls, En Baouza en els salts
amb perX8, En Molins en el disc i En
Castanedo en la javalina. El segón
amb En Sagnier en els 100 metres i
En Ros en els salts sens impuls_ També guanyá un primer lloc en el pés
un equipier del Atlétic.
Esperem que una ultra vegada resultará millor; no's pot fer tot en un día.
Anim, dones, i no dcsmaiar Sr. Elías
Juncosa, Sr. García Alsina.

Rowing
Diumenge passat al matí tingué
també lloc J'inauguració oficial del
R. C. M. de B.
Consistí en unes regates de vela,
unes altres de motor, unes altres de
rem, en canots, i finalm.ent, la botadu~
ra del nou iol a vuit remers adquirit
pel Club a r objecte de poder participar
en les regates de Ni~e en aquestn classe d' embarcficions, que són les més
importants, i potser en alguna ultro
prova de més ressonancie.
Equiparen J' embarcació alllan~ar-Ia
a l'aigua els qui han de tripular-la, per
ara, que són: En Ranzini, En B8rnola,
En Mari, En Reig, En Massana, En
Campani, En Sendra, En Milll:Í, remers i En Camps timonero
Qué per molts anys!

Noves
niumenge que ve jugarán el partit
eliminatorí que'ls corres pon en el concurs Copa Catl1/unyl1els prirners te8ms
de J'Espanyol i de rE~panya.
El partit se verificara en el camp del
Barcelona.
També per B diumenge té organitzeda una gran festa de natElció el C.
de N. Barcelona en els banys de Sant
Sebastiá
El principal número del programa
es un mtllc}¡ de Water Polo amb 1I
Hérculis de Mónaco.
HANS

Per En Baeh de :Roda

Durant la passada festa major de
Vic, fou col-Ioeada a l'extrem de la
R,lIubla de les Devallades, lloc 011 fon
pellja~ el famós Bach de Roela, una
lapid rl con mcmorati\a d'alluell fet
históric de Catalunya.
Sardanes

Dimecres, al cine Doré hi c10ná dos
COl1certs de sarclanes, un a la tarde i
l'altre a la nit, la notable cobl;t La
Principal ele Palafrugell.
L'hermós cine ele la Rambla de Catalunya es vegé ami> aquestmotíu pIe
a vessar cl'entusiastcs de la Ilostt-a danya nacional, que ovacionaron als simpáLics músics.
Per la !lostra pan felicitem a l'empresa del repetit cine, encoratjant-Ia
per a que repeteixi aquests espectaeles que tant contribucixen a despertar el" sen timen ts de patria clel nostre
poble.
El diarl de l'Unió

El diari que vol publicar 1'Unió Catalan ista, sem bla que eomeu<: ará a
sortir per l'Octubre vinent.
1:)
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prosse-gueix sa benéfica tasca.
Per 5 pessetes A l'any porta a domicili una Rev¡' la única
en ,.on gen re; socorre o dóna feílllt Hls 8ell~ suscriptor!>. Ha

BARCELONA

En fí que resultó un espectacle altament llamentable.
Arn vcurem que decideix la Pederació, després de lo succcít. Se continuará el partit? no's continu8ní?

Aeeió Naeionalista

~-----------------------------------------.0)

ESPANYA

DAGUERÍA GENERAL DE CONFIAN<;A
PREU FIXO

3

Empla~at

Pf'táblel't alguns col-Iegi s i ll'establira d'allI'6f', trlols compl6tament gratuiLs per als abonaLs.
Voleu detalls?

a la Porta de la Pau

Concert tots els díes •

Coberts des de 3'50 ptes.

Els divendres boullebah.e. EIs dissabtes
menú eOl'rent l vegetaria.

Acudiu a les oficines de la Revista MENTALISMO.
H ·sou..dillers, 75. - BAROE·LON.A.
~
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LA PATRIA
En honor de M08sen Cinto

A la Associació Catalanista «En
Rafe! de Casano\';!»), de 1};'lllllel1, va
celebrarse el pas at 20 de Juny la \'etlIada que anyalment se fa en honor de
Mossén Cinto \ erdaguer.
Presidl en Lluis Coll i Espadaler)
que cloná la presidencia al Batlle de
la Vila.
S'havíen reout cOl11posicions originals per I'acte, deIs Bisbes de Yic i
Perpinyá, ti' I,'n Casals, Oliveras,
Graells, l\1;¡sifcrn, Barbany, Gri\'é,
;\lossén Fortiá Solá, Agna Senyé,
Fábregues, En riq lleta L'aler, amar,
~lossén Joan l'untí, Perarnall, Baucells, Casas, Arqués, Carrós, María
Salvá, Genís, Verg-és, Busquets iPunset, Mossén.\1. Villya,>, Carreras, Boloix i Lluis Coll Espadaler)
Tots aq uests treballs roren llegits
[Jer senyoretes o socis de la entita,t.
Acabá al11b un bdlíssim parlament
de mercés, En Lluis Coll i Espadaler,
qui fou, a l'acabar, molt felicitat.

Ilistes com el producte de les mateixes- car está ja oferta la bandera a l'
Ajuntament i promte s'efectuará la
se\'a entrega, confeccionant-se per a
ésser entregat també un álbum amb
elites Ilistes.

Oarrerament es reuní el consell
general del Casal Catalanista del districte 1\', assistit-hi gran nombre de
socis. Per unanimitat s'accordá <lue els
set indiddus nomenats per a la reclacció deIs eSlatuls, continuessim ostentant els cárrecs que se'ls conferi en l'
avan t passada reunió, fent-se la designació d'En Casas i Briz per a ocupar
el de presiden t.
L'esmentadajunta exercirá les seves funcions fins el mes de setembre.

out

HO ENDEVINA?
Oplnions gratuites
d'un poble 19norant

Carreté é< anRrqlli,!.,? No.
Carreté es enrh In? 1\'0 ho cregui, ~enyor.
C~rreté és esplriu".? S'e'lUlvoea vo.té, <enyora.
Carreté é. protc~LO ,,,? MI'~ bé diría - di" IIn capollá - que
Carreté és mn,ó, Ment,e~ altresea pellnns afmn'!,
que
Carreté és un diable.

vómits, coragre, ardors, inapetencies,
pesadesa, bilis i dolors de estómec, cintura
i esquena, etcéterd, de~:lIm eixt~1I <11 !';I'gCII'111 diu
gIs

ti r 11 S1l l'

t'

que

V(}~tc

és qUI eS1:i en lo C(l'l ¡que, coan a tal,

Carrete morirá de fam.

AIXI YA EL

~10N

J.

Casal del districte IV

La bandera catalana

El «Centre Autonomista de Dependents del Comen: i de l'lndustria», demana él. persones o societats <J ue obriren, fa ja alguns an ys, llistcs de SLlScripció per a contribuir a la <¡uc s'iniciá per a ofcrir a l'Ajuntament de la
nostra Ciutat una bandera catalana,
lJue entreguin a dil Centre tant dites ,

Carreté "~ un jesuíta - deia un lerrouxistacOlllestaol altres que
Carreté és U" teos()p.- Per fi hi ha 'l"i d,l1 'lue
C.rrclé é~ un f,losop. Crec - de,a un ,<,,)'or-

1

Carrdé ,11 u:
nt d'tm poble ignoran!, que jlllja sen<e re·
Ilex,ó; duvant d'un poble ind,ftTent; davant d'tm po ble que, encara que li diguis covard i canlllln no'lI
fa cas, menlres se li dei.xi enverioar o explotar ah;
indetenso-; <lavant d'un pob!e que abans de rehelar· ~e penuel que "Is seus fills morill lisies per inmoralll:ll llns 1 pt::r falta d~a1iments i1 lres, dav:tr)t d'uo
puble fallatitzat, sonso i mllléfic; <luvant d 'UIa pohle
- mlllor dit r('nnt - que eslá eontlnuament sugg ' stlonat pels nainaris discunos, encara que b,;Ilalll<, tI. ls seu, pastors; davant c'un poble que se
anOlnena cul:e, mentres deixa morir de fam .,Is s~us
pr"fe>sors. "bans de poder ensenyar les pnmcres
lIi~ons al. IlIdefensos angelet'; davant d'arluc:;t 1'0h e cursi. pretlneiós, orgullós. avar i egOlsta, davallt el'un p ,hle en que els pillels empresollen ni,
homes honrat<; tlavant d'un poble Indigne d'ano
lllellar-~e relígiós, católic, cri~tiá o e"pirilistn~ davant el'un p)blc on l'engany ha arribat jn als ~eus
lim'ts, robant el pare al fill i el fill al pare; davallt
d ' un poble indóm't, incapal; de regenerar-se ni de
deixar-se regenerar; davant d'tm poble pie d'ndmi
",stradors de Crist, que matari"n a D<u si aque,t
es mnterialtlzés de nou; da vaut c\' aquest poble ...
rés soe de lo dit. Ningú ho ha endevmat. Pero vl1i
que tot, ho saLeu.
Davan! d 'aquest poble, en el que el millor (;0vern es veu incllpa~ per a governarlo, em dt'el:lIo,
no .narqlllsta: DESTRUC::'OR DE SEMHLAi'T
RA~A llUMANA.
Aixi es COlO se podr:i edificar hé la nel <1elO"»
~Dav

Josep Cal'reté, director
MENTALISMO.
1<:5cuddlers, 75.

de la l<evi'la

4

NOVES
A la capella de POl11peia es celebraren dissabte passat els f unerals per Na
Carme Tort i Munteis, gentil cantaire
de ¡'Orfeó Catalá, morta a Londres en
ocasió en que aguell es trobava a l'esment;lda ciutat.
A !"Icte hi cOllcorreguerell ademés
de rOrfeó amb el seu mestre senyor
f\1 iIlet, altres nombroses persones que
anaren a testimoniar a la familia de la
malaguanyada dOll!.ella el seu sentiment per tant dolorosa pérdua.
LA ¡'>ATRI.I\, envía també a la familia de la finada l'expresió del seu pregón condol.

la Junta de Sanitat, (lui sembla no fa
gaire cas de les queixes que reb a diari
sobre aquest plet,
El veinat abans el'exigir prega al
governador dongui les ordres pertinents per a evitar una possible epidemia, cosa molt racil ara que som a
l'estiu.

....*
Amb veritable sentiment ene¡ enterem a darrera hora de l'afusellament
a Méxic deIs artistes catalans Josefino
Gotarredona i Josep Lapera.
Eren amics nostres, ben estimats, i
perxó i per ésser de c;lsa ens condolem dohlement de la seva mort.

..**

""

Ha sigut posat en llibertat el redactor de «La Publicidad» senyor Ballester, després d' haver complert lacomdemna que persentencia del Tribunal
li fOtl imposada perdeLicte d'impremta .

*

""

Un amic nostre que estiueja a Sarriá
ens prega fem públic el disgust existent entre el veinat deIs carrers de
l'Industriai Llobregat, per l'abandó en
c¡ ue se'ls té. en lo q uc's refereix a
l' Higiene U na fábrica de cartro ordinari i teules de cartró-cuiro i rocalla,
s'ha ensenyorít d 'aq ueUa banda de
Sarriá, infringint les lIeis dictad es per

Aquest any, per l' Agost, també
sortir;Í. a estiuejar la Colonia EscolAr
Mossén Cinto,
Es compondra de yint nois previament designats pels metjes municipals,
Acompanyarán als primers en l 'esueig dos mestres de l' Escola.
Els qui vulguin inscriure's per a
contribuir a la form:tció de la Colonia
Escolar Alossén Cz'1tia de enguany
(VII'), poden demanar butUetins en
el local de l'Escola, Passeig de Sant
Joan, 85, baixos, on se'ls facilitarán
gustosíssims, puix es tracta d'un bé
per als nostres petits companys, els
qui són cridats dcmá afer renáixer la
llibertat de la estimada Patria.

ES TO MA 60A RTIFI eIAL
De venda a

totes les farDlacies i

~

*"

La Societat Choral (Catalunya
JIi' ova»), prepara unes grans festes per
als díes 11 i 12 del corrent, amb motiu del XIX Ani\'ersari de sa fundació i de la inauguració del nou hostatge, (Semoleres, lO praL.) consistents
aquestes en un concert per la seceió
choral, audició de sardanes, repartiment de bonos als pobres de la barriada, ball :lmh quintet i altre amb
orquestra pel cliumenge a la nito
Impremta Moderna • Oravina, 10 • Barcelona

dispepsies J gastralgjes i catarros gástrics, (,;(1[11 ]10 crrtiftqtll'll
milt'l's de ('(Jl'ats. RcfusPIJ
qun

droguerlas

110

P01'til)

E~pallyl'l,

la

nl'IIHl

l'()!l1

clds

a

fnlsificacll's

les cflixe

úni<.;s cClIlcessiollill'is ppr

J. URIACH I C.A. - Barcelona

•

ANY I (1915) DEL

En,ef11/""fR Off n"v1r I e6(;,iI.,·e "" coter/á
DJflme"gu ,,1 mMI d, dI,' quartl d' on,u n dotz,
El. CU-IIIJ' /ton gratUita

"*..

La Secció de Sports de Muntanya
de la «J oyen tut Catalanista» convida
a tots els companys catalanistes a la
excursió que per a visitar la Conrerla
tindrá 1I0c el proper diumellge día 12
del corrent.
Lloc ele reunió: Plac;a de Urqllinaona, a un (luart de 6 del matí, sortint
amb el tranvía de Badalona.
Tornaela, per Sant Fost i l\lollet,
prenent el tren a J\Joncada per ésser
de I'egrés al migdía.
Presupost aproximat) o'¡5 l)tes.

[)l)~allnl'eixen en tres dics ]r,s

~
(., ANUARIO MÉDICO- FARMACÉUTICO"

Escoles Domlnicals del Casal Nacionalista
del Dislricte VI Il.\RCHO:O<A

~Jn, ..~~~

*

" "1. "Angel Guimera,
El gloriós poeta
está preparant un nou volum deIs
seus "Versos que, posteriors a l'<lparició de l'edició monumental que prolo"
gá hxart, han aparegut dispersos en
els periódics de Catalunya.

•

MOBLES

A. DIRAT

DE

EXI'OSICIÓ 1 ERM ANEN r

Un volum de més de 400 pagines contenint les direccions de tots els

•

LA TI(j6EDIA MEXICANA

•

d.<R'spa:n.ya

Valdl'a G pessetes

5' esta confecclonant

Narracl6 del sallllanls successos de
Mbic_

MENDIZÁBAL, 28 l 30, I SANT PAU, 50, 52 I 54

OBRA DE GRAN INTERES
MARes I GRAVATS

Aparei:2Cerá.

e:o..

bre·u.

:Jssortil

.-----------------------------.

intcrminabl~

NEURALGIES

i tota classe de DOLOR NERVIÓS
CA LMA a l'acte i CllRA

s
"MINERVA"
TINT

Dormitorís, Salons, Menjadors,
Despatxs, etc.
Especialitat en eIs d1estíl anglés

METGES, FARMACÉUTICS, DENTISTES i LLEVADORES

1\

I tota

~eguretalle~ c~lehres

•

•

•
DR. M. CAMPS
ESPECIALISTA

Vles urinarles Malaltles secretes-ApllcaclO 606

Tabletes KAMNOL

La Pinacoteca

•

1 pta. 8StotX d'.'u'T1ini amb 12 doals, an iot •• lea farmacias
Detalle i PI o.pact.. . ..

Corta Catalanes, 644-Barcelona

Farmacia MORATÓ: Passcig de Sant Joan, 11 - BARCELONA

""endlzábal, 6, I.er, de 3 a 5
CLíNICA: Fusterín, 2 I 4, I.er, de 12 a I I de 7 a 9 nlt

.------------------------------------.
1I____________________
__
w~~_.~~~

Ningli poI decorar amb
gust les seves parel!! sen.
se visitar aquesta casa

:: Rentant la roba blanca amb la primitiva ::

Lo[la Iinuida marca

LES MILLORS DEL MON

e" H :eJ "

embotellada, s' aconsegueix neteja. blancor i desinfecció

J. Buigas i Garriga

D'AMÉRICA
<!ol"lecció de croquis americans
DE VENDA A

CASA DE L'AUTOR

CORCEGA, 299

Refusar les botelles destapades

.-------------------------

SASTRERIA NORDAMERICANA
18 •• Vasseig de Gracia •• 18

El nostre colossal augment de vendes és produit per la gran rebaixa de preus
La easa garantitza vestir"lo amb la major perfeeeió, amb teles de gran "ehie"
.
.
.
1 tall anglés en trajos de 9 '95, 1 9, 2 9 1 39 pessetes els més superlors
•

• •

• •

•

Segueixen les grans rebaixes de 'preus en totes les demás seCClons
ErmilIes fantasía
Panta lons girats de baíx,
usuals i per a. tennís
Impermeables anglesos, e1s
mellors del món.
Camisa cefir fantasía, co11,
punys i corbata _

des de 2'95 Ptas.
»

4'95

»

»

25'00

»

»

3'95

»

Camíses .
Berrets Canutíer palla .
Gorres angleses.
Sabates forma americana,
Corbates pala gran, tot seda.
1 dotzena
1 dotzena colls
punys .

3 per 5'00 Ptas,
des de 2'95 »
»

»

»
»

1'95
9'95
0'95

»

»

4'95

»

»

Mítions, 6 parelIs
Cill(oLI'Ls filnllsin, pretina pirlué.

Trajo interior, fantasía.
Samarretes ,
Elastics. _
Lliga-cames .
Mocadors, mUja dotzena

• •
• •

des de 1 '95 Ptas.
» 2'95
»

»
»

»
»
»

2'95
0'95
0'75
0'50
2'50

»
»
»
»
»

S'obsequiara als compradors amb magnífics regals, segons sa compra

Sois es ven al comptat i es perfuma a totbom amb Cbevalier d'Orsay
Unica casa que té esta61ert per a) tre6all de la Dependencia J'fiorari més curt
,~

"

'la'

D6ert de 9 de) matí a dos quarts de 8 de) vespre

