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CATALUNYA I LA GUERRA 

Padrinatge col·lectiu de pobles 

Soldats francesos construint una trinxera. 
A l'esquerra X cl voluntari català Pere August! 

Grup de ferits i mutilats de la guerra. 
A la dreta X cl voluntari català Àngel Martínez 

GRAN i meritíssima és la obra vostra en 
favor dels voluntaris catalans i dels 
soldats dels països invadits; i, com 

tota obra bona, no solament serveix la causa 
a la qual és destinada l'acció benefactora, més 
ne serveix d'altres alhora; puix, a més del bé 
que als legionaris i soldats de la justicia pro
porciona, mantenint ensems l'esperit d'abne
gació i sacrifici heroic de tots, contribueix, en 
gran manera, a la victoria, ara i després, més 
tard, no gaire, quan l'acció definitiva dels va
lerosos exèrcits dels fills de la pau faci honor 
complet a la representació del dret i de la lli
bertat dels països en nom dels quals lluiten... 

La obra vostra serveix també a Catalunya 
subratllant l'acte dels voluntaris germans nos
tres i evitant que es digui que, mentre la terra 
catalana de la banda del Migdia de la França 
dóna a la bona causa del món un Jofre, l'altra 
part vessant dels Pirineus, ni se'n recorda de 
l'acció que els fills de la patria mare realitzen... 

Molt bé. Se comença a parlar d'apadrina
ment entre viles. En aquest sentit, jo crec que 
podríeu fer molta feina i de la bona, iniciant, 
a Barcelona, un moviment que seria, en llurs 
dos caràcters intern i extern, de gran virtut... 

Els catalans tenim molt interès en borrar, 
a Bèlgica, les malifetes del funest Duc d'Alba, 
fets d'alta immoralitat social i humana que no, 
perquè no fossin executats per nosaltres, dei

xen, ara, no-res-menys, de fer-nos un tort. 
Barcelona és rica, i ha trobat, sempre, una 

gerra plena d'or per a les malvestats del cen
tre... Per què no trobaria, ara, unes quantes 
unces per a alguna d' aquelles xamoses viles 
belgues que tant han patit, i que pateixen, en

care, de les seves ferides, ni més ni menys que 
els homes caiguts en el camp de batalla?... 

No es tracta, en aquest cas, però, de donar 
els diners precisament, sinó de la reconstruc
ció d'un barri, per exemple, de reconstituir un 
monument, quan no fos més que la reedifica
do d'una senzilla escola al mig d'una vileta... 

Els nostres arquitectes, que tant han après 
i, alguns, pres... a Bèlgica, podrien interessar-
s'hi, i, ja que els alemanys pretenen reconsti
tuir, imposant, però, a tot, el séu estil ciclòpic, 
la qüestió, intervenint-hi els artistes catalans, 
podría pendre una volada ben distinta i apas
sionar, ensems, fins els esperits menys dispo
sats a interessar-se per les víctimes dels prus
sians imperialistes, militaristes 

Per què el notable arquitecte Font i Gumà 
— que sabem, de cert, que veu amb simpatia 
profunda aquest propòsit magnífic d'apadrina
ment col·lectiu de pobles—i àdhuc l'Associa
ció d'Arquitectes de Catalunya no podrien in
tervenir en aquesta obra lloable? 

I per què no podríeu ésser vosaltres, cata
lans, els que maduréssiu i propaguéssiu sem
blant idea a casa nostra? 

Hi ha tanta poesía a les planuries belgues 
i a l'esperit dels belgues internats, que l'ànima 
dels nostres homes, per un efecte reflexe, ne 
sortiria sadollada només amb el contacte 
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UNA OPINIÓ I UNA REFUTACIÓ 
luí Utii l i n i ! i terra 
EN plena activitat reorganitzadora, obli

gada pels darrers esdeveniments po
lítics de Catalunya, i també pel noble 

afany d' impulsar el nacionalisme fins a con
seguir ben endigar totes les seves modalitats, 
alguns diaris han obert plebiscits. Aqueixos 
plebiscits són una prova més de la general 
desorientació, que no permet sortir l'home o 
els homes que puguin condensar, en aquests 
moments, una política democràtica, al costat, 
o enfront, si així es vol, de la política de la 
Lliga Regionalista, i els inadaptables a aqueix 
organisme resten esmaperduts. Llur valor so
cial és efectiu només el dia d' eleccions, valor 
negatiu, perquè, sovint, accepta la papereta, 
oferta a darrera hora, d' aquells que no en
carnen bé llur sentir, resolent, a corre-cuita, 
sense entusiasme ni fè, allò que és de tant 
valor. 

I és endebades cercar unitat, fermesa i ho-
mogenitat, per a realitzar profitosa acció amb 
les idealitats d'ordre polític social, bò i volent 
amalgamar-les al nexe nacionalista, davant del 
qualvsortosament, encare podem estar d'acord. 

Es evident que el nacionalisme camina vers 
modalitats noves que enlairen més encare llur 
valor als ulls dels no catalans i aplanen el camí. 
El caient progressiu d' avui era, en temps pas
sats, una temeritat i una gosadia per als pocs 
que ja pensàvem progressivament, i avui, no 
solament és cosa admesa afirmar-ho així, sinó 
que es considera com a únic punt d'obir i nort 
per arribar a grans efectivitats que en l'ordre 
social seran un fet a Catalunya. 

Els esperits forjats a la faiçó democràtica, 
influenciats per les elementals doctrines Vol-
neianes, per les Proudhonistes i les Marxis
tes, entreteixits amb els que han trobat el séu 
aturador en els llibres dels Bourgeois, Gide, 
Floquet...i fins els moderníssims que han po
gut palatejar ja fruits del nostre hort, que han 
pogut enlluernar-se amb les concepcions ideo
lògiques dels pensadors moderns catalans, fins 
a creure propies les doctrines dels Martí i Ju
lià, Coromines, etc., és clar que són el millor 
llevat per a fer de davantera a la nostra mo
derna democracia catalana, francament socia
litzant, íntegrament renovadora, amb nobles 
aspiracions de governar, per a poder traduir, 
així, en realitats les belleses retòriques del mí
ting, de 1' article, de la conferencia, i efectuar 
les aspiracions ¡liberadores col·lectives i indi
viduals. 

Arâ  bé; els apòstols de tot ideal necessi
ten qui els entengui per a seguir-los, i si cer
tes filosofies no arrelen al cor del poble és a 
causa d' oferir-les, com certes llavors a la ter-
rra, amb closca i tot, i d'aquí ve que una me
na de commiseració burleta i una decidida ani
mositat sigui la impressió immediata que ofe
reix un públic al predicar-li ideologies que no 
són per a torturar llur magí afadigat i sí per a 
fruir-íes amb els sentits. 

Lloc, temps, ambient, preponderancia de 
1' intern al sacrifici de 1' extern que 1' esguard 
pot valorar d'un cop d'ull són factors que li
miten al nombre d'intel·ligències que poden 

capir-la la utilitat de la obra que es va cons
truint. 

Malgrat i llur miopia, les multituts són de
votes de l'estètic, i, prescindint de la estètica, 
de 1' extern, no encarnen els ideals, per enlai
rats i humans que siguin; així com els quinta-
essenciats perfums produeixen òits a molts 
odorats que es delecten amb els de la viola 
boscana. 

El moviment progressiu a Catalunya i per 
Catalunya s' ha de fonamentar en Catalunya 
mateixa, i exigeix un dur treball de forja, edu
catiu, des de dalt, perquè des de baix els fruits 
tardans impacienten i afadiguen; cal feinejar 
oferint exemples vius; més clar, per a que no 
sembli que donem com a resolt el problema 
de la escola, cal anar aon es dicten lleis, i allí 
cercar el contacte, oferir i acceptar l'apoi dels 
prou humans i forts per a sentir-se, avui, re
volucionaris, i des d' allí imposar la educació 
per força, 1' amor al desvalgut per moral so
cial, la protecció a la infantesa per humanis
me, el respecte als irracionals i a les plantes 
i flors per refinament de sentiments, a la ve
llesa per deure, respecte i egoisme, l'amor al 
treball per justicia, posant valerosament frè 
a les ambicions dels homes per a que no pu
guin legalment (?) apoderar-se del d'altri. 

Abastament s' ha demostrat que la trajec
tòria de les actuacions pretèrites era errada 
i vella al néixer; per això mateix han durat 
menys que qualsevol tertulia de cafè, servint 
només per a enlairar qualques inconeguts als 
que Catalunya ha ungit d'una plus vàlua «allà 
dalt>, per a treure dels llocs d' honor a mal-
haurats patricis, que cal reconquerir al servei 
actiu, i, finalment, per a que unes joventuts im
provisades donessin expansió a les seves pre-
cocitats, sense profit ni per a elles mateixes. 

La Lliga Regionalista, a la seva faiçó, és 
una força per a Catalunya, força de franca 
modalitat conservadora, dretista, acomodati
cia, i amatent als interessos de la classe bur
gesa, de la qual es nodreix; negar aquesta 
evidencia és una estèril follia, car si els ele
ments socials arredoçats a la Lliga fossin cla
rament en contra de Catalunya, que no els hi 
sabem veure, la feina a fer seria més llarga. 

Si s'inspiren en Catalunya, els homes de 
llibertat ho veuran així, si no, pitjor per a tots. 
Els encarriladors de la nova modalitat que va 
congriant-se han de tenir prou braó per a 
anar, amb les democràcies de Catalunya, aon 
calgui, sense valladars que els aturin i apre
nent molt de la Lliga, per a efectuar-ho en 
sentit invers, partint des de la classe mitja en 
avall, com la Lliga va d' allí cap amunt, no 
oblidar els defectes i les virtuts de les genta
des, de 1' home d' ara; de no fer-ho així, no 
tocaran de peus a terra i res positiu assoliran. 

La Catalunya d'ara reclama urgent i impe-
riosament la consolidació de llur democracia, 
i s' han de desenganyar els que volen fer dia
ris catalanistes escrits en castellà; aquí s'ha de 
laborar per Catalunya i pels catalans o contra 
l'esperit d'una cosa i altra; no són viables ape-
daçaments a vells programes etiquetats de nou 
de nacionalisme o autonomisme, al servei de 
modalitats derivades de la vella escola espa

nyolista. Els programes de cap a la meitat del 
segle xix són una llunyania d'arxiu. 

La dreta, en el sentit acceptat per l'ús, amb 
la Lliga, és un fet irrefutable; la esquerra, que 
també ja s'ha dit com s'ha d'inspirar, cal ini
ciar-la una i única, potent i ardida; són les du
gués forces polítiques possibles a Catalunya; 
com a força d' unió i centre de convergencia, 
la Unió Catalanista. Que meditin els homes, 
enfondint en la qüestió i fallant sense preju
dicis de capelleta, ben serenament i tocant de 
peus a terra. 

Per Catalunya i perquè ho exigeix la idio-
sincracia del nostre poble, s'ha d'emmotllar la 
democracia irreductiblement intransigent en 
els ordres polític, social i religiós, culta i tole
rant, és a dir, a la catalana, ni demagogia ni es-
bogerrament, serena i mascle, conscient i ben 
orientada vers la modalitat republicana socia
litzant, per a segellar la forma de govern autò
nom de la Catalunya futura. 

No fomentem una democracia fanfarrona 
i bútxara, dòcil instrument dels expoliadors 
del poble, fills o no de la mateixa terra; no 
insolent i descarada a estil de jacobí; borrem 
dels Diccionaris el mot de xurma, fauna con-
resada per a assegurar, en llurs poltrones, els 
privilegiats, els titelles d' aquest tinglado de 
farsa de fira que es diu per mal nom societat, 
emparadora dels grans monopolis i dels trusts 
d' escanya pobres. 

A la feina, més tocant de peus a terra! 
J. GRANT I SALA 

a B 
EPILOOANT 

El cuní del I K I I H Ü M I català 
UNES paraules, unes concretes paraules, 

han d' epilogar el precedent article 
del nostre amic Orant i Sala. No ens 

referirem, en el més mínim, a tot quant són 
afirmacions que posen de manifest el criteri 
personal de 1' articulista pel que fa referencia 
a orientacions esquerristes, ni tampoc en el 
que constitueixen els punts d'obir des d'aon, 
l'autor de l'article que precedeix a aquestes 
ratlles, jutja les actuacions dretistes de la 
Lliga Regionalista. I és que, a les planes de 
LA NACIÓ, se pot, sempre, fer exposició 
d' idees i impressions que, tot naturalment 
i tenint un alt valor, des del moment que su
posa la exteriorització del particular pensar 
de qui les afirma, no suposen, ni molt menys, 
en absolut, el criteri i la opinió que guia i di
rigeix el nucli redactor d' aquest setmanari. 

Volem dir, doncs, que no hem de refutar, 
ara, cap concepte agè, podríem dir-ne, a la 
essencialitat de la nostra actuació nacionalista-
socialista, o el que és igual : a les proclama
cions fetes per la Unió Catalanista en el Mis
satge aprovat en el memorable Consell Ge
neral del 3 de Gener de 1915. 

Tenim manifestada, ja fa temps i diverses 
vegades, la faiçó de concebre els nuclis d' es
querra; tenim, aiximateix, exterioritzada la 
nostra aversió per 1' actuació dretista dels re-
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gionalistes, i no pas, certament, pel senzill fet 
d'ésser dretistes i sí, principalment i abans 
que tot, per la forma desviada, tant en el sen
tit social com nacionalista, amb que aquella 
actuació de dreta de les forces regionalistes 
va desplegant-se a la sina de l'acció política 
general de Catalunya! 

Emperò sobre el que sí volem formular, 
en aquest moment, una mena de polèmica, 
d'amistosa polèmica, és en el que en Grant 
se refereix al que ha d'ésser la Unió Cata
lanista. 

Excessivament, massa excessivament, ja 
ha començat a divulgar-se la idea de fer, no
vament, de la Unió Catalanista, el que en 
Orant i Sala ne diu «força d' unió i centre de 
convergencia». Aquesta teoria ja és vella, i, 
a més —és el nostre lleial i sincer parer—, és 
xorca en resultats pràctics. Pel que es veu 
—amb tots els respectes volem dir-ho—, la 
experiencia política que suposa la permanen
cia, durant llargs anys, de la Unió en aquest 
terreny que, ara en Grant, i abans, pocs dies 
abans, La Veu de Catalunya, la posava, no 
diu res als elements de la Unió Catalanista 
que, després d' haver votat el Missatge més 
amunt al·ludit, troben, en aquests temps de 
innegable crisi per a la Unió, que ha de tor
nar-se enrera fent esdevenir, de nou, la Unió 
Catalanista damunt el plànol aon l'Assamblea 
de Tarragona va fracassar i en el mateix plà
nol aon les forces catalanistes de diversa mo
dalitat partidista no volien conviure. Ente
nem errada, errada de debò, aquesta opinió, 
i no cal dir que, si dins de la organització ac
tual de la Unió aquest cas se presenta a de
bat, el nostre esforç, la nostra voluntat i la 
nostra acció seran irreductiblement contra
ries a que es modifiqui en el més mínim 
l'actuació francament, clarament determinada 
com a nacionalista-socialista. 

No se'ns digui, en el cas concret de la 
opinió de 1' amic Grant que refutem, que no 
s'ha dit el que nosaltres afirmem. No s'ha dit 
ben clar — d' això ens ne dòl 1' ànima — que 
s'anava, o potser més ben dit, que hi havia 
elements que anaven, que perseguien la rec
tificació de tàctica, de criteri, d' actuació de la 
Unió Catalanista... No; no. Volem dir-ho per
què ens apena la continua divulgació que, 
mútuament, se fan alguns dels seguidors de 
la Unió Catalanista, respecte al canvi de tàc
tica, al fer-se enrera, la Unió, dels acords 
que, per majoria absoluta, adoptà en el tam
bé esmentat Consell General del 3 de Gener 
de 1915. 

A la Unió Catalanista només la concebim 
de dugués maneres: morta, anul·lada, des
apareguda o viva i actuant persistentment, tal 
com ho hem fet nosaltres d'ençà de la nostra 
aparició, en pro d' un criteri francament d'es
querra, puix entenem que el nacionalisme in
tegral que nosaltres propaguem sols pot 
triomfar portant adherit a la espiritualitat llur 
un sà i pregon contingut social que només 
pot integrar-se-li actuant d' una faiçó franca
ment esquerrista i clarament determinada 
com el que som : nacionalistes-socialistes de 
Catalunya que la volem fer triomfar per a 
poder aportar al general avenç ideològic del 
món una característica humanament resumi-
dora del que són anhels lliberadors, emanci
padors, dignificadors, justiciers... 

Aquestes són les nostres paraules i aquest 
és el resum del nostre pensament en qüestió 
de tanta transcendencia com aquesta a que 
ens referim. Som aimadors, som propaga
dors de les modernes idealitats que han 
obert un camí amplíssim per al nacionalisme 
català, i d' aquest camí no ens volem moure 
i per aquest camí seguirem, apressant el pas, 
si convé, per tal que 1' acció del temps no 
operi damunt la consciència del nostre poble 
una acció adormidora, anestessiadora de la 
voluntat nacional, que voldríem veure-la, 
sempre, amorosa i humaníssima. 

in m 

Per i la orientació de les demacrarte: de Catalunya 

El PEIIERÏ [ f l l f l MODERA 

CONTINUEN publicant-se, en el diari El 
Poble Català, notables opinions, de
gudes a la ploma de benvolguts 

amics nostres, respecte a les orientacions que 
cal que adoptin aquells agrupaments polítics 
que, en la nostra terra, vulguin fer-se ressò de 
les tendències esquerranes que han de consti
tuir la base primordial d'una actuació político-
social que, empresa pels homes de Catalunya, 
faci triomfar la veritable afirmació nacionalista 
catalana. 

En F. Rosell, en un article que porta per 
títol «Les esquerres», aparegut en l'edició de 
El Poble Català corresponent al dia 24 
d'Agost, diu: 

«Hi ha hagut i predomina, encare, en el nos
tre poble, una concepció equivocada del què dèu 
ésser una esquerra. Cada vegada que el proble
ma de les esquerres s'ha plantejat, la generalitat 
no s'ha sapigut sostreure de la tradicional con
cepció de la política esquerrana, sense parar 
gaire esment en l'evolució dels temps que cada 
dia engendra nous principis emanats de la nova 
concepció de la vida, que les seves exigències fa 
suggerir. 

Volguer regonèixer, avui, una efectivitat als 
valors d'un dia; obstinar-se a concedir bel·lige
rància a elements que no tenen altre «valor» i de
fecte que l'ésser històrics; pretendre respectar 
tradicions que es defensen amb vehemencia, és, 
senzillament, volguer el fracàs de les coses noves, 
ja que són bastides damunt de fonaments corcats, 
i són sostingudes i defensades per gent que, per 
la seva tradició, no poden ésser més que elements 
disolvents, valors negatius del partit que ha tin
gut el desacert d'acceptar-los en el séu sí. 

Unir elements dispersos és un gros perill per 
a la propia unió, quan a l'afirmar els principis 
constitutius no es fa amb una absoluta intransi
gencia. Si bé es diu que transigir és governar, les 
més de les vegades porta el fracàs la transigencia. 
Acceptar atenuants a la ideologia que és l'ànima 
d'un partit polític, és condemnar-lo a un raqui
tisme etern, a un no ésser, a una mort tan pre
matura com alevosa. És impossibilitar immedia
tament l'acciò perquè ja hi manca la voluntat, i, 
per tant, no hi ha eficacia; i un partit sense efica
cia no té dret a existir i si no sab morir honro-
sament se l'ha de matar. 

Les col·lectivitats es tormén per a influir en 
la vida del poble per a determinar-hi les modifi

cacions necessàries que han de conduir-lo cap a 
un major benestar, cap a 1' anhelada justicia. 

Pretendre, per altra part, donar consolidesa a 
una actuació d'esquerra sense tenir en compte la 
constitució present de la col·lectivitat humana, és 
enganyar al poble. La societat té dos elements 
constitutius: les classes burgeses i les classes po
pulars; volguer fer una esquerra sens acceptar 
per endavant aquesta classificació única, és caure 
-en el defecte de crear una esquerra que sols es 
diferencia de la dreta, pel nom i per cuatre liris
mes vermells tan ridícols com passats de moda. 
La forma republicana considerada en abstracte, 
és tan negativa com la forma monàrquica; per -a 
que la República sigui una efectivitat que deter
mini un benestar al poble, ha de tenir per base 
el problema social; una República que no sàpiga 
resoldre, si és que ja no va en camí de la solució, 
les qüestions socials; que no accept integralment 
les aspiracions socialistes imprescindibles, avui, 
a tot partit esquerrista, és una República burgesa, 
negativa, que d'esqueira només en tindrà el nom, 
però jamai aquella efectivitat que és la caracterís
tica dels agrupament esquerrans de la moderna 
política. 

Les esquerres moderades què són sinó filloles 
de la dreta, és a dir, dretes vergonyants? Si pre
cisament el fracàs de les esquerres a Catalunya 
no ha tingut altra causa que la manca de consis
tencia en les llurs ideologies, ja que no actuaven 
com a esquerres, sinó com a dretes disfreçades 
amb robatge vermell. S'han volgut aprofitar des
terres històriques moli respectables per l'edat, 
però que són un lastre tan feixuc com inadapta-
ble als corrents de la política moderna; i, en el 
cas particular del nacionalisme republicà, han 
sigut un mitjà excel·lent per al séu fracàs ja que 
al concebre l'Estat-República no pensaven amb 
Catalunya. 

Es possible fer una esquerra pura i essencial
ment nacionalista, però veritablement esquerrana 
a Catalunya? 

Si els anhels de justicia, que són la caracte
rística dels homes imbuits pels corrents moderns, 
saben juntar-se, el desitjat nucli esquerrà del" 
nacionalisme de Catalunya serà creat. Hi ha una 
grossa ansia i unitat de punts de convergencia 
entre uns homes que, de sempre, vénen fent els pos
sibles per a que l'esperit lliberal del nostre poble 
no sia ofegat per l'acció avassalladora de la Luga, 
mal denominada dreta catalana. Però aqueixes 
ansies que amb un xic de bona voluntat poden 
convertir-se en una esplendorosa realitat; aquests 
desitjós que són l'expressió de l'existència d'un 
contingut espiritual normalíssim que és impulsat 
per la visió diàfana de la situació present de la 
humanitat i de les rutes que aquesta, continuant 
el procés biològic, anirà seguint, porten el con
venciment de que sols és possible l'existència 
d'una esquerra revolucionaria, complexitivament 
considerada. 

Les esquerres que, fins avui, han volgut dirigir 
a l'opinió lliberal de Catalunya, no han aportat la 
més petita renovació al contingut ideològic del 
nostre poble. Hi ha hagut, a més, manca de per
sonalitat a les nostres esquerres; han sigut es
querres espanyoles, i que al fracàs formidable de 
aquestes, ha seguit el fracàs d'aquelles. Han si
gut esquerres de Catalunya amb premsa castella
na i amb propagandes bilingües; esquerres ab
solutament «provincianes», i amb homes d'una 
tan feble consistencia política, que al menor 
incident, al més petit fracàs del partit, han anat a 
engroixir les fileres dels partits monàrquics de 
l'Estat espanyol.» 



LA NACIÓ 

ACABANT UNA POLÉMICA 

La nostra intervenció 
DES DEL DÍA 23 del passat Agost que te

níem en poder nostre les quartel·les 
que el volgut amic Antoni Colomer 

i Tutau va remetre al Director á'El Poble Ca
talà per tal que li fossin publicades en aque
lles planes, des d' aon, dies abans i amb mo
tiu de la rèplica que a un editorial d'aquell 
diari en Colomer hi va enviar, fou, el nostre 
amic, tractat un xic agrément. 

Nosaltres — la nostra sinceritat proverbial 
ens obliga a confessar-ho — no hauríem pu
blicat les ratlles que més avall els lectors nos
tres trobaran, si en El Poble Català hi hagués
sim vist recollida la rèplica del President de
missionari de la Unió Catalanista. Més, com 
sigui que han transcorregut una pila de dies 
sense que la rèplica del nostre comunicant 
hagi vist la llum en les columnes del diari 
aon nosaltres entenem que, de dret, havia de 
publicar-se, recollim,avui,en aquestes planes, 
la ja esmentada rèplica d' en Colomer, sense 
que el fet de la seva publicació suposi, de cap 
manera, la més lleu conformitat a afirmacions 
fetes pel nostre amic en la rèplica d' ara, ni 
tampoc en la rèplica anterior. 

Devem dir, doncs, abans d' acabar aques
tes paraules preliminars, que LA NACIÓ, que, 
fins ara, no s' havia immiscuit en la pública dis
cussió del plet intern de la Unió Catalanista, 
inserta en les seves planes les quartel'les d 'en 
Colomer, que afecten a la exteriorització d' 
aquell plet, en primer terme, per conside
ració personal a un bon amic nostre, i, 
segonament, per donar lloc a la justa defensa 
de qui, al nostre entendre, havia de poder de
fensar-se des del mateix lloc on s'originà la 
petita polèmica que nosaltres, ara, circumstan
cialment, anem a cloure. 

Fetes aquestes manifestacions que ente
nem teníem el deure de fer i repetida noble-
ment la nostra no conformitat amb certes afir
macions que consten en la rèplica que nosal
tres publiquem i en la que, anteriorment, fou 
publicada per en Colomer en El Poble Català 
— i consti que de les afirmacions, origen d'a
questa discussió, que l'al·ludit diari té fetes no 
volem parlar-ne—, cedim l'espai que segueix 
al President demissionari de la Unió Cata
lanista. 

Senyor Director de LA NACIÓ. 
Ciutat. 

Molt distingit company : Li quedaré agraït si se ser
veix insertar en el periòdic de sa digna direcció el que 
envio avui a El Poble Català, acabant, definitivament, 
la discussió que ha portat la publicació en dit diari d'un 
article que va insertar-me en la edició del dia 20 del 
corrent mts d'Agost. 

Mercès, i queda de vostè agraït son afectíssim com
pany 

Antoni Colomer i Tutau 
22 Agost 1916 

Senyor Director d'El Poble Català. 

Ciutat. 
Molt senyor meu : El Poble Català del diu

menge, dia 20 d'Agost, publica el meu article re
ferent a la Unió Catalanista, pel que em crec obli
gat a donar-li mercès, malgrat els mòbils impul
sors de dita publicitat i els comentaris que 1' a-
companyen. I com sia que dits comentaris posen 

la qüestió en un plànol ben distanciat del que 
jo, amb ma sinceritat i inexperiencia polemística, 
m' havia col·locat de bon començament, no puc 
pas deixar sense rèplica el que estim, a més d' e-
quivocat, injust i potser incorrecte. 

Les següents quartel·les, començament i aca
bament d'una petita polèmica, pot vostè publicar
ies, no com a atenció, que no m'atreviria jo a de
manar, sinó com a lleugera extensió de «sa mag
nanimitat, qual ergull», segons propia confessió, 
haurà de restar més satisfet. Si ensems fa corret-
gir les errades ortogràfiques, li quedarà doble
ment agraït son afectíssim segur servidor 

Antoni Colomer i Tutau 
President demissionari de la Unió Catalanista 

22 Agost 1916 

tològiques que els partits en lluita porten en llur 
sí. Nosaltres hem de conservar el foc sagrat, som 
vestals que de la necessitat no en fem virtut, ans 
al contrari, és de la virtut que en fem necessitat 
imprescindible per a la nostra existencia; per 
això vivim aparentment isolats i a voltes maltrac
tats; amb transigències, amb coalicions, amb llui
tes a l'istil del dia, hauríem aspirat al poder amb 
més dret i amb més mèrits que molts d' altres; 
més no és arribada la hora, i quan dels que avui 
es belluguen i criden dogmatitzant i definint a 
son albir ja no no en quedarà ni rastre, la Unió 
Catalanista, sempre ferma, sempre pura, sempre 
incommobible, continuarà la seva obra de vetllar 
per a la salvació i 1' engrandiment de la Patria. 

I res més. 
ANTONI COLOMER I TUTAU 

® 

REPLICANT p e i s homes que lluiten 
El Poble Català del dia 16 d' Agost va publi- n ~ r Ij, \Ul\0riai A/>\ mAn 

car un article, en el qual, dolent-se de la conti- K*'1 i a I«lM&riaí Ciei IIIOII 
nuació de la Unió Catalanista, afirma que en l'a- _ _ 
venir serà « un pedestal de mitjaníes ensuperbi- T^\Ei.shomes que es feien voluntaris pera anar 
des., el fi exclusiu social i polític de la qual serà ¡ 1 a l e s g u e r r e s g e n e r a lment , se'n tenia for-
el gaudiment personal de 1' usdefruit del llegat * S f , s ' 
que avui deixa la Unió Catalanista. m a t u n c o n c e P t e depriment. S afirmava, 

Aquesta afirmació, quasi dogmàtica, per poc ° P o c menys, que un home que es fes, volentero-
documentada, va motivar la meva petita rèplica sament, soldat d'un pais en guerra era un individu 
publicada en El Poble Català del dia 20 del cor- avorrit de la vida i poc aimant del treball. Aquesta 
£ n „ « i H C O n ^ T d a d i a g r e S S 0 m e n t , a n s * d ' a l S u n a apreciació, que, en absolut, no pot ser certa, s' ha 
consideració de gust poc depurat, que no crec u , . , ,' . , 7 
hagin convençut a ningú respecte de la convé- v i s t>ara.amb e l c a s de l« voluntaris catalans i el cas 
niencia de que la Unió Catalanista desapareixi. dels voluntaris d'altres nacions, desvirtuada com-

Aquest és, al meu entendre, el punt principal pletament. En l'actual guerra, s'ha demostrat que 
a aclarir, puix tot el de més és secundari. el voluntariat en els exèrcits, quan la permanencia 
pòn̂ n St5gg%E%^*°J¡¿ d e , S CXèrCÍtS SC fa i -P-cindible , pot obeir, cons-
que pot fer és desaparèixer, i dèu fer-ho honro- c'entment, a un estat d ànim, per part dels que s'a-
sament, a temps, si no vol ésser absorbit o anuí- llisten voluntaris, en favor dels ideals pel triomf 
lat. Aquest és el cas de la esquerra nacionalista, dels quals se brega, se lluita i se fa el sacrifici de 
1' esplendor de la qual un dia feu concebir grans u n a munió de vides humanes, 
esperances per 1 assoliment de l'ideal nacionalista cu „„,>,„ „„i„ * - i„ ! • A r- i 
català, i que, més tart, minat per lluites internes , E l s n o s t r e s v o l u n t a r i s - e l s voluntaris de Cata-
i pugilats de liders, va anar perdent el corrent I u n v a ' e n l a guerra de les nacions, han donat pro-
d'opinió impulsora que, destriant i disolent les ves d'ésser homes d'ideals. Aventurers, romàntics, 
forces d'esquerra, va portar la tan discutida coa- somniadors,sí,sí... més homes d'ideals a la fi. Ells 
hció electoral, precisament per massa capida qua- sacrifiquen la vida, ells lluiten com a homes d'un 
si unànimement denigrada. Els resultats de la es- . , . , ,. , , . . , 
mentada coalició em relleven de fer-hi comenta- p o b l e q u e a n h e l a ' a n c q u e ' a v o I t e s ' feblement, el 
ris; ara, en quant als mòbils de la mateixa, dec fer triomf de la seva llibertat nacional. I anc que, di-
constar que jo no m' he referit ni directa ni indi- rectament, el sacrifici d' aquells homes, no sigui 
rectament a cap baix interès personalista; de ma- ofert a Catalunya, és innegable que, triomfant els 
nera, que aquesta suspicacia té tal volta, més fo- o b l e s al-fiats, triomfarà, forçosament, l'esperit de 
nament del que jo hauria pogut creure. „.. , , . , !. .,., . , ' , . , . . . , „ 

En canvi, tothom sab que la Unió Catalanista IIlbertat i de civilització que farà tenir vida florei-
no és ni ha estat un partit de lluita, sinó d' ideal, x e n t a , s pobles que s'hauràn manifestat contraris 
que té un corrent d' opinió i de respecte formi- al predomini en el propi governament d'elements 
dables fins per a molta gent per a qui això dels allunyats i contraris del desplegament complet de 
respectes és una mena d'antítesi de llur tempera- , . viH!1 rivl-, H . n o h l p í-
ment; si els inscrits al cens de la Unió Catalanista l a V d a C I , V 1 J d e l s p o b l e s - , J '• 
han estat en nombre escàs, els devots de la matei- L a solidaritat nacional de Catalunya ha d en-
xa són incontables, al revés de molts partits po- dolcir les penalitats dels nostres voluntaris. Un 
lítics, qual cens és gros, més els creients són fal- record, un petit afecte, són suficients per a de-
sos, i quan el poder s;allunya fugen. mostrar a aquells homes que els catalans han in-

Cinquanta catalanistes de la Unió tenen mes , . ,. , . . . 
poder d' idealitat que tota una esquerra les men- t e r P r c t a t e l s sentiments que han impulsat. moh-
talitats directores de la qual poden capir i portar vat la incorporació dels voluntaris catalans en els 
a la pràctica coalicions polítiques que signifiquen exèrcits de la França... 
transigencia no solament amb les petites rateríes La llista de sotscripció que tenim oberta s' ha 
dels de baix i els grans negocis dels de dalt, sinó v i s t a u g m e n t a d a a m b e l s d o n a t i u s s e g ü e n t s . 
tambe claudicació en la part fonamental del credo & 

catalanista. Suma anterior 723'25 
En ares de la puresa dels principis, en home- ARENYS DE MAR 

natge al que significa la Unió Catalanista, molts A. P. . . • 0'30 antics soldats de la mateixa volem continuar-la, » . „ - L I „ . 
_ . j ) . , i j i BARCELONA i no pas per ansia d hegemonia personal,del que 

n' és argument la meva demissió del càrrec de Jo s eP uiralt. 
President. Josep Ponsolé i Qodó 5'00 

Sí, la Unió continuarà, no com a residu per- S. S l'OO 
torbador de noves eclosions, sinó com a llevat Maria Teresa Vernet i Real. l'OO 
que no es pot perdre; llevat perdurablement de- -—! ,— 
fensiu contra altres llevats de fermentacions pa- Total 731'50 

KALMINE 
MIGRANYA, D O L O R S N E U R À L G I C S 

: : : FEBRES, Etc., SE C U R E N A M B 

Envenda: Centre Productes Farmacèutics del Dr. Andreu, J. Uriach i Cia., J. Segalá 

Al detall: En totes les farmàcies CAPSES D'UN CATXET : 35 cents. 
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LA NACIÓ 5 
Una nova violació del dret de gents 

Les deportacions is Flandes 
UN nou i refinat turment, contrari a totes 

les lleis d'humanitat, la dominació ale
manya aplicà, durant els dies 22 al 29 

d'Abril darrer, damunt del pais flamenc de Li-
lle, Tourcoing, Roubaix i municipis d'aquells 
alentorns. 

Farem una mica d'historia, per si de cas els 
nostres lectors no n'estessin prou enterats. * * * 

A la matinada del dia 22 d'Abril, pels car
rers de les poblacions esmentades, aparegue-
ren uns avisos, de l'Etappen-Rommandantur, 
en els quals es prevenia que els habitants fran
cesos d'ambdós sexes que es jutgés necessari 
serien trets de les seves cases i enviats a altres 
regions. Els dits habitants serien esmerçats en 
treballs agrícols. 

Un nou avís vingué, encare, a aterroritzar 
més les poblacions esmentades. Deia així: 

« Tots els veins de cada casa, a excepció 
dels nois menors de 14 anys i llurs mares i els 
vells, deuran preparar-se per a ésser transpor
tats, en el terme d'una hora i mitja. Un oficial 
decidirà, en definitiva, quines persones seran 
portades als camps de concentració. A aquest 
objecte, els habitants de cada casa deuran agru
par-se davant d'ella. En cas de mal temps.se'ls 
permetrà esperar als passadiços exteriors. La 
porta de cada casa quedarà oberta. Tota recla
mació serà inútil. Cap habitant de cada casa, ni 
tan sols aquells que no hagin d'ésser transpor
tats, podran abandonar el domicili abans de les 
vuit del matí, hora alemanya.» 

L'Alcalde de Lille, quan s'enterà d'aquests 
inhumans propòsits, envià al governador mi
litar alemany una protesta en la qual s' hi lle
gien els estrems següents : 

« Després de les declaracions oficials que 
heu manat posar per les parets, i en les quals 
es deia que la guerra no era feta als paisans, 

que els drets, els béns i la llibertat de les po
blacions serien garantitzats amb la sola condi
ció que es mantingués tranquila, jo no hauria 
pogut creure que hi fos aplicada una mesura 
tan estrema». 

En termes semblants s'exclamà el bisbe de 
Lille. 

El governador militar, fidel a les doctrines 
de la cultura alemanya, degué considerar que 
aquelles protestes no eren altra cosa que «un 
troç de paper», i les seves disposicions, per 
damunt de tot, foren dutes a terme. 

Escamots de soldats, amb musica, calada 
la baioneta i una secció de metralladores, es 
presentaven, manats per un oficial, davant de 
les cases on devia efectuar-se la requisa; l'ofi
cial senyalava les persones que havien d'ésser 
transportades, i aquestes eren arrencades dels 
braços dels seus per la soldadesca, mentre els 
sons de la musica ofegaven els crits de dolor 
i els clams d'angoixa i les metralladores eren 
apostades per a reprimir amb sang qualsevol 
intent de revolta que el paroxisme de la des
esperació pogués ter esclatar. Quadre magní
fic, que honorarà les planes de la historia de 
P imperi alemany, a manca de més brillants 
victòries! 

Un testimoni presencial explica còm es 
portava a terme aquest exili cruel i inoït. 

«Els infeliços són reunits, primerament, en 
un lloc qualsevol, col·legi o temple, i, després, 
en remades, tots barrejats, gents de totes les 
classes i de totes les condicions morals, noies 
honrades—de 14 i de 15 anys—i dones públi
ques, entre soldats i musiques, són portats a la 
estació, d'aon surten, durant la nit, sense saber 
cap aon. El governador militar ho havia dit: 
«Lluny del front.» 

Davant de tanta iniquitat, el Govern fran
cès pregà al representant de 1' Estat espanyol 
a Berlín, que és, actualment, 1' encarregat de 
la defensa dels interessos francesos a Alema
nya, per a que demanés una explicació, quan 
menys, de tan inhumans successos; i l'ambai

xador espanyol pogué obtenir una resposta. 
El ministre d'Afers Estrangers de l'Imperi 

no negava res, ni tan sols atenuava res, sinó 
que, amb el séu cinisme professional, contes
tava que aquelles persones, en nombre que 
ignorava, eren esmerçades en treballs de re
col·lecció, en benefici de les províncies ocu
pades, per a procurar queviures als habitants 
seus, que d'altra faiçó moririen de fam. 

Amb aquestes càndides paraules eren ex
plicades totes les tortures i violacions sofertes 
per aquelles persones, el nombre de les quals 
el Ministre ignorava, a pesar de tractar-se de 
més de 25.000 individus d' ambdós sexes, ar
rencats de les propies llars per unes tropes 
que ja serà bonic de veure còm mantindran 
als fronts de combat la gallarda valentía que 
saben demostrar davant d'uns ciutadans inde
fensos. 

* * * 
Ara, la França ha adreçat als països neu

trals una crida que excita llurs sentiments de 
justicia i de humanitat i invoca, per a aquests 
fets, la sanció de la opinió pública de totes les 
nacions i demana que els països al·ludits pro
vin de fer una enquesta per a depurar la veri
tat dels fets. • Si el Govern alemany — acaba 
la Nota francesa—considera falses les nostres 
noticies, dèu oferir-se a una comprovació im
parcial i autoritzar, a aquest efecte, les poten
cies neutrals, per a que facin una informació 
sobre tot quant se relaciona amb als esdeve
niments ocorreguts a Lille, Tourcoing, Rou
baix i municipis propers, des del dia 22 al 29 
d'Abril de 1916. Si s' hi nega, regoneixerà, 
amb aquesta faiçó de procedir, la veritat dels 
fets enunciats.» 

La Premsa germanòfila opina, candorosa
ment, que acceptar aquest prec és contrari a 
les lleis de la neutralitat espanyola. La es
mentada Premsa reaccionaria es mostra, així, 
tal com és : emparadora de totes les inhuma-
nitats i totes les baixeses «en nom del pare, 
del fill i de l'esperit sant». 

A TOTS ELS NOSTRES LLEGIDORS 
A / INGÜ ignora que les enormissimes dificultats econòmiques que es deriven del sagnant trasbalsament que en /' actualitat pateix 

Qy Y Europa arriben a fer-se sentir per tots els indrets del món. No existeix cap organisme constüuit, sigui del caràcter que es vulgui, 
que no es trobi afectat per la repercussió en les llurs interioritats d'aquell desgavell, d'aquella anormalitat que dificulta, que 

entrebanca la vida social de tots els pobles. 
Es en les interioritats de les més ben organitzades empreses periodístiques—tothom'ho sab, perqué diàriament tothom pot heuren 

esment—allà on aquelles dificultats, de caràcter essencialment econòmic, posen en perill l'existència de les publicacions més arrelades i que 
en època de normalitat gaudien d'una vida floreixent i exuberant. 

L'augment considerable del preu del paper i altres matèries precises i imprescindibles per a la confecció d'un periòdic, han ocasio
nat l'augment del preu de cost i, per tant, l'augment del capítol de despeses i han interposat, entre l'empresa editora dels periòdics i el 
públic, una serie immensa d'obstacles que per tal d'ésser vençuts, cal recorre—nosaltres podríem fer afirmacions d'alguns casos—a la solu
ció que representa el cercar un nivellament de pressuposts basant-lo en fonts d'ingressos no sempre pletòrics de moralitat política i, per 
tant, d'independència. 

LA NACIÓ viu la propia vida no pas abondantment; LA NACIÓ, ja sabem, els que l'editem i l'escrivim, que ha derocegar un 
dèficit que estem decidits, nosaltres, juntament amb tots els bons amics nostres que ens vulguin prestar la llur ajuda, a cobrir-lo totalment, 
però cal que en aquest sacrifici, immens sacrifici, que nosaltres fem, no hi haguem d'ajuntar la pena, el pesar, el dolor de veure com molta 
gent que es considera i és considerada dels nostres ajuda a morir, condemna a una mort lenta, a la nostra publicació, editada—repetim-ho 
—a base de sacrificis personals i metàl·lics. 

La nostra base econòmica és, purament i simple, la llista de sotscriptors. Si d'aquesta llista de sotscriptors hem de deduir-ne un 
bon tant per cent que no satisfan els rebuts, és evident que la nostra situació econòmica s'anirà agreujant i, per més que la cerquem, no 
trobarem pas la fórmula de solucionar definitivament aquestra nostra situació. Doncs, bé; cal dir ben alt, ben clar i ben públicament que a 
l'Administració de LA NACIÓ existeixen, pendents de cobrament, per valor de 

en rebuts de sotscripció endarrerits. 
Sotscriptors (?) tenim, nosaltres, que, a pesar d'haver anat rebent, per excesiva magnanimitat nostra, tots els números, tant de 

«Renaixement» com de LA NACIÓ, fins avui publicats, encare té per satisfer rebuts dels primers anys de «Renaixement». Hi ha manera, 
així, pesant al damunt nostre una anomalia tan monstruosa, de continuar tenint consideracions a qui no se'n mereix cap, perqué l'actitut 
amb nosaltres adoptada no és correcte ni propia de cap home d'ideals? 

Estem fermament decidits a fer el que ja indicàvem en el numero anterior, això és: EVIDENCIAR DAVANT DE TOTS ELS 
NOSTRES AMICS QUINS SÓN ELS NOMS DELS QUE, MALGRAT LA INFINITAT D'AMISTOSOS REQUERIMENTS QUE 
ELS HEM DIRIGIT, FAN CRÉIXER A LA SUMA DE 

LA QUANTITAT DE REBUTS INCOBRABLES QUE TENIM EN PODER NOSTRE. 
Una vegada més, a partir d'avui, requerirem en el terreny particular als nostres deutors per tal que vulguin satisfer-nos les sots-

cripcions pendentes de pagament. Si al nou requeriment nostre se'ns fa el sord, sense miraments ni contemplacions—que bé masses n'hem 
tingudes-,començarem a publicar en aquestes planes el noms dels veritables entorpidors de la nostra actuació i la nostra vida periodística. 
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AL VOL 
Un antilliberal més. . 

EN Joan Salas i Antón—ja la setmana passa
da ho vegerem en els periòdics però ens 
vàrem abstenir de comentar-ho perquè ens 

feu esclafir de riure i, ensems, va omplenar-nos 
d'estupefacció—ha portat als tribunals a qual
ques dels ftrmants d'un dels molts i molts te
legrames que des de tot Catalunya se li van diri
gir amb motiu de la seva deplorable intervenció 
en el debat que s'entaulà al Congrés de l'Estat 
amb motiu del plantejament, pels regionalistes, 
de la qüestió catalana. 

La teoria, novíssima i original teoria, que ve 
a sentar l'home que encare ostenta el càrrec de 
diputat pel districte de Sabadell, no és propia ni 
està adequada, ben cert, a qui diu professar idees 
avançades, progressives i, com a defensor d'a
questes idees, a l'exercici d'una acció política, 
equivocada o no—per nosaltres equivocada—, 
se dedica. 

Haguérem cregut sempre, nosaltres, que els 
homes d'un poble tenien dret a la discussió, a la 
fiscalització dels actes portats a terme per aquells 
altres homes interventors directes en la cosa pú
blica i, per tant, també, interventors en les coses 
que, en general, a aquell poble afectaven, sem
pre que els ciutadans portessin a terme aquella 
discussió i aquella fiscalització basant-la en un 
esperit de civilitat que no convertís els instru
ments fiscalitzadors en incivils agressions o en 
grolleries de llenguatge. Més hem de confessar 
que, ara, amb la darrera entremaliadura de legu-
lei minuscol que en Joan Salas i Antón ha fet, 
ens hem convençut que a pesar del superficial 
verniç republicà que, anc que del segle xix, ha 
de volguer significar que s'és posseidor d'un 
profunde esperit de llibertat, que ostenta el dipu
tat, el discutit diputat, pel districte de Sabadell, 
en el fons de la seva ànima hi tenen estada i s'hi 
remouen els procediments d'aquells esperits obs
curantistes que afirmaven la iniangibilitat de les 
decisions llurs apoiant-se en la raó suprema de 
la forca, la foguera, el martiri... 

Nosaltres, ni tampoc cap home aimant verita
ble de la llibertat, no podem conformar-nos amb 
aquest mesquí i restringit criteri que impossibi
litaria, si prosperés i es generalitzés, la lliure 

• discussió o la franca critica de les actuacions em
preses per tots aquells homes, que per la respec
tiva situació política que ocupen, són suscepti
bles de la censura o l'aplaudiment i de la simpa
tia o antipatia dels nuclis populars que, en tro
bar-se davant les accions, les públiques accions, 
d'un home, anomenat, amb més o menys justesa, 
representatiu, ja saben que, humanament, no hi 
ha res ni ningú que pugui impedir que en les in
terioritats de la conciencia individual i col·lectiva 
d'aquells nuclis populars s'hi formi i prengui 
consistencia l'anatema, quan són accions amb no 
massa rectitut portades a terme les que així ho 
exigeixin, o s'hi produeixi espontàniament l'elogi, 
l'admiració, la regoneixença, quan dignes d'aixó 
siguin les accions per aquell home públic realit
zades. 

A en Salas i Antón ja diguérem temps enrera, 
quan se produí la llur intervenció en el debat 
parlamentari sobre la qüestió catalana, que el te
níem com a un anticatalà més. Amb motiu d'a
quella mateixa intervenció, un telegrama dels in
nombrables que de tots indrets de Catalunya 
varen dirigir-se-li, deia, també, que, després d'a
quell parlament, en Salas i Antón—el coopera-
tista català admirador d'Alemanya perquè a l'Ale
manya és el país del món aon hi ha més coope
ratives establertes—quedava col·locat en el ren

gle d'anticatalans... Completem la nostra opinió 
d'allavores, ampliem el concepte estampat en 
aquell telegrama i diguem: En Salas i Antón, des
prés de llur darrera monstruositat, consistent en 
portar als tribunals a quiscuns firmants d'un 
telegrama dels molts i molts que li foren enviats, 
protestant d'una acció pública per ell realitzada, 
s'ha col·locat, ben visiblement, per cert, en el 
rengle d'homes antilliberals... 

Que no se'n mogui, no, que hi està excel·lent
ment situat! 

ü d 

Correu te Catalunya 
Sant Hilari Sacalm 

L} Ajuntament d' aquest poble ha sentit el 
noble anhel d'aixecar unes escoles, be
lles, elegants, amplies i senzilles alhora. 
Les que hi existeixen actualment no són 

dignes; són insuficients i quelcom tristes; i, davant 
d' això, el Municipi ha vist i sentit la necessitat 
d'erigir-ne de noves, i que siguin vistoses i capa
ces, que siguin digne fogar de la instrucció, que 
indiquin còm aquí, a la muntanya, hi plana glo
riosament 1' afany de progrés i ae cultura, que és 
afany de nobilíssim benestar, i constitueix l'ele
ment bàsic de I' avenç nacional. 

L' anhel altíssim de la Corporació municipal 
ha fet via cap al camí de les realitats; l'Excel·len
tíssim Rector de la Universitat, en Valentí Caru
lla, 1' apoia incondicionalment, i el séu valiosís-
sim i prestigiós apoi és una promesa ferma de 
l'èxit, perquè comunica a 1' aspiració municipal 
la plena eficacia que, potser, podria mancar-li. 

I els primers treballs estan fets; els primers 
treballs, que són de conjunt, d' orientació, d' im
puls. S' ha pensat en uns terrenys per aixecar-hi 
I' edifici escolar, els quals han estat cedits gratuï
tament pel séu propietari, l'Antoni Morales i Pé
rez, fill adoptiu d'aquesta vila; i per tal de cobrir 
les despeses preliminars, s' obre una sotscripció 
voluntaria, car, per a la construcció, s'anirà a un 
emprèstit, el qual, tal volta, s'ampliarà per a rea
litzar determinades millores, es pot dir indispen
sables. 

El noble anhel va endavant i porta auguris de 
"fermança real. Ja ha estat nomenada una comis
sió per a que, en representació del poble i de la 
colonia estiuenca, gestionin l'obteniment dels re
cursos primers, constituint-se, així, una comissió 
propulsora, la qual està formada pels següents 
individus : Joan R. Lambert, Frederic Wynn, Víc
tor Pi, Ferran Cid i Joan Serras. 

La comissió esmentada s' ha dirigit a tots els 
veins i estiuejadors d' aquesta vila per a que li 
aportin els seus donatius, per amor al nostre po 
ble i a la cultura patria particularment. Aqueixos 
donatius són 1' esforç indispensable que ningú 
pot negar. La transcendencia clara de la empre
sa, 1' evident altíssim valor que suposa això que 
el nostre Municipi s'emprèn, no exigeix explica
cions. És prou alta la obra proposada per a que 
es facin inútils els seus precs; només l'anunci sol 
estem segurs que portarà, a tots, la caricia inefa
ble de quelcom que és plaent escoltar, i comuni
carà, a tothom, també, el deure d'oferir el respec
tiu esforç i el generós donatiu que li cal donar al 
noble ciutadà. 

Sense l'ajuda de tots, veins i estiuejants, seria 
impossible el lloable propòsit de l'Ajuntament 
santhilarienc; sense l'esforç de tots, la obra, man
cada de mitjans i d'ambient, no esdevindria efec
tiva. — R. M. 

S. CARBONELL I PUIG 
COMISSIONS : : REPRESENTACIONS 
: : ADMINISTRACIÓ DE FINQUES : : 
CABLE: SUBUR APARTAT DE CORREUS: 226 

: : : SANTIAGO DE CUBA : : : 

L'actuació obrera 
Z \ 'a reunió dels marins, convocada per a trac-

"* tar de la clausura de La Naval i de la reor
ganització de la mateixa, s' hi prengueren els se
güents acords: 

1." Que els obrers fogainers i mariners, re
units en assamblea especial, acorden treballar mo
ral i materialment per a la reorganització i expan-
diment de la Societat. 

2.6n L' Assamblea autoritzà a la Comissió 
nomenada, per a lograr, per tots els mitjos legals, 
l'aixecament de laclausura de la secretaría i orien
tar els obrers, mitjançant el temps que estigui 
clausurada la secretaría i siguin sustituits oficial
ment els individus de la Junta Directiva. 

3." Que tots els que voluntàriament vulguin 
contribuir a sufragar les despeses que les ges
tions de la Comissió ocasionin, poden passar a 
inscriure's, de sis a nou de la nit, a les llistes que 
trobaran al local social. 

• A la reunió de delegats de la Confede
ració Nacional del Treball es discutí la gestió de 
la Junta del sindicat textil La Constancia, relacio
nada amb la darrera vaga de 1' art fabril. 

Per representants de diferents sindicats foren 
fets càrrecs i es dirigrren qualques censures als 
directors d'aquell moviment. 

Aquests rebateren els càrrecs que se'ls feia 
i donaren les explicacions necessàries, amb abun
dancia de detalls i exposició de fets de la tasca 
realitzada. 

Es promogueren vius debats, els quals, des
prés de les consegüents aclaracions, ter menaren 
donant-se per satisfets els delegats concorrents. 

Es procedí a la constitució del Comitè Con
federal, que queda integrat pels sindicats següents: 
Pintors de Barcelona, Constructors de Carruat
ges, Fusters i Fundidors en Ferré. 

• Celebraren reunió extraordinaria els pa
letes de Gracia, donant-se preferencia a la discu
sió del tema « Sobre el Sindicat únic ». 

La discusió fou animada, predominant el cri
teri de la implantació del Sindicat únic. 

La reunió es vegé concorregudíssima. 

• Organitzat per la Joventut Socialista, se ce
lebrà, el diumenge passat, el míting de protesta 
contra el Govern pels atropells de que han estat 
víctimes els obrers en els darrers conflictes dels 
marins, carrilaires i textil. 

Feren ús de la paraula diferents oradors—entre 
ells una dóna -historiant els conflictes i refutant 
els procediments empleats pels que manen, la
mentant-se alguns d'ellsM'aquest confusionisme 
imperant en el camp obrer, degut a que no man
quen mixtificadors de la ciencia social. 

Salvant un lleu incident, l'acte transcorregué 
normalment, acabant-se a dos quarts d' una. 

• El Sindicat d'Estampadors i anexes acaba 
d'aconseguir un nou triomf logrant implantar la 
jornada de nou hores, i que els posin al corrent, 
com a les demés fàbriques del respectiu ram, a la 
fàbrica que el patró Pujol i Casacuberta poseeix 
a la barriada de Gracia. 

Fins ara, en aquesta fàbrica, s' hi treballaven 
dèu hores, i les festes entremig de setmana no es 
cobraven. 

• La Junta de la Unió d'obrers constructors 
mecànics ha convocat els operaris de la casa Tor
res i Bordas a una reunió per a tractar d' una di
ferencia existent entre el Sindicat i la casa nome
nada, i cercar-hi una forma d' arranjament. 
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l'expansió 
Buenos-Aires 

N o podem resistir a la pruitja de voler ex
terioritzar la nostra admiració envers el 
poble argentí que tant digna i entu-

siastament ha sabut commemorar la gesta heroica 
de la seva independencia en la primera centuria 
de llibertat. 

Enumerant les múltiples fases del séu desple
gament, des de fa un segle, anc que fos en síntesi, 
ocuparíem llarg espai. Solament volem palesar 
que el séu avenç comercial, agrícola i remader, 
abondants fonts de riquesa, es dèu al regiment 
fede-atiu implantat amb la constitució de la re
pública, fet històric succeit en la vetusta ciutat de 
Tucumàn, el dia 9 de Juliol de l'any 1816, sis 
després del pronunciament revolucionari contra 
els que la explotaven. 

Un desenfrenament de joia, en patriòtica ex
pansió, s'ha manifestat per carrers i places on la 
multitut, febrosa, aclamava a la patria lliure, en
tonant himnes de lluita i de gloria. 

Per les nits la ciutat presentava un aspecte 
brillantíssim, imposant, inenarrable... Les grans 
vies principals, els llocs públics, els edificis dels 
grans rotatius, la popular i inconfundible Avin
guda de Maig, etc., irradiava la llum en un mal-
gast inversemblant. 

Tot el poble endut per idèntic sentiment ce
lebrava la efemèride gloriosa i les diverses 
col·lectivitats que amb ell conviuen, s'hi adherien 

Els frontispicis de les cases aparegueren co
berts de banderes de diferents països, fent honor, 
ergulloses, al purissim blau i blanc de les ense
nyes argentines. El cosmopolitisme de la urb 
immensa es reflectia en els variats colors que 
flamejaven. 

Un detall molt eloqüent: Mentre els colors de 
la immortal Bèlgica hi eren en abundor, rendint 
així homenatge al poble brau i màrtir de la lli
bertat dels pobles, els de l'imperi bel·licós, ale
many, no es divisaven enlloc. El qui això signa 
sols vegé banderes d'aquest pais en els frontis 
del Banc Alemany i Companyia Alemanya d'E
lectricitat. 

El Casal Català amb lloable propòsit d'ad
herir-se a les festes del centenari lliberador i, 
potser, recordant que els Sarren, Parera, Matheu, 
Llavallol i altres pròcers que ajudaren a la im
plantació i aüançament de la república, eren 
catalans, publicà un número especial extraordi
nari del séu butlletí, amb col·laboració d'argen
tins i catalans únicament. Són els senyors: Joaquim 
V. González, Màrius Bravo, F. Aníbal i Riu, Alfred 
L. Palacios, Almafuerte, J. Algueró i Lloberas, L. 
Ros i Segura, Carles Malagarriga, B. Ramentol, 
R. Monner i Sans, Jeroni Zanné, Teodor Banús i 
Grau, Martí Dedeu, A. Boixadé i Roura i Pere 
Roca i Martí. 

L'esforç que representa l'editar una revista 
no es vegé correspost pels qui en portaren la 
direcció, puix, artística, literaria, patriòtica i orto-
gràficament és ben lamentable. I és que quan hi 
ha mancament d'eficiència; quan hi han mira
ments egoistes no hi ha unitat en l'acció ni critpri, 
equànim, és inútil obstinar-se en fer les coses. 
Millor és no fer-les. 

S'acordà no publicar treballs d'autors catalans 
en altre idioma que no fos el nostre. Molt bé; 
perfectament. Idea noble, justa i patriòtica. Noti
ciaren la decisió als senyors que tenen per cos
tum escriure en castellà, els quals, per raons de 

delicadesa, s'hi avingueren. Però hem restat estu
pefactes al fullejar Acció Catalana i veure-hi 
firmes catalanes conegudes, que jamai han escrit 
en altre idioma que el propi i precisament dels 
mateixos que acordaren el dessús dit, signant 
treballs en castellà. Oh, falsa ironia dels homes! 

Què diran, ara, el senyor R. Monner i Sans 
qui feu el sacrifici d'escriure en català; el doctor 
Carles Malagarriga qui hagué de recórrer a un 
senyor per a la traducció catalana? 

I les habituals firmes, en publicacions anàlo
gues, de na Gracieta B. de Llorens, LI. Subirachs 
i Conill, Joan B. Llonch, etc., etc„ per què no hi 
són a Acció Catalana? S'han excluit o bé han 
negat la col·laboració? És de creure sigui el pri
mer, car em consta hi han hagut exclusions, 
D'una sé que ho fou perquè l'interessat, no és, 
actualment, però ho ha sigut, soci del Casal Ca
talà siguent acordada l'exclusió pel C. D. 

Sempre vivint i actuant fóra de la realitat! 
Sempre el personalisme avant posant-se al sagrat 
deure patriòtic! 

Perquè és ben notori que els senyors Monner 
i Malagarriga no són socis del Casal ni crec ho 
hagin estat mai. 

Sempre fomentant l'allunyament bó i predi
cant la germanor dels catalans del Plata. 

H. NADAL I MALLOL 

® 

LV onze de Septembre 
A la reunió celebrada al C. A. de D. del C. 

i de la I. pels elements que intervenen a 
la organització dels actes commemoratius de 
1' 11 de Septembre del 1714, s' hi acordà que 
sigui el mateix Centre que s'encarregui de la 
recepció de les corones al peu de la estatua 
del gloriós conseller. 

El Centre, doncs, convocarà, aviat, a una 
reunió, els diferents agrupaments catalanistes 
republicans, a I' objecte de que nomenin una 
representació, que alterni amb les entitats ca
talanistes encarregades d'organitzar, cada any, 
els actes commemoratius d'aquella tristíssima-
ment cèlebre jornada de la historia catalana... 

Traduim d'un diari que surt a Barcelona : 
»Van molt poc a poc els treballs de cons

trucció del pedestal on dèu quedar definitiva
ment col·locada la estatua d'en Rafel Casanova. 
Ahir, només s' hi veien treballant uns quants 
obrers, molt pocs, i, si continúa així, pot afir
mar-se que hi haurà obra per a molt temps.» 

Pel dia 10 del present mes, la Joventut 
Catalanista La Tralla, del Casal Catalanista del 
Districte 11, ha organitzat una funció patriò
tica en remembrança de la pèrdua de les lli
bertats catalanes, la qual tindrà lloc en el 
Gran Teatre Espanyol, representant-se, per ta 
companyia d' en Salvador Farrerons, el drama 
«Un quefe de la Coronela» i el monòleg 
«Mestre Olaguer». 

GUAITA 
J i no fóssim optimistes, hauríem de creu

re, forçosament, que no tenim remei. Bé 
n'hem parlat de la situació actual; bé 

n'hem deduit la conveniencia de posar esmena 
a un munt d'anormalitats que dificulten la 
nostra vida; bé hem afirmat en diferentes oca
sions que no podíem sofrir ajornament! Empro 
els catalans d'ara, com els demés forçats súb
dits de l'Estat espanyol, creuen que a l'estiu els 
problemes no ho són; que els que pateixin fam 
i miseria poden esperar molt bé l'hivern. 

I es 'que, tots, patim el mal de confiar les 
solucions als professionals de la política, obli
dant-nos que aqueixos no actúen quan interes
sa a la col·lectivitat, sinó quan i com interessa 
a les seves conveniències polítiques. 

Recordem, només, quan la primavera, que 
en el Parlament espanyol s'hi prometien, per 
tots els polítics, els d'aquí i els d'allà, diverses 
reformes que havien d'alleugerir els dolors 
conseqüència de l'actual conflicte europeu. 
Passà el temps, i com estava per tots previst 
i en aqueixes planes havíem anunciat, fou tot 
com un castell de focs artificials amb molt 
llampegueix i tronades, però cap eficacia, no 
res definitiu. 

Fem avui aqueix breu comentari, perquè 
després del silenci que voluntàriament s'han 
imposat tots el polítics professionals, ara que 
ja es parla de quan se reobrin les Corts espa
nyoles veiem gent que s'entusiasmen amb sols 
l'anunci de nous projectes econòmics, que diuen 
pensen presentar els governants d'Espanya, 
talment com si aqueixos governants fossin in-
coneguts i l'Espanya política hagués sofert 
algun trasbalçament. 

Ningú, recorda ja, que des de fa dos anys 
els governants espanyols vénen estudiant — al 
menys ho diuen — els projectes econòmics que 
calen per a aminorar els efectes que es patei
xen de la crisi mundial. En aqueixos dos anys 
hi ha hagut temps en el Parlament per a par
lar de tol menys de la crisi econòmica, i quan 
aqueixa devingué en forma menaçant, se 
tancaren les boques dels polítics que d'allà i 
d'aquí cerquen en tot temps ocasió per a lluir 
la seva oratoria, i el govern patriarcal, curós 
de sa missió, gelós de la seva força, posava en 
acció tota la materialitat de la seva fortalesa, 
ofegant momentàniament aquella acció que 
fou no res més que una guspira del grandiós 
incendi que vénen abrandant les dificultats 
econòmiques dels que no paguen contribució, 
ni tallen cupó, però tenen necessitat de llescar 
pa per a petites boques que clamen just el me
nester per al sosteniment de la propia vida. 

Els polítics professionals, en tant, viuen un 
regalat estiueig on mellor els sembla, amb l'e-
ternal excusa del repòs de forces que no han 
pas usat per al profit col·lectiu, i se prepa
ren per a una nova campanya de parlaments 
buits, discutint sobre projectes que si són ven
tajosos per al poble no s'aprovaran, i torna
rem a ésser a Nadal amb nou tancament de 
Corts. 

Això no és nou: és la cançó de sempre. No 
obstant, hi hauran molts babaus, d'allà i d'a
quí, que seguiran creient en l'acció d'aqueixos 
comediants de la tragedia popular. 

Malgrat això no som pessimistes. Perquè 
creiem en el poble prou força de voluntat per 
a quan arribi el convenciment absolut de tanta 
farsa, transformar el que calgui. I ho veurem. 

F. 
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Una lletra del Doctor Martí i julii 

DE 1' ex president de la Unió Catalanista el 
doctor Domènec Martí i Julià, propulsor 
i definidora Catalunya,del nacionalisme 

socialista, hem rebut les següents ratlles : 

Senyor Director de LA NACIÓ 

Volgut amic: Vulguin rebre, vostè i els amics redac
tors d'aqueix periòdic, el meu agraiment cordial i fon
dament patriòtic, per les manifestacions que, referents 
a la meva persona, han publicat en el número 56 de 
LA NACIÓ. 

La meva regoneixença és grossa, més jo no em puc 
estar de dir-los «així sia» i de pregar-los que aiximateix 
restin fidels a la ètica política que és la meva norma 
i que és inseparable de la ideología nacionalista-socia
lista. No la oblidin jamai, malgrat que els dugui a tots 
els contratemps, com m' ha passat a mi. 

De vostès, bons amics, segur servent 

D. Martí i Julià 

De les paraules del nostre estimat doctorMartí 
i Julià, ara i sempre, n' hem fet un manament per 
a la nostra consciència. És per això que, davant de 
la lletra suara rebuda, davant del contingut de la 
mateixa, a la Redacció de LA NACIÓ soís li resta 
dir que la fidelitat que servarem als procediments 
i a les ideal itats apreses aprop,ben aprop,del doc
tor Martí i Julià, el català exemplar, serà, en nos
altres, una virtut infrangibie i eterna. 

Per Catalunya i el món som nacional istes-so-
cialistes, i és per Catalunya i el món que mantin
drem la dignitat, la integritat i la puresa dels nos
tres idealismes. 

® 

Unió Catalanista 
Secció Oficial 

A l'Ajuntament de Girona, la Junta Per
manent de la Unió Catalanista, ha di
rigit la comunicació següent: 

« La Unió Catalanista, integrada per elements 
representatius de totes les comarques de Catalu
nya, amargada pels agravis inferits a la ciutat de 
Girona, a vós i a vostres honorables companys 
de Consistori fa present la seva més absoluta ad
hesió a la justa protesta popular que cristal·litzà 
en el document firmat sense abstencions en la jor
nada del 21 del corrent mes, fent-vos saber alhora 
quehasentit pregona satisfacció per la serena i ca
talana dignitat amb que en ell vetlleu pels furs del 
dret i de la raó. 

» Visqueu molts anys pel bé de la pàtria. 
» El secretari general, Ricard Margarit; el vice-

president, Pere Manen i Artés. 
» Il·lustre senyor Alcalde president de l'Excel-

lentíssim Ajuntament de Girona.» 

Per la Secretaria de Relacions Exteriors, s'és 
cursada comunicació de remerciament al salut 
que, amb motiu de la fundació de la entitat 
Saba Marinenca, a Llucmajor, endreçà, el presi
dent, Damià Contestí, a la Unió Catalanista. 

En aquest comunicat nostre, s' hi feia constar 
1' adhesió de la Unió a 1' acte inaugural, que tin
gué lloc el dia 27 d'Agost, i en qual document 
s' encoratjava a la Junta de Saba Marinenca a in
tensificar la integració de les illes al moviment 
nacional de Catalunya. 

Or Vila i TniTPnt M E T 0 E ODONTÒLEG, de les Escoles 
L·JX . V i l d 1 1 U I 1 C U L dentals de Madrid i Philadelphia (EE. UU.) 

ON PARLE FRANÇAIS ENGLISH SPOKEN MAN SPRICHT DEUTSCH 

BARCELONA — Carrer Roger de Lluria, 44 (entre Gran-Vía i Diputació) 

Els conflictes socials 
ELS MECÀNICS 

Per haver sigut despedits alguns dels obrers 
que treballen en la Societat Anònima «España» 
ha esclatat la vaga de mecànics en els tallers de 
dita casa. 

De l'entrevista tinguda pels representants dels 
Sindicat i la Direcció de dita casa, no se n'ha tret 
cap resultat satisfactori. Dit Sindicat, per acord 
de Junta, ha fet seva la vaga que ha esclatat, el 
que pot ésser causa d'un seriós conflicte, degut a 
la intransigencia fins ara observada per part dels 
burgesos de l'esmentada casa. 

ELS VERNIÇADORS I EBENISTES 

La vaga que amb motiu d'haver sigut despe-
dit el delegat del Sindicat esclatà a la serradora 
d'en Llorenç Casas, segueix igual. 

Reunits els fusters, ebenistes i verniçadors, 
acordaren declarar el boicot a dita casa, fent avi
nent a tots els burgesos que facin serrar la fusta 
en dits tallers que els obrers empleats en els seus 
abandonaran el treball instantàniament. 

ELS CONTRAMESTRES 
Un nou triomf acaben d'assolir els contrames

tres amb l'acceptació per part dels burgesos Orpí 
i Tomàs, propietaris d' una fàbrica textil de Sant 
Martí, de la totalitat de les peticions fetes per la 
societat de contramestres El Radium. 

Aquesta era la única fàbrica de dita barriada 
que estava pendent de solució. 

El conflicte queda, doncs, localitzat en la ba
rriada de Sans, on encare hi queden quatre rapa-
tanis que se resistexen a accedir al solicitat pels 
contramestres. 

INI 
EL volgut amic nostre J. Rodergas i Calmell 

ha marxat a París. Des d'allà, ens té pro
mès 1' enviament de cròniques que espe

rem amb fort interès, puix elles seran la visió se
rena i exacta de 1' estat d' ànim i manera d' ésser 
actual de 1' admirable esperit parisenc. 

És quasi segur, a més, que, aprofitant el mo
tiu del séu viatge, el nostre amic doni algunes 
conferencies referents al sentiment català davant 
la guerra europea. 

Nosaltres desitgem a l'amic Rodergas una 
plaenta estada a la capital de la República Fran
cesa, aon tan bona tasca en profit de Catalunya 
pot realitzar... 

• • 
Corresponent a les felicitacions que el C. D. 

de l'A. P. de la E. C. adreçà als Diputats que re
centment, al Congrés de 1' Estat, votaren la pro
posició presentada demanant la oficialitat de la 
llengua catalana a Catalunya, la Protectora ha re
but dugués afectuoses cartes de regraciament dels 
Diputats catalans Ventosa i Morera i Galicia. 

Del Diputat a Corts per Marquina Josep Pau 
d'Azillona ha rebut la següent: 

« Associació Protectora de la Ensenyança Ca
talana. — Barcelona. 

> Respectables senyors meus : Perdonin-me 

que els escrigui en castellà, puix no domino el 
català, anc que l'entenc perfectament. 

» Agraeixo en l'ànima la felicitació que em di
rigeixen, no perquè jo 1' hagi merescut votant la 
proposició de cooficialitat de l'idioma català, com 
deien allà dalt, encare que jo la vàreig votar ente
nent, i volent, la oficialitat, a seques, sinó perquè 
m'entusiasma la decisió i energia amb que els ca
talans defensen els drets de la terra propia. 

» No solament en la qüestió de l'idioma, més 
en les altres, tant o més transcendentals, en les 
que recaben, per a Catalunya, la participació en 
el séu governament propi, al qual tenen dret, em 
tindran sempre al séu costat. 

> I, amb això, no crec tenir dret a l'agraiment, 
ni molt menys a 1' admiració de vostès, puix que 
compleixo senzillament un deure de basc, germà, 
en la desgracia, del català. 

» Tant de bò, ens apleguem, algún dia, per a 
festejar el triomf comú, i al Gora Euzkadi! vostre 
pugui jo contestar, enterament satisfet, Visca Ca
talunya! 

» Séu afectíssim segur servent que els estreny 
les mans 

Azillona'tar Joseba Paul 

El Centre Català de 1' Havana recorda, als ca
talans que s'embarquin cap a la capital d'aquella 
República, que, si volen evitar-se les traves que la 
llei d'immigració cubana posa als que hi arriben, 
amb perill d'ésser reembarcáis, poden inscriure's 
com a socis del Centre nomenat, abans de sortir 
de Barcelona, o del port d'aon deguin salpar. 

Aqueixa important societat ofereix les garan
ties legals necessàries per a que els esmentats pe
rills desapareguin. 

Per a inscriure 's soci del Centre Català de la 
Havana, s' ha d' acudir al delegat, a Catalunya, 
Josep M.a Folch i Torres, a les Oficines de la So
cietat d'Atracció de Forasters, Rambla del Cen
tre, 30, Barcelona. 

* • * 
El dia 10 del corrent tindrà efecte a Sant Cu

gat del Vallès una cursa de resistencia sobre el 
trajecte Sant Cugat-Sardanyola-Sant Cugat—dèu 
quilòmetres —, organitzada pel Centre Excursio
nista Barcelonès i patrocinada per l'Ajuntament 
i la colonia estiuenca de Sant Cugat. 

Ja es detallaran, amb 1' anticipació necessària, 
les condicions de la cursa, així com, també, els 
premis que es concediran. Mentretant, s'avisa als 
pedestristes i entitats que vulgun pendre-hi part 
que les inscripcions poden fer-se tots els dies, de 
dugués a tres de la tarde i de dos quarts de vuit 
a les nou de la nit, al domicili d' en Josep Sitjar, 
Corribia, 25 i 27, segon, previ abonament de pes
setes 0,75 com a dret d'inscripció, fins el dia 8 in
clusiu del corrent mes de Setembre. 

MUNDIAL PALACE 
COBERTS DES DE PTES. 3'50 - CONCERT 

TOTS ELS DIES 
Els divendres Boullabaisse - Dissabtes menú 

corrent i vegetarià 

P O R T A DE LA P A U 

• • L A N A C I Ó • • 

ABONAMENT 

2 pessetes trimestre : : Estranger: 3 pessetes 

C. E. d'Arts Gràfiques.—Mallorca, 257 bis 
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