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ESTAT CATALA, publicació, vol tenir 
per a vosaltres, races germanes en l'ideal 
d'alliberació, unes paraules de veritable cor-

Sant Honorat, 7, pral. 

D Il VALIlRA dialitat que exterioritzin el nostre afecte i se- GANDHI 

gellin la nostra solidaritat de pobles oprimits. 
IRLANDA. Per tu, doncs, . germana Irlanda, el nostre amor i la nostra admiració. 
T'estimem, però t'envegem a,1hora. Tu has donat al món la sensació més alta de l'heroisme. 

Ilo n'hi havia prou del nom de Torency Macswiney, que darrerament i per un més enllà de lliber
tat, un altre nom germà ofereixes en sacrifici: Mary Macswiney. 

Germana Irlanda: D'aquesté:l terra aspra, aixuta d'ideal, reb el salut dels nacionalistes radicals 
Catalans. 

L'INDIA ANGLESA. Per tu, raça que esperes amb tossuda obstinació, la noble victòria . Per 
VOsaltres, els lzindous, que us sentiu subjugats per l'imperi anglès i aspireu a l'assoliment de vos
tra llibertat nacional, el nostre cor i Ja nostra ànima és amb vosaltres. Què hi fa que sigueu allu
n.Yats d'aquesta terra catalana? Nosaltres, que no som exclusivistes, ens sentim enduts per la 
Simpatia que ens inspireu, pel sol fet de lluitar per la dignitat vostra . 

. Tu. germana Irlanda; vosaltres, germans de I~ terra del Indou-Kouck, l'hora de la desitjada 
tedempció arribarà, inevitablement; llavors, tres races redivives entraran a la vida del món, apor-
41nt la seva col'laboraciò a l'obra de progrés i civilització humanes. 

PER CATALUNYA 

Fendim les ones, tal guerrers d'abans; 

- de nou l'història que'ns vegi avançant

volgu t: m ésser-hi entre els pobles més grans. 

Per Catalunya, els fanals ben endalt 

fendim les ones,: tal guerrers d'abans. 
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'E t t es-

El plet de la Indep dència 
Catalunya deslligar-se de 11 s- a e 
panyol, taatbé li denwstJra- qU 
t10 és veritat. 

. ~ aven-
Sii vol ter un. h~l~njÇ ," ió de 

Un diari madrileny, germanòfJl 
i monàrquic de casa i boca, "A B 
C", en un article molt llarg, tant, 
que ens ia difícil contestaT-lo punt 
per punt, dins del poc espai de que 
disposem, reconeix, i en això estem 
d'acord, que el més greu dels ac
tuals problemes d'Espanya. és el 
de Catalunya; mes com sia que en 
diL article es fan afirmacions in
~xactes i es confonen, qui sap si 
amb intenció 110 gaire bona els 
(;ltalaniste que en són veritable
ment. amh el que només ~e'n diuen 
si els convé, no podem deixar pas
sar en sense resposta l'esmentat 
article. 

Es L'ESTAT CATALA amb les 
seves paraules plenes de sinceritat 
el qui ha donat motiu al "A B C" 
per al seu article; que el comença 
creient posa'r en contradicció el 
símbol de l'estel ·solitaride1s po
bles opnmlts, amb 'et càrrec de 
Diputat que recau en la persona de 
nostre director, l'honorable Fran
cesc Macià. al assegurar errada
ment que es "diputado de la na
ción española". Doncs, no, senyors 
d'" ABC", no hi ha en això res de 
con tradictori, perquè fins prescin
c!int de que no existeix "la nació.n 
españ01a" sinó un Estat espan¡yol 
qu'es composa de diferents nacio
nalitats junyides per l'engany o 
per la força. En Francesc Macià, és 
diputat (és a dir, representant, de
legat, mandatari, ja que això vol 
dir aquella paraula) però del poble 
de Les Borges, al parlament espa
nyol, no de "la nación española". 
En Macià és idi·putat dels 'catalans 
d'una regió de Catalunya, per a fer 
sentir la seva veu a les Corts d'Es
panya amb el criteri que ha man 
tingut sempre, i que dit mandatari 
ha interpretat bé el manament dels 
seus comitents ho demostra el fet 
d'haver-li renovat ,la delegació re
elegint-lo. 

Afegeix el diari madrileny que 
en L'ESTAT CATALA no hi ha 
cap novetat que pugui sorpendre' l, 
i si és cert lo que diu , ¿ a què ve 
l'article que comentem? - Es fals 
que nosaltres inventem llna tirania 
castellana: havem ¡dit ben clara-

'. -

ment qne el nQ8tlre plet és òe Ui- . 
ber1:~t. in{lividual i cor. ... lectiva i que 
la llIbertat qu'ens pertany ,la deten-

tatges i ,d.els perll UdlCl.!7 de .J \IJII .a· . veUI 

t~ l'estat espanyol quina hegemo
ma recau en els pobles de parla 
castellan,a. i qu'e aqueixos pobles són 
els que fins ara ,s'han oposat a l'in
dependència i fins a una migrada 
autonomia per a Catalunya. 

Estem d'acord amb" ABC" en 
censurar i fuetejar la conducta dels 
qui diguent-se nacionalistes i ca
talanistes han consentit en fer de 
ministres de "l'actual Estat espa
nyol. Contra aitals farsants i trai
dors, havem dit tot lo que haviem 
de dir , i no és el diari madrileny 
qui pugui cr~ticar-los pel' la seva 
actuació contraria a llurs prome
ses i a les .doctrines predicades, 
perquè ell com a bon monàrquic, ha 
tingut sempre elogis per als tràns
fugues. dels partits antidinàstics 
que s'han 'g'lratde cara a la 
monarquia fent traició - als seus 
ideals i enganyant als seus elec
tors. 

N o tots els diputats catalans han 
estat traidors a Catalunya, dient 
aquí una cosa i a 'Madrid una al
tra: cOll!5entint aquí estridències 
que a Madrid condemnaven per a 
millor enquibir-se dintre de la ca
saca ministeri;;l: recordi "A BC" 
que el dia 5 de novembre ,de 1918 
el nostre director, el dign e repre
sentant de Catalunya, En Francesc 
Macià, en ple Parlament espanyol, 
va reclamar l'independència de Ca
talunya, i llavors no podrà quei
xar-se de 'que a Catalunya no sor
geixi una consciència espanyola, per
què veurà ben clarament que la ma
joria dels catalans conscients no 
senten ac¡ uell espanyolisme. Per 
altra part. fullegi l ~història i tro
barà que des de ra mort de Ferran 
el Catòlic, han sov intejat a la nos
tra terra els moviments animats de 
l'esperit d'independència de Cata
lunya, fins mantes vegades en el 
segle XIX. 

Si tt ABC" vol discutir el dret 
dels catalans a l'independència, es
tem disposats a fer-ho, i si confo
nent el dret, amb la conveniència 
material preté que no ,11 convé a 

Catalunya amb Espal1~ Ja ri' 
com els darrers sobrepugen als P 
r.lers. ~ t Iure 

IL'E'stat espalllyol ens nega ,e b 
a l'ús de la llengua catalana arn. 
caràc.ter oficial dins de CataltlnJ~t 
el de regir-·nos pel nosrtre. r, 
civil propi, aplicat per jutge7 I ma!l 
()'i~trats catalans i el de legislar e s 
~Q'uest orde' el de fixar nosa!t

re
. , , 'b 'on5 I 

amb ¡llibertat les. contn ,u~ rO-
:mposts; el de temr un exerCit P nt 
pi segons el sistema de ,tlet-luta.~e t 

li · eVltan 
que nosaltres estao SSHl1, 'ar 
que els nostres fills tinguin d an n' 
a batre's en terres estran.yes cO." 

f i rnatel 
tra homes que de ensen e., dels 
dret de lliure determinaclo ~ 
pob1es que nosa'ltres :preconi.tz~A_ 
sien barroerament sacrificats a a
frica, segons ha reconegut ~l ;relS 
teix "A B C" per ignorànCia ltres, 
uns i per covardia dels a !lS 
Aquest mateix estat espanyol ~tS 
arrebassa tots eIs dret~ inhere ve' 
a la personalitat humana., unes 
gades amb la suspensió de. le~ a~~~ 
menades garanties constltUC1on ·ó resSI 
altres, amb l'escusa d'una rep pelS 
cega, as·sassÏl1anlt a la joventut

d
'un3 

carr·ers ja amb ,la disfressa . e' 
"Liga 2~triótica", ja amb l'et~~rta 
ta d'un "Sindicato libre" o í se' 
fuga, i altres empresonant? a ~tre 
l1ant als qui no han comes sa' 
delicte que el de dir el e~ pe~lei5 
ment, mitjan~ant arbitrànes 'saJls 
ct:excepció o ex1enent als ~\tat 
preceptes del Codi mil;itar; lI!- tr i-
espanyol ens doblega amb C

O
\1enS 

hucions i arbitris de tota mena! de' 
envia empleats prevaricadors 1i ici. 
més i fomenta a Catalunya. e,.; 13 

A canJvi de tot això poSI la 
C" a l'altre platet de lla balan.ça 3 

suposada protecció arantz~àrla qlle 
l'indústria catalana, i veura lo cin' 
fa més pes ; perquè àdhuc pr~6 pri ' 
dint de que no hi ha semblaJl rtal 
vilegi. ningú creurà que .la.. \ll}>e qUt 

d'un poble i la dels indl\'ldtt$ tlOe~ 
el formen es pugui vendre per "oir 

. d' d e(v quantes concessions . or e af" 
mic que en darrer cas podeU o 11~ 
vorir a uns quants catalanas ~ s ' 

. d' stne 
cat~lans) que tenen In u 
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Catalunya, no a la generalitat dels 
fills d'a(lUesta terra. 

'si an aqueix argument hi afe
gim el de que la protecció aranlZe
làna no la necessitem i que més 
convenient seria als nostres inte
ressos materials la separació que la 
Unió amb Espanya, resultarà ben 
al inrevél> de lo que vol que resulti 
"1\ BC". 

Ja n'estem cansats de sentir re
treure la protecció aranzelària com 
a barrera de la llibertat. Vinga un 
regisme lde lliure can,vi absolut, ben 
absolut, i ja es veurà qui són els 
primers que protesten dintre l'es
tat espanyol, si els colliters de ví i 
~'o1i d'Aragó, València, Andalusia 
I Castella els remaders del centre 
i de Galí~ia, els miners de Bilbao, 
León, Astúries i Cartagena, els 
acaparadors de blats i altres g.rans 
de Castella o els fabricants de Ca
talunya. 

Aquesta s'ha fet rica pel seu I 

propi esforç, perquè essent iguals 
les lleis per a tota Ji: panya com 
diu" ABC" ¿ com és que no 's'han 
Creat indú tries fora de Catalunya? 
¿ Per què d!arreu de la península 
fugen com remades famolenques 
centenars de famiJ:ies per a venir 
a buscar el pà a Catalunya? 

¿ Què diria " A B C" si gover
nessin a Espanya els catalans i a 
tanvi d'una ¡protecció aranzelària 
als blats, olis i vins, ferros o car
bons, imposess.in a Castella l'oficiar 
Iitat de la llengua catalana i pri
vessin als castellan d'usar el seu 
I!enguatge? Segurament que pro
~eostaria, al-Iegan,t que això fora una 
Impo i ió tirànica, i tindria tota la 
raó. 

No fou la protecció a l'in.dústria 
Catalana que motivà l'aixecament 
de Cuba i la pèrdua de les da;rre
res colònies que Es¡pa.nya servava. 

Ja ho sap "A B e", per la cUJlpa 
f~u dels governants espanyol que 
IOdi dels cubans l'ationaven amb 
empresonaments, fusellaments d'es
tlt<liants i gent irmocenta i indefen
sa, i amb vexacions i iI1ijU6tícies de 
tota mena; oomesos des dels ge
nerals g0vernadors a Cuba passant 
J)~ empleats d'ínfima cJa~ fins 
~s tristament famosos "gohernador
~los" de Filipines. 

Acaba dient" ABC" que pot res
tar tranquil el senyor Macià que 

pertenesqué a l'exèrcit «;spanyol i 
jurà ses banderes perq~e. Es~anya 
no vol més guerres cIvils I fins 
menaçant amb reconèixer l'iniCie
pendència de Catalunya en cas de 
sorgir l'acció per}a .. força . ~?lte~ 
mercès, senyors hlJosdalgos . SI 
voleu estalviar el vessament de la 
sang genero a de nos.tra j~ventu.t , 
pura com les nostres intenCIOns, Ja 
sabeu com fer-ho; deixeu-nos sols, 
retorneu-'nos la liibertat i us do
narem una estreta encaixada de 
germanor, perquè si bé és cert q,ue 
En Macià jurà le banderes en 1 e
xèrcit espanyol, t~mbé ho és. que 
vosaltres el des lligareu del Jura
ment al separar-lo d'aquell orga
nisme i pot per tant posar fi ho~
radament a la seva fulla de servei 
acarkli·lIant als joves que desitgin 
lluitar i mori'!' s.i cal, per la llibertat 
de Catalunya. 

Si fossiu independents no tem.eu 
le duanes amb que menaça "A B 
C". Si les po és Espanya també 
podria pasar~les Catalunya. Fixi's, 
ja que retrau l'exemple d'Austri.a
Hongria, amb que me.ntre ara 
Au tria e veu a setjada per la 
fam, els txec- lo'Vac , els polone
sos, els hongars i els iugo-slaus, 
viuen independent en plena pros
peritat i amb més riquesa que ju
nyides a la d mi11acjó au triaca. 

Creu "A B C" que fora per ~ 
nosa.ltres un greu mal reconèixer la 
independència de Catalunya? Res 
més senzill que fer la prova i ja e 
veuran el resultat '. Emperò no ho 
faran, perquè si ho fe. si n, ¿ com 
sostindrjen el núvol d'empleats de 
l'Estat que de Catalunya viuen, 
l'exèrcit que e manté amb un pres
supost al que nosaltres contribuim 
amb més d 'una quarta part i la mu
!lió de gent qu.e a Ma.&id i aquí 
viuen de subvencions directes, in
directes i iric0Jlte!t able que ·de 
Catalunya urten? 

No temem l'indep'endència. Re
cordi's que durant la guerra euro
pea esca. :sejaven ~es. subsi&fi!nC'Ïas i 
tinguellem de recórrer a Amèrica i 
a altre punts estranys per a obte
nir queviures que Espanya no te
nia, mentre si no hagués. estat l'in
dústria catalana els espanyols hau
rien hagut d'anar despullats o des-

Les coses clares. 

3 

En primer terme desitgem) 
els socialistes) que els pobles que 
han sofert les violències de la 
conquesta siguin proveits de ga-
1'anties de llibertat i d'institu
cions autonómiques que els per
metin desenrotllar-se i obrar de 
conformitat amb el seu caràcter. 

No admetem que els drets de 
les nacionalitats hagin jamai 
prescrit; peró desitgem que els 
medis de reclamar i realitzar 
aquests drets) no sigui necessari 
apel-lar a la força) sempre que 
no sigu,i la força que imPidéxi el 
lliure desenrotllament. 

Jean Jaurès. (Article póstum 
a "L' H u11'/.anité" , 2 d'octubre 
de J9L4). 

Envers l'Estat Català 
Si, com hem dit, el Nacionalis

me no és re mé que el istema que 
a. pira a lliurar a la Humanitat de 
l'obra anti-natural i anti-lliberal del 
Imperialisme, enderrocant els lle
gats del absolutisme, ningú dels qui 
estem per sort redimits óel senti
ment d'aquell faI patriotisme que 
amb tanta constància ens infiltren 
els estats imperialitzants, 'pot dub
tar ni un moment, que la doctrina 
nacionalista é un ideal de llibertat 
i que ella, donant un pas t:ndavant, 
junta als drets de l'home, procla
mats per la Revolució, el drets dels 
pobles, que, quan menys teòrica
ment, han sigut admesos en els da
rrers tractat de pau. 

Mes, com les doctrines han d'en
carnar en Ja realitat de la vida hu
mana, també els principis naciona .. 
liste tenen necessitat de predomi
nar en la vida ecu lar dels pobles, 
am.b l'objecte de que el perfeccio
nament que ells represent(n, aporti 
a la Humanitat, l'establiment de la 
llibertat col-lectiva, fonament de la 
pau entre le nacions i de la plena 
expansió de la capacitat de tots els 
pobles. 

La única manera, doncs, de do
nar forma tangible als principis 
nacionalistes, és la de que tots els 
convençuts de sa bondat, s(~nse obi i-
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clar sa simpatia per a la redempció 
de totes les nacionalitats, procurin 
posar tot son esforç per :). lliurar sa 
nació de tota acció imperialitzant, 
lo m~teix les que'l seu poble pugui 
cxerc.Jr so~)t'e un altre, que le que 
p.ugU! sof.nl' de qualsevol estat impe
l'laI; a Imant sempre al fi suprem 
de que sa Naci' con titueixi un 
Estat amb plena so birania, ni im'¡ ; -
rialitz<Lnl. n i illlperialitzat. ' 

Ven's aquí perquè els naciona
listes cata lan ', fide ls éJ nu tres tt'o
ries, aspirem i treballem per a la 
constitució de l'E TAT Ct\TALr\. 

Quiscuns creuran que' ~ pellsa
ment é~ atreyit i de realitat !n(¡lt 
llunyana, mes guardant-me de fer 
pronòstic' arriscats, jo crec, tIue. 
deixant per ben sen tat que sa cons
titució és un fet que fat a lment ha 
de venir, sa realit~ació SCr:l més () 
meny s propera seg n~ sia la "olun
tat. i l'esforç dels catalan s . 

Si tot.s hi po em les nostres for
ces, si ningú hi plany l'activitat , s i 
snhem lliurar-no ' d'ilwirlualisllles 
' uïcides, s i sabem respectar una 
buna disciplina, si n ingú tem el:. 
::>itcrificis, s i la constància no fa
lleIX i si en tot.s entra el c nvenci-
1l1ent de que la nostra obra no és la 
obra d'Ull partit, inó una obra na
cional, no tarda rem pas molt a veu
re, que l'Estal ' ataJà ha deixat 
d'ésser una aspiració, per a COl1\' cr

tir-se en un nou color damunt del 
mapa li ·p:uropa. 

.IJ.1 presst,¿post de despeses de 
(a Mancomunitat de Catalunya 
és de 3- milions de pessetes 
mwals. 

Aquests dillers que S611 adnú
n'¡stmts 1'ecto111ent, . fa que la 
JI[ oncol1!u llitat pugui desem'of
llar 'H'IIa obra veritablemént satis
factor ia. 

En ca n'lJi ¡ Catalunya paga a 
n spanya 400 milions de pesse
fes cada on)' i Espan)'a no gas
la a fa, 'o l' de Catalllwva 1'U; tal? 
sols 20 milions de pessetes cada 
ml,\! ' 

Es a dir, CalaI1(/1~a pa,r¡a 
mwalllwnt 1I11a contrib7lció de 
.Ql/eY1'a de .1Ro milio1/s de pesse
tes. 

Lletres obreres 
13:!l\'olgut H. : Demà escriuré ... 

dema escriuré ! ... cm de ia cada ve
g~. cla que pensava que havia de a
tl,sfer el deute que tlh e a mb tú d'en
ça de tan,ts clies. La veritat però 
és que, estic p~ssa lll un s di~ s q u~ 
no me ls mereIxo. cansat i baldat 
de la llarga j ornada diària de tre
~.al1 , clones hem tornat a l'estúpid 
s ~ tema de les hores extraordinà
ne , demos tració de la nostra fe
~)lesa corporativa i de la màxima 
Immoralitat obrera comesa contra 
els companys sense feina. 

ortosament, en l'escàs lleure de 
que puc di sposar. m'ha sigu t alta
ment atractívol poguer llegir en la 
premsa dinr es manife tacions re
ferents a l'actuació proletària nos
trada, be~1 ~~radoses per cert i que, 
pe r . la SI milItud que guarden amb 
les ,Idees que medito de tant temps 
enç~~ am b veritable l laer et faré 
conclxer en aqueix a lletra, així com 
el comentari que la seva lectura 
m'ha sugger it . 

Em refere ixo, en primer terme. 
a un article p ublicat en un setmn
nari nacionalista bell popular. en 
el qual , entremig de mil compli
ments enutjosos ( ja et parlaré d'ai
xò), dirigi n t-se al ' s indicat !" . l'au
tor d 'aquell els diu clarament qu e 
és una vera 11àst ima que actuin el' 
ca tellà. 

] a suposarà , car arn ic, que 110 

se ré jo qui protesti d'aqueix con
sell pcrfectament raonabl e d'a
queixa recomanaci ó encert~lda i 
justa, natmalíssima. No creus tú 
que aqueixa obra de catalanització 
del sindicats i dels sindica listes 
é una de les tasques més irnmedia~ 
te que tenim el deure d ' imposar
nos? 

Tu ho recordaràs tant bé com 
jo mateix . . En retornar a les nostre. 
cases - valgu i la pretensiosa ex
pressió _. en les primeres hores 
rie la matinada. després de mil re
unions, juntes, comitès, assemhler <; 
i mitings. quante \'egade hem con
versat sobre el s u sdit motill. tot 
comentant el seguit de di s(,, \1r~o s 
en llengua xt ranjera oïts. la mul
tiplicitat de documents rcdac.tats 
barroeramente treballosament, en 
IIcngua Cj ne 110 era la llostra e col-
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tats, mancats uns i altres de la eS
pontaneitat, cie la facilitat , de ~a 
frescor que tan insepara.ble és Ja 
les paraules que floreixen en el::; 
ll avis quan t.enen les a rrel s clavade~ 
en el nostre cor! 

Ve't ací ; car amic, el nostre deu
re primordial , la ta ca immediat:l 
que ha .em ci 'acomplir se n.se lemor: 
a cara descoberta i no defa llin t ni 
un sol instant. l aqueixa obra l'ha
\'em de · :-ealitzar en t ot moment, 
sense interrupció, en la forma m.és 
convenient segons s iguin les Clr
cum tàncies, el lloc i la companyo
~ia. Serà una tasca llarga, feixuga 
I plena cI'e cull s ; malgrat això, ben 
agradosa . 

Cal , però, no fer-se gaire ' íI-lu
sions de triomf immediat, com pen
sen infantívolament els que deS
coneixen els nostres medis i els 
mitjans de lluita sindicals i als ma
teixos sindicalistes, és a dir, el sub' 
jecte clel nostre èxit. Si l'obra de 
recatalanització en sectors més cul 
tes s 'acompleix lentament. pensen: 
en res (orç formidab le que caldra 

amprar per tal d'obtenir quisc l1l1 

petit resu ltat positiu entre els agru
paments obreri. tes, generalment 
i i1dife rents a l'obra de lliberació pa
triòtica catalana i cn llur majoria 
equivocadament refractari, per n(1 

dir enemics actualmen t de la N:t
(;ó Catalana. Homes de la Lliga 
R~2:'ionali s ta, lloq ues del sometent 
~1rcelon í , quin danv més enorme 
1--.<l.veu comès contra- la nostra Pà
tria! Quina tasca desembrolladora 

mé aplastal'.t haveu llançat damunt 
les espatlle del hom es lliberal s de 
Cataiunya! . 

H{.m queda molt per a dir-te I 
aqueixa lletra ja és massa extensa; 
faig pun t per a contin uar-la un al
tre dia. 

Salut 
A. 

MOT D'ORDRE 

Si es tàs en guerra amb un eJ'l~' 
mic que's manté amb tes suors, eS 
obligació teya treballar per a l'im' 
potència econòmica del dèspota. 

No t'excu is amb la poca impor' 
tància que pugui tenir ta obra. 

Molts pocs, fan Ull molt. 

SPHIN;(. 
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L'ARMA AL BRAÇ 
L'arma al braç, nacionalis

tes catalam! La lllobilització es
panyola, està ja iniciada per 
anar contra el patriotes. 

¡.'p. ra de la dura prova, é. 
arribada. Ja ho \'arem dir: ca
dascú en el seu lloc. 

I per nosaltres que no esti
guin. Ja poden començar la ba
talla quan el s plagui. 

Serà l'enemic, qui començarà 
la lluita. erà l'enemic, qui ens 
111arcarà la ruta. erà l' nemic, 
qui ens ~enyalarà l'hora de la 
victoria. 

Ferms -i esperançats, esguar
dem l'enemic. La llibertat de la 
Pàtria, no és pas un cim inac
e ssible. 

Pujarem al cim, contra tot 
obstacle. 

Ens ajl1darà l'ambient, en 
ajudarà la terra. Els !TUS i el 
arbres, cantaran al vent el plany 
de la raça irreclenta i el mar re-
1110rejant, re arà n onades la 
jJsalmodia de la llibertat. 

, i Ja terra és nostra, qU1 con
t ra nosaltres? 

. on poca cosa uns exèrcits 
per abatre una raça. Tota l'arti
lleria del món, no arribarà a ofe
gar una melodia d'En Pep en
tura. 

Caminem ver el cim, amb vo
luntat. 

En as olir-Io, està la nostra 
\'ictoria 

i queiem en el camí, ens al 
Çarem altra volta i tornarem to
Çudament a la via redemptora. 

l si caiem per sempre, cau
rem envolcallat en la bandera 
de l'honor i de la gloria , 'erita
ble; que és la bandera que falta 
<t Catalunya. 

Prou senyeres d'orfeons, prou 
bandere de centres electorals 

amb taule cie set i mig. Ara, la 
bandera de l'estel solitari, que 
omplirà I d'heroisme la joventut 
novella; ara, la bandera que de
vallarà per la torrentada i 1 es
quinsaran els sarg sos i el bran
cam; ara la bandera foradada de 
metralla, ara la bandera mullada 
de ang, espateg-ant al vent i as
solint el cim le l'esperançada 
\'ictoria 1 

l.a handera que no la defen a 
el bon elector que es lleva d ma
tí, ni es posa en l'empit de la fi 
nestra. 

La bandera que vol tm pit 
ferm, un cor generós i un àni
ma. 

No altres som d'aquesta ban
dera i guiat. per aquesta ban
dera, anirem a la lluita. Ja pot 
començar la batalla, 

eSTAT CATALÀ, 
divideix Ja seva tasca , donada Ja 

variació d'assumptes que li eran 

sotmesos, en dues oficin : Ofi

cina de Redacció i Oficina de 

Organ ització 

Preguem als nostres comunicants 

que sempre que ho facin per es

crit, baix sobre i indicant l'Oficina 

re pectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin interès 

El front únic 
En podriem parlar abastament. 

Abastament encara perquè de tants 
parer, si volguessim triar, ¡'ene
mic, que ja el té el seu fron.t únic . 
ni li caldria l.emer. Però, Déu-nos
en-guard si no íé. sim e 111 ell. 

Consell del enemIC, s'ha àit en es
panyol. om ells estan d'acord ens 
cal estar d'acord. No és hora de do
nar J'al tra gaJta per res s i no bufe
tejar i ésser intolerants fin allà on 
ells arribin . .Ens s brariell dits si 
\'olgue . im comptar amb una sola 
mà els homes di spo ats ;l. com pen
clre la raó de la guerra que fem. No 
en ' fem pas 'la il-lusió de que ho pu
CYuem compendre mentre i tant que 
no en perdin. 

Pais ense cultura llur pais, ells 
arriben aquí com si encara es tro
bessin en llur cort de miracles. Gent 
ense educació, baladrera de mena, 

arril a i ja s'impo a i exigeix al seu 
nom. Tot el CJue els concedim serà 
una cortesia contra la dignitat del 
nO\11 de catalans: E ls caldrà confor
mar-se un dia o altre, però mentre 
i tant aquell d'entre nosaltres qui 
prega i s'humilia i parla lln idioma 
que la mare 110 entèn moltes vega
des, només perquè ells ho manen, 
aquell qui fac i això és de casta dub
tosa com la seva actitut. E lls no es 
traeixen mai; al cataJà que ho fa no 
es deu bel-ligerància si no és per a 
punir-lo amb no tres pròpies mans. 
~ o podem reconèixer 11 i devem re
conèixer altre front que el fron t 
únic, que és el front d'avantguarda. 

Tolerància. ¿per què ? M entre 
ells ens aixafin, no Ja guerra moral, 
la guerra material així que s'eJlde
"in i la poss ibil ita t cie començar-Ja. 
No parlem de front únic, no donem 
opinion. ni les volgt1em admetre 
com e peculació que en farà regi
dors i en farà diputats. Volem els 
diputats per una impunitat que ens 
vingui de profit contra llur pròpia 
ll ei i amenaça constant. Volem els 
regidors per anar abastant tot allò 
que ell s han pres contra ciutad 'mia; 
no volem un front úuic com a pacte 
polític per a tenir contacte de cor
dialitat amb el front enemic. No vo
lem un front únic perquè aquest ja 
existeix. 

o Soldat de atalunya, veritables 
soldats, només ho poden ésser els 
qui van al davant, ull per ull, dent per 
dent. L'enemic no cedeix sinó que 
encara ataca; aquell qui parlamenti 
de no altre estant, capitula només. 
~o parlem de front únic ni d'unió 
sagrada; però iguem-hi tots al lloc 
de més perill. Posem nomes a prova 
la nostra dignitat i la veurem ferida 
el mateix que ens diguéssin que 110 

.. 
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havem tingut mare, que ' m fill ' de 
b rcl 11. Veurem que aquell qu 
allotgi o acati un enemic és també 
un enemic a ca a nostra. l qui n 
ho vol c mpendre é també un ene
mic. 

Bs proPi de la p rsonalitat del 
geni la valor de resistir contra 
una força doblement més forta, 
la t'alor de sacrif1'car la vida per 

quelcom invúible i de c'reu,re que 
aqnest sacrif1'ci pot portar alg1l 
na utilitat, la ~ alor de girar l'es
patlla a ço segHr; i de llançar-sc 
a l1úl atraccions desconegudes. 

Un poble que no té aquesta va
lor, es converteix en un poble 
miserable' està destin(it a 1nO-

1'ir, perquè solament subsistei
xen les naciolls que VOLEN 
subsistir. H amld NielseH. 

S'acosta el moment ... 
Estiguem alerta i n perdem el 

temp : el m ment s'aco ta 
Mentre els espanyols les bara

llen, els catalan unim -nos. L'en -
mic es di sO"rega; no altre hem d'a 
plegar-nos cada dia mé fortament 
pr mpte a obeir, quan el moment 
arribi, la veu del quefe. El fro1)t 
únic de atalunya no trobarà aviat 
davant seu mé: lue un eixam d 
marmanyere n di còrdia. 

Mireu- e'l !... el de Madrid mo
vent avalots parlamentari, in¡capa
ço' de me urar la ituació amb e
renitat i d'apuntalar l'Estat a punt 
de caure'l damunt. Uns altres cie 
Madrid . contra aquell, manifesteu. 
Aquests manife. tant de darrera 
hora no sabem ma sa bé qui ón 
ni què volen: cialistes els un s, 
carlins el altres, sen e oblidar els 
indispen 'ables e tudiant i el ate
neístes, gent massa important per 
a mesurar-la, són els pr fessionals 
de la bullanga. 

Responsabilitat !... Poden exigir 
respon sabilitat el qui no han do
nat mai prova de . sentit comú? 
Aque ' ls qui ara clamen cercant 
re. pon sable , a l'endemà el' Annual 
s'exaltaven amb la tonada patriote
ra de les "Corsarias", 'empassaven 
tranquilament la far a de Pizarra 
i ahir, encara, es feien il-lusion o
bre un de em bare a lhuceme. 
Ara, despré de res execu<:Ïon de 
Grè ia, intenten adoptar simie que 
<lctitud de ven jador. 

Els res.pon ables eren tan res
pomable a l'endemà d'Annual com 
ara. Uavors es podia deturar una 
campanya tan desa5lÍro a aJmeruys 

Lom el fets de juliol del 1921. On 
eren ~Iavors els 7°.000 manifes
tants qui ara s'han passejat per Ma
(lr'~ demanant justícia? 

Aquest és el ba·lanç de la vida ci
vil espanyola. Dels militars e pa
nyols preferim no parlar-ne, per
qu', després del que va passar a 
Melilla, tothom sap respecte d'ell 
a que atendre'. ambronne, qui 
no era espanyol, però que en la ba
talla estigué en el seu lloc fins a 
morir, ens recorda la sola expres ió 
que els és aplicable. 

Mentretant el nou govern, e 
prepara una cambra pr pícia. De -
pré , què passarà ? ... Continuarà la 
vergonyosa hi tòria d'Es.panya; la 
hi tòria d'Espanya, que, mal que 
ens pesi, és la de Catalunya, de 
l'e fa segles, i ho continuarà essent 
t¡,entre els catalans donguem per 
la nostra passivitat la sensació d'un 
perfectes espanyols. 

Es hora ja de trencar els lligams 
que eniS tenen jUIll)'its an aquest 

L·: tat que ens prostitueix i ens ex
pòlia. Ha durat massa l'escla.vatge 

• I en:;; costa més sang i més diners 
que la lluita per la llibertat. En te
rres de Cuba reposen una munió de 
.:atalans caiguts ota el signe de 
l'opressor. Catalunya paga una for
ta contribució de sang per l'empre-
a criminosa del M arroco Ja és ho

ra que els catalans no ens batem 
mé:- per la mala causa. Ja és hora 
a.ue fem la nostra guerra. 

Unim-nos. Fem el front únic. 
'::al foragitar l'enemic de ca a nos
tra. Annual ha de tenir una conti
r;uació. 

ESMENTADOR 
----------------------

La tasca dels patriotes de cuba 

AL CATALANS 

.'\ no 'tre poder han arribat dugues 
f ulle de propaganda en quines el 
Repub1icans. Catalan de París. (LI. N, 

.) i RepubJ.ican,s Socia.[i'stes Catalans 
deman1e'n primer en data 31 de gener 
d'enguany, la cooperació de tots els 
catalan p'er a establir e1 primer Go
\'em Pro'Vt ional de la República Ca
talana; i en la ' egona, amb data Z.5 
del pa sa.t abri.J. '¿on,en j a per constl-
tuit el mentat G()!Vern: que fan recaure 
damunt d'el,ls mateixos ense que fr 
cin conèixer més personahtat que a 
d'En Díaz Capdevila. ., 

• lO 
E acceptable doncs la constltuC 

del mentat Govern,? 
El "Catalunya" Grop Nacionalista , .• nO 

Radical creu que no, I per al'XO . 
ha don~t re posta a les susdites peU
cions o propo ~cions. I 

E po ible que un poble que 'lO 

la seva llibertat i \lluita per a la seva 
constitució en Estat LJ.iure, s'embra~
qui en. tante co e com pretenen e s 
RepuJyli~ans Catalans de París' i cO
mencin la eva campanya indisposant: 
se amb altres poble que lluiten tarob

e 

per la llur? t 
J Nosaltres entenem que aqu~ , , la 

el. umpte de magna tran'SCende~és 
deu ésser tractat amb quelco~ ~ I 
de determinant i d'e. tudi i per anCO ~ 
". ata1unya" Grop N. R. ha determ-

I . t ger-nat adreçar- e a totes es entlta. s d 
manes en la lluita per la \Llibertat e 
atalu~ya, dig,ulC~\t-~1 hi" lo que c~~ 

con vel1'1eI1't, practtc I precl en aqu~, _ 
moment en que la Uuita per a la HI~ 
ració de Ca.talunya es troba en el per~o
de que podríem dir-'ne d~ vera In
cubació o fermentació . 

"Catalunya" Grop N. R. de San
tiago de Cuba, ha signt la primera 
entitat que en! tota Amèrica i et.l t; 
el vell continent ha llenç1t el cnt 
"} ndependència per a Catalunya. 

Al constituir-'se en rac)' 19°7 eS
t%mpava en el primer articit de sOS 
estatuts: El preferent objecte i filla
li tat d'aque ta entitat é~ treballar ~r 
tot el ~ medi f"Iossibles. fins a obtenir 

. r ' I n 
:a completa llibertat de Cat.t.ttr.Yil. ~ 
son article 4 deia: Estarà adhc!dr a a 
Unió Catalanista mentre aquesta 110 
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s'aparti del, criteri radical que"J. Grop 
Sustenta. 

Com pot veure's des del prime,' mo
ment de sa conSitituc~ó el Grop ha 
vi¡~gut laborant s'ense temences i a la 
llum del sol per a la recon~titu,i(') de 
la Nació Catalana, 

'Filles deI Grop ón les entitats" a
thalònia" Bloc N, R. de Guantàna.-
1110 i 'Casat NaciO'tJalis1:a de Cama
giiev. 

É,s per això, que, amb la autoritat 
que li dóna e1 seu historial, en, aquests 
mOments precisos en que els dits' re
publicans catalans de París, pretenen 
organitzar la Repú'b1ica Catalana, i 
en que sorg'eixen en aquesta Repúbli
ca orgall,itzaciQl1s com el Club Sepa
l'~tista Núm: I, ha cregut el Grop que 
devia adreçar-se a totes -les argani
zacions i enti'tats nadona~istes, dient
els-hi lo que ell fa ja temps pensa i 
que creu deuria fer-se s,i és que'·s vol 
anar de dret i amib pas ferm a labo
rar amb tota la valor i entusiasme pre
cisos per a empendre la campanya 
definitiva que culmini en la constitu
ció de l'Estat Uiure de Cata'lunva. 

Creu sí, el "Cata.lu11'ya" Gr;p N. 
R. qu~ 'ha de fer l'a<:oolamellt de 
tots els sepa.rMi'stes catal1ans i que s'ha 
d'anar a la consütttció d'ul1 organis
me director que .dirigeixi i encamini 
la propaganda i l'acció a -desenrot
nar per a assolit el fi que'ns proposem. 

Però entén que no deu ésser un 
grup, per ilt11portant i intransigent que 
sigui, l'únic que pretengui acaparar i 
dirigir el moviment mundial dels se
paratistes catalalls. 

Creu el Grop que 110 deuen e~5 sc
paratistes catalan fer dedara('ió pú
blIca i notòda de ses simpaties ver 
Cjuiscuns dels' E5'ta1s cO'1lstituits ni 
tampoc demostrar enemistat o aVersió 
vers cap d'eHs. Entenem que els que 
Volem la Libertat de nostra Pàtria, 
hem de con~uar bone relacion am1. 
tots e'ls estats constituits, sigui qui'l1 
igui la s'eva importància i sigui quin 

sigui el lloc que ocupin dintre les 
qüestion, que' debaJten aVui entre 
ell s. 

En,tenem que nosaltres, els epara
tistes catalans, 110 elevem pensar, avui 
per avui, amb altra cosa que no sigui 
la con\Stitució de l'Estat IJNure de 
Cata'lu nya. 

P>er a logra,r-ho, per a obtenir-ho, 
hem d'aunar nostre esforços, hem 
d'ajuntar llostres energies, hem de 

reunir nostres in,tel--ligèncie ' per a de
terminar d'una. manera ferma i de
finitiva la ruta qU(! ha de seguit per 
a,nar dret3'ment a la instauració de la 
:Nació Caita'lana, da.vant del món, i per 
tant a la constitució de'} Govern de 

CI taltl11'ya. 
,(òm s'hi ha d'anar? Doncs fent 

ta.sca sèria i bona, est diant bé el pro
blema, cons·tituint els organ.ismes com 
si foss.im ja un estat cO'n,s,ütuit i la
borant de complet acord tots els se
pan¡¡tis'tes ca'val<:lns eSlCampats pels di
ferents in&ets de la terra. 

Creiem ,que ço primer que cieu f er
se, és la Federació d'en.tiralts naciona
!istes d'.4mèrica i amb aquesta fi ve
¡üm laboral1,t i ja dins pocs jorns serà 
un fet la Federació de les entitats na
cionalistes d'aquesta República. 
C~iem que deu organitzar-se tam

bé la Federació d'entitMs de a·talu
nya jU'n,tamen1: amb totes 1es d'Eu
ropa. 

CO!1stituides aquestes Fed,eracio>us 
ha de cOI1'Vocar-se una Assemblea o 
Convenció Univel'sal ' de Dellega1:s· de 
entitats, grups i periòdics Slepa.rMis
tes i deu ésser aqu~sta As emblea qu,i
na estatueixi la organ,ització cl'e1 · se
pa.rél!üste catalans i quina per majo
ria. de vots, deu indicar si creu con
venient la forma('ió d'un D-iredor: 
que encausi el moviment, o bé si s'ha 
d'elegir un go'Vern provisional i en 
aquest ca.s quina ha ·d'ésser la forma 
de govern que ha de regir l'Estat LJ.iu
re de Catalunya. 

La organització, com ja hem dit, 
ha d'ésser seriosa i s',ha de comptar 
amb cabals per a poguer portar la 
magna empresa que ha de culminar 
amb el triom1f de no tres ideals. Això 
i altres molts assumptes eran punts 
a resoldre 'per la Convenció reunida. 

Nosaltres creiem que si entre els 
separatis·tes ca.ta'laiJ1'5 hi ha ver amo,[ 
:t Cat;) \tmya dÍln.tre d'aquest mateix 
any podrà ésser un fet la primera As
semblea; per a.ixò nOSc .. tltres llancem 
el crit de "Acoblem-nos. per a lliber
tar a Catalunya"; per això ens adre
cem a totes les entitats. grups i periò
clics d'arreu del món per a dir-los ... hi : 
"Ja és hOTa de fer feina sèr·ia i profi
tosa" i demanar-las-hi que con. iderin 
i estudiin els nostres propòsitsl per a 
\'eu~ si é possible arribar a un ~ord 
i L-elebrar Ja Convenció Mund ial de 
Separatistes Catalans. 

Preguem, doncs, a totes les enti-
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tats que rebin aquesta cÏt"cular que'ns 
en acusin rebut. 

Si estan. conformes amh Il¡()·slres 
propòsits que'ns res.pon.guin quant alls 
possible e'ls sia les següents .preguntes : 

Us con,sidereu franc~l1lent separ<\
tis·tes i creieu que la única s'a-Jvació de 
Catahlnya és la obtenció de Ja seva 
completa independència? 

Estimeu cOl1v-enient la celebració de 
la Convenóó ::\hrnc1ial amb el fi ob
jecte que indiquem? 

En aquest cas, quin llo¡c, país po
blaóó, eSl1:imeu més pròpia per a ce
lebrar ... J<:I ? 

QuÍna da.ta seny.:l'Iarieu? 
QuÍns Slel1ien el temes a desen rol

Par que enteneu deuen tractar-se? 
Quina forma de :govern e. 1Jim.eu 

més factible i productiva actualment 
rér a ' atalU1'bya? 

Quants socis compta vostra entitat? 
Si 110 esteu conformes amb \10 ex

posat, agrairem també ens digueu vos
tra opinió franca i sincera. 

"CatéVJunya" Grop N aciona1ista 
Radical, us agrairà presteu l'atenció 
deguda a la seva exposició. 

Vn cop rebudes les respostes, aques
ta entitat informarà del re ultat ob
tingu.in a totes les entitats, grups i pe
riòdics aquí s"és' adreçat. 

Visca la Llibertat d.eCatalun,ya! 
antiago de uba, l ' de Juliol, de 

1922. 

p, A. clel C. D. 
El Conse'l ler en Cap, S. Carbone,¡] i 
Puig.- El Conseller ecretari, Joan 
Parellada . 

Als ~atalans de tot el món i a 
tots aquells qui sentin ideals de 
llibertat. 

LA FEDE.R!A 10 INTERNACIO
Ni.I\L DE CLUBS S. e 
Tots el Oubs S. c., federats, (a 

excepció de sa aC!'uació local). accio
nen conjuntament en la FORMA i 
en els MITJANS de propaganda per 
a engroix~r sos asociats, aJ objecte 
de que aquesta propaganda s'abrandi 
impetuosament. fins a lograr desper
tar un INTEJ:{ES INTERNACIO
NAL. 

Després, sa acció serà encaminada 
fins on s~gui necessari. 

DIRE CIü DEuS CLUBS S. C. 

Està compost de un, nombre li mi-
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tat de germans, amb igualtat cI'atri
bucion i amb direcció conjuhta, i 
cessen en aquf.' t càrrec, olament en 
ca~os de mort i d'incapacitat, ja 
per malatia, ja per a,ltres órcumstàn
cies .Ttlstificade ' a juí del , demé 
membres. 

Les vacants són reposades per asso
C'iat~ que reun,eixin le condicions ne
ce ' úrie . 

Els lloms dels qui composin el Di
rectori, res.taràn inconeguts del re te 
r!e-\s a.ssocia1s. 

,J.·.J{,\L'\NDAT SSCRET.\ 

Els M NAMENTS i Estatuts cie 
la F. 1. de C. . c., determinen que 
per a és 'er més profitosa i així ma
teix d'acció més lliure sa actuació, 
cap compone!1t deu fer o tentació de 
pertànyer an ella, perque a ffi'IS ' lO 

no és la de fer conèixer home . 
A mé , exi teixen a'ltre raOlns, les 

({ue sols poden oonéixer els germans 
a sociats. i no tot seguit, que acon
sellen d'una manera ben convin,cent 
que deu é er.un organisme SE'ORET. 

Amb tot, olament en. casos nece
ssaris podrà donar- e a conèixer un 
germà a Ull a'ltre, per mitjà de les 
cOl1trassenycs i di1stintiu secrets es
tablerts per la Federació. ja que tots 
els components cie la mateixa tenen 
obligació cie clonar-se preferèl1.c-ia i 
ajuda ell tot traote ocia!' comercial 
i d'altres mene. 

ONDI IONS .\ l{'EUNIR PER 
A P DER r NGRrESSAR I <M 
A GER'l\1A DEL CLUB S. C. 
N." l, T PER LO TANIT DE LA 
FEDE.R.\Cl INTE'RN.\' 10-
NAL DE CLUBS ATALAiN. 

Per a il1gre~sar com a gem1à, el 
DIRECTORI s'il11po a b \ de la mo
ralitat dels a pirants i <Ie sa convic
ció separatista, convicció que igui 
una garantia de Jloder complir els 
MANAMENT. de la F. 1. d~ 
C .. qu~ns Manament són\ el e-
giients: 

:\1.\NA'MENT' DE L:\ FED. 1 TT. 
DE CLUBS S. C. 

:\tOCEPT:O, SENSE RE, ERVE. 
DE CAP MENA, ELS BGUENTS 
MANA:MENTS, 1 HEM OM
PROMETO SOLFJM NI. LM ENT 
A GUARDAR FIDELITAT .I\LS 
MATEIXOS: 

ler. Reconeixeràs a CA TALU-
~YA com a UNII Pàtria teva. 

2011. No negarà mai, ni enlloc 
ta c?ndició de català que aspira ~ 
de. I~!.tlrar a Ca:talunya; ans al COI1,
tran: et e1ltitàs orgulló d'e ser-ne i 
de que' e sàpiga que Il,'ets. 

3er. I onsicleraràs la paf11a catala
na ta.u ~or.mo · é\ i rica C0111 la que més 
ho S~gUI, ~ 11 cauràs en la vergonya 
de comUl11car-te amb els t'eus i aLtres 
ca.~aJan s, tan verbalment, com per es
cnt. en altra parla que no Sligui Ja ca
tal<éll1a. 

. 4t. Pr pagaràs en lola ocasió les 
I~ees de llibertat, i per afer més COI1-

~' lIl~ent el.s. teus arguments, procu
l'aras adqUIrIr coneixements hi tòrics, 
estadístk i d'altres menes treÏlent-l1iC 
a mé? tot el profit dels I11itlj all i ins
truccIons que r·ebis del CLUB . c.. 
ail c¡ual pertanyis. 

5nt. Elevarús la teva cultura; 
enfortiràs el teu fí s'Ïc; guia.ràs les te
ves accion pel l'amí de la moral i la 
justícia,. perquè enlairant nostra raça 
a U11l nlvell de 'perfecció no inferior 
a cap altre, enaltiràs la terra on, vares 
néixer i la causa que defenses. 

6'. Propagaràs que Catalunya té 
literatura pròpia, agri ·U'1tura carat
terí. tica i indúS'tria iml rtantís ima, 
i no ;H.·ceptarà · cap producte del que 
tu ~o l1eixis, qual pl'oced 'ncia cata)a
na estigui amagada baix el nom d'una 
manufactura e trallO'era. 

7\ 'Cooperaràs a tota acció que di
mani de la Federa ió de 'lubs Sepa
ratistcs Catalan , per mitjà del i LUB 
S . .. , al qual pertanyis, sense neces
sitat de que tingui de donar a co
nèixer la teva cali tat d'associat. 

8è acrifi a.rà, d tcu amor propi 
i tota onl\'eniència particular en 'be
Ilefici de Ja ttllall,imitat i de Ja cohes ió 
de Ja g rIlJandat. per a itO afeblir la 
seva acció. 

9è. Donaràs prefer'n ia al ger
mans a ociat en tot tracte social, 
comercial i d'altres menes, qtte't don
!min a conèixer per nece ialt ju ti
ficada, i els ajudarà. fin . on ct sigui 
possible. 

10. No diVlügarà ' l'organització 
interior de la. Federadó lnt. de 
C. ni el nom de cap as ociat, i consi
deraràs com a sagrat el ~ecret <le les 
contraSlSenyes i di.tintius que 'esta
bleixin per a recon ïxcl' e'ls germa n. 
en cas necessari. 

Abans de jurar fidelitat aDI aquests 

L'ESTAT CATAL A 

Manaments, oompenett:a't de son es
perit i de son a1canç. 

,i ten cap dubte, ja d'interp:eta
l'ió. ja de a1can , (¡meana aclariclons. 

Pen a que un cop acceptats, si ,man
ques a la fidelitat jurada, apart de'l~ 
perillI que poden córrer sobre tu, e 
feu nom erà circulat per tots els 
Clubs del món de la F . 1. de C. S. C .. 
i seràs declarat oom a home sense pa
raula d'honor i com a traidor a la 
Pàtria. 

Fet el jurament de guardar fide
litat als mateixos, se li comunica ~'\ 
admissi'ó com a soci secret del C. 
c., i per lo tant com a germà de la 
F: 1. de C. . C. 

ELs noms dels gel'mart¡s de ça da 
LUB, a quin pertanyin, sol eràll 

coneguts cie llur DIRE TORT. i la 
llista d'aquest serà guardada ~n 
CLAVE especial retinguda de memO-

ria" . 

El dia 30 de desembre farà 
26 anys q1te fou, afusellat elL ci 
camp de Bagnmbaràl1 , cI doctor 
Josep Rizal M'ercado; màrtir de 
la llibertat filipina. 

Ri:::alJ volia la llibertat de la 
seva Pàtria) di11tre una cord1'ol 
jrater'nitat amb ESpall\la. 

Espanya) hi corr~spollgllé) 
perseguint-lo) empresonant-lo o 
M ontjuic i afusellant-lo. 

Català: Si et sents prou patriota 
i prou home, envia t'adhesió per 
escrit, amb ton 110m, cognoms i pro
fessió, al ecrctariat d'orga nitza
ció. Sant Honorat, 7, pral; Barce
lona. 

ESTAT CATALA 

Sortira quinzenal 

Subscripció a eata Junya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a 

e tendr nombres francs 

Antoni L6pel, Imp/tssor, 0101,8.- Barcelona 
\ 


	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 1.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 2.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 3.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 4.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 5.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 6.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 7.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 8.pdf

