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Deixade »u2 duran os montos.
ORTOS de Sobredo...! Aínda non vos abonpaz de Deus. Si algús d'ises «señoritos» vos inganadou con serdes mortos na hora roxa
ra, e coa bandeira dos vosos mortos flora erguido por
traxedia. Ainda non vos abondou con
vós, xa sabedes o que Paría; xa o sabedes pol-a boca
serdes vítimas «du imperio brutal da lei
do sor" xefe. Cundo cheos de fe, a terra aínda escrava
sin lei, qu'estoumiria o Dereito». Aínda dempois de
do foro, quixérades revo]tarvos, o xefe dise «señorimortos voan por riba de vós os corvos agoiran tes.
to» non tramaría, ao rubr,r a rosa sentenza de morPodéchecles ser bandeira pra a Terra, e soles, nos
te. Cundo algún dos outros «señoritos» trunfara, e
horas d'hogano, panterlo pra lengayolaren á, os
desleitos os caciques que agora todos, houbera os que
vosos irmás.
vos puxeran ises «señoritos», ben vos viría estardes
Foro'', das vilas apodrecidas, cabo de vós,, os «secalados. Si vos reboltábacle como en Narón... non
ñoritos» qu'anclan na prevos esquenzades do qu'en
cura de eolnonciós polítiNarón tixeron; si berracas. Fixeron dos vosos
des corno en Sofán...
Traballadores
da
terra:
termade
do
agracadavres unha bandeira
brádevos de o qu'en Sofán
noxenta, pra convertiren
rismo, pois de non, axilia ficará converso.
pasóu. Tamén alí foron
en boas a s mercancías
n`unha causa valeira, sonientes axeitada mortos os vosos irmás,
falladas. Entre olas, quen
pra faguer ruido coma o tambor da pará- como foron mortos os vopertence a un partido posos irmás de Sobredo.
lítico do que o xéfe ven
bola de Tolstoi.
Que fagan bandeira do
decindo, {t'os catro venque queiran, pro que
Traballadores
da
terra:
decatádevos
de
tos, que non Ile trern9,rá
non-a fagan dos yesos
o pulso pra rubrare senque os señoritos que cubizan nafta carrei)a mortos, qu'os deixen durtenzas de morte. • Entre
mir na paz de Deus. Si
politica, a costa dos vasos votos, van troeles, xentes dos chamaeles estiveran no poder,
cando
o
agrarismo
n'un árbol cheio d'indos partidos liberaes, d'itamén serían ben capaces
ses partidos que teñen no
xertos caciquís, culos fi-Míos tendss (liante
de repetil-a traxedia de
seu haber as mortes de
dos ollos: agrarismo reformista, ag•arismo Sobredo, irmás labregos!
Narón e de Nebra e de
Non-os creados. Os vosos
Sofán. ¡Modes de irmás
demócrata; agrarismo gassetista, agraris- mortos
son pra eles unha
vosos, que como vós moprataforma. Os desprezan
mo
ler•ouxista,
agrarismo
conservador...
rreron; que son tan morfondamente. Sin.ten pol¡Os mesmos cás con colares novos!
tos sagrados como vós
os vosos mortos menos
e que aínda están agar¿E pra iso loitacliedes, sofricliedes mágoas
piedad e qu'os qu'os matadando a hora da súa vinron, tixérono sin linxie vos impuxécltedes sacrificios?
ganza! ¡E s'on os cómprimentos, á lus do día, con
ces d'isas mortes — ¡ ou
O agrarismo galego, si quer ser algo for- prona concencia e con
mortos de Sobredo! —os
Arena responsabilida.de.
te, non pode ser mnais que agrarismo, e
que queren facer de vós
Istes «señoritos» que vos
agrarismo queme dicir, cousa d'agrarios, talan agora dos yesos
bandeira, cando aínda
agardan os outros mortos
sert mestura de señoritos politiqueiros.
mortos non sinten 'radapor quen lémbrese d'iles
de por eles. Queren traOutra cousa é perpetuar vosa eserc-tvicomo de vosoutros se
ducir as mortes en votos,
lembra n!
tude.
en votos .pra, figuraren
Non podíchedeslchegar
en Madril; pra se lociren
menos, ou mortos de
a vosa conta e a conta dos
Sobredo! Están facendo de yds unha plataforma eleuvosos mortos queridos. Pra iles os vosos mortos son
toral. Voan os corvos da política por riba dos agros
unha ganzúa política. ¡Si non houberan morto os
de Tuy, porque alí hai carnaza probabel, e todos quevosos morbos, eles terían de inventalos.
ren fouzar nas vosos campas, pra amostraren a todos
Decídelles, irmás agrarios de Tuy, nos «señoritos»
unhas pelerchas arrincadas dos vosos esqueletes e Laque deixen a os vosos mortos dormir na pas do
ceren d'elas bandeira de bandeiría.
solio eterno.
*
*
Decídelles, írmás labregos de Tuy, a ises «señoriJAIME UINTANILLA.
tos» inúteis, que deixen durmir á os vosos mortos na
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Retrousos d'un petrucio
Comprir c'o deber non é superarse.
E ¿quen deica agora fixo mais que cumprire con
parte do seu deber, inda non con todo o deber na
Caliza?
• Non faigarnos, pois, héroes enantesaie tempo.
Non cingamos calquer cabeza con coroa de loureiro.
Porque aincla hai poneos galegos entr'os g -771-go.s'
Evos consello d'un vello que se decata do polleo
ca,mirto que hai que percorrore °llegar dend'o subrime ó ridícolo.
Os primeiros héroes galegos non han sere homes
políticos indefinidos oa turbamente definidos.
Nin'as primeiras vítimas probos irmáns analfabetos.
Quen queira entender, que entenda.
¿Cantos candidatos a deputados agrarios ténense
comprometido solenerneate, concretamente e categórídamente diente dos seus elentres a defenderen, Por
riba de todo, as aspiración s de Galiza nas Cortes?
¿Cantos d'eses candidatos se comprometeron a deixarlles ós eleutores a renuncia da auta firmacla,, pro
caso no que de se cliscutire no Parlamento un asunto
d'intres pra Galiza ou calen coma mortos ou se inorinen da banda dos compromisos do partido ó que
se echan afiliados?
Porque de candidatos agrarios a secas, apenas si se
emitan Bous...
Díxome o médico:
—Ai, ho, o partido agrario, estache doente de gra,vedado.
—¿E logo, Siñor?—percfunteille.
unha enfermedatde mortal.
—¿,E como se chama isa enfermedade?
--Agraritis urbana, odio bacilo eche o sinorito politiqueiro.
Poida que o condanido do médico tonl. razón. En
creio mais nos médicos que nos abogados.
R.

As prólisimas Esposicións d'Arte Gule911
Agardamos con verdadeiro iutrés as que se venen
orgaizaudo en Santiago e a Gruña, pr'ó vráu proisiM.O. O importante d'ela,s, pra nós, e que han servir de
demostración—unha demostración mais—do que nós
vimos predicando. Galiza ten nube, fala sua, un pensa,mento e unha 0w:10e -rana seus, e unha literatura e
unha música propias. Había quen coiclaba—e :Jinda
o díxera a Pardo Bazán—que Galiza non era terra
de pintores e de escultores. Nós, cheos de confianza,
acrardábanns. Natnéntras Galiza vieira asoballada
espritualmente; namentras os nosos pintores e os nosos escultores recurriran ás cousas de fora pra Pacer
Arte, Galiza non xurdiría n'istes aspeutos ttrtíslicos.
Pro eisí que Galiza escomenzara a se decatare da sua
persoalidade e de qu'eiquí, drento da casa, tiña elementos d'abolido pra non Ile pedir inspiración ás cousas de fora, a Pintura e a Escultura galega serían un
feito.
E un feit' son. Sotomayor, f_Lcendo cousas
é, xa, unha groria mundial. E ó mesuro chegará á ser

ME.NT O
Asorey, como escultor. E ó mesmo son e serán Castelao, e Abelenda, e Corral, e Sobrino e Xau Loís, e
Bello Pineiro e Llorens e tantos outros mais.
E todos istes artistas, en mais ou menos, queiran
ou non, son xa nazonalistas. Porque pra nós é nazonalista todo o que faga unha cousa galega, pura e ni- .
diamente galega. Que a Nazón galega non terá de ser
unha creación política nin unha argallada d'uns cantos soñadores. Será o resultado do esforzo de todol•os
seus Hilos, creando e facendo obra galega, por e pra
Galiza. E nazonalistas, tainén queiran ou non, son
os orgaízadore.s distas Eisposicións ¡Xa pasaron
do pandeiro e da gaita! ¡Xa. fixeron que se vexa un
algo, mais trascendente! E ista mostra da Galiza enxebre y-eterna, galega e nada mais que galega, tan
difrente da Galiza hespañolizada, é unha afirmación
categórica, queiran ou non, da nazonalidade de Galiza.
Porque todo o que nos difrencia dos demais, canto
mais millor, será y-é a proba, mais reza dei nosa, vitalidade propia.

Non pederán con
Poderán as codeas
peitos,
encol dos rexos carpo,,
gravitarán os Perros,
os brazos apreixoados
pcl-o osoballarhento,
inermes e cinguidos
pra os V rucos intentos
se; án ixustaruente
submetidose opresos.
Mail as outos ideas,
os sagros pensamentos
nieguen pode
ninguen pode coutalos: nin Deus mesmo.
Poderán os oscuros
d'inxusticia fomentos,
asoballal-as almas
no ruin choernento;
e sobre das cocerlas
deixar sentil-o peso
brutal da lei sin Lei
que estoumiña o Dereito
entre as paredes mouras
do miserable en.cerro,
outas ideas,
os sagros pensamentos.
ninguen pode cinguil-os,
!litiguen pode coutal-os: nin Deus mesuro.
Oh pobres luitadores.
dos meus garridos cidos!
c'os liosos peitos fortes
fundidos n'uu só peito,
s hai que unir cahiamos
crevando o duro ferro,
e no chao benamado
dexeimol-o regueiro
de luz de Libe! tade,
e na abirta, a semente do Dreito.
Poil-as ideas santas
os sagros pensamentos
ninguén pode cinguil-os
ninguén pode coutal-os: nin Deus mesmo.

Victoriano Taibo.
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Conselleiros novos
o

Resume da V Asambreia
No Salón do Colmena Provincial de Fomento da
Cruna ós 18 e 19 días andados do mes de Marzal xuntaronse, pra celebraren a V Asambreia da I. N. G.,
os representantes das delegacións que integran o noso
mgaismo nos difrentes pavos da Terra.
Abría o auto Vicente Risco, e compuneron a mesa
por eleución, A. Villar Ponte, coma presidente e M.
Fernández Barreiro, coma segredario.
A Asambreia acordou ratificarse nos acerdos de
Monforte, sin perxuizo das modifiCacións de forma
derivadas do agora aprobado.
Fica aprobado o proyeuto d'orgaización proposto
pol-a Delegación da Cruna; con algunhas enmendas.
Iste proyeuto áchase 'c'oa , auts. orixinal no poder do
Conselleiro Supremo, e un estrauto do mesuro e da
anta, xa.se ten enviado a rodal-as Delegacións.
Acórdase someter'a estudio das Sociedades agrarias a idealoxía nazomilista pra sabere cantos puntos
do noso ideario acotan.
Pra iso oeviaráselles un custiona•rio craro e concreto, redautado pol-o Xefe.
Asórdase faguer un estudio pra o intento de creación d'unha confederación do Traban() Ga lego.
Acordase protestarn'imitas outavil las que se espalarán entintes das eleucións e n'un manifesto despois
das mesma•s, contra a farsa política que se repersenta en toda Galiza.
Acórdase faguer pública na imprensa, enviándoa
a mide corresponde, unha protesta contra do Executivo do Centro talego da Habana, que, por presiós
albeas á nasa colonia de Cuba negou os seas Salóns
pra unhas conferencias divulgadoras do credo nazonalista, despois de os ter ofrecidos.
Acordáronse mitras causas d'arde interno que,costan na anta, entr'elas que as prói,simas Asambreias
non poidan facérense sin convocalas c'un mes d'anticipución e que autue cárrego de irmán viaxaute
Liste Mourenza.
Reelixíuse por unanimidade, Conselleiro Supremo
o honorabre Vicente Risco.
E ó berro de ¡Viva Galiza ceiba! decrarónse choida a Asambreia.

Reorganización de Delegados
A de Vigo reorganizóuse con grande entusiasmo,
elixíndose o seguinte consello: Conselleiro Valentin
Paz Andrade; Segredario, Xavier Pardo; Tesoureiro,
Manool Vázquez Fernández.
A de Santiago tamén ficou reorgaizada convenentemente.
Estár_se orgaizando o reorgaizando mitras.
Os irroe'Ins que tenen dreito a•il, vánse provistando
do c ,iritel.

iniciativa da 1. N. G.
Efeuto d'un oficio enviado pol-o Conselleiro Supremo ó Concello de Santiago, este acordou darlle o
noma de Rua de Rosalía Castro ó Camino Novo d'aquela cibdade, desexo esposto na Asambreia da Cruna.
Tamén o Xefe oficiou ó Concello crufiés pra que
non abandone o proyeuto patriótico de creación da
"Institución cultural Murgía-Rosalía.

Conselleiro Supremo, norneou Conselleiros de
Pubricidade e Espallamento, respeitivainente, ós irmaus A/. Villar Ponte e Xaime Quintanilla.

Comité d'organización
Ficou clesinada pra compofielo a Delegación da

I. N. G. na Cruna.

seu segredario Xosé Calvin() ou ó Conselleiro de
Pubricidade A. Vilar Ponte, deben dirixírense todolos que cLesexen algo relacionado c`o a orgaización.
Xa de 'moitas vilas recibíronse novas referintes á
costitución de subdelegacións.

Conferencias razonalistas
Na Esposición do paisaxlsta Imelda Corral en Santiago, doran conferencias os ironía A. Villar Ponte e
Xaime Quin ta ni la.
Darl+n nutrias na Gruña, Vicente Risco, Lotisaia,
Diéguez, Cuevillas e Gistelao.

Ideia dina de se estudiare
Coidamos que poucas causas poderían faguerse de
momento pra o xermolo d'un amare fondo ás nasas
aitividades raciaes, coma unha Esposición de velias
industrias galegas.
Ista Esposición cecais dese un froito xurdio: o de
decidire a alguns orgaismos da Terra a pensaren na
necesidade de crearmos o Museu Etnográfico, pal-o
que, tantos hornos ilustres da Galiza, levan l'alado nos
xornás e nas revistas
Deica agora, somentes o patriano Enrique Peinador e o seu irmán, tiveron o acorto d'intentaren o ensaio de tal crás de musen, sparto do famoso Balneario
de Mondaríz, eco ouxeto de probar a todos canto
n'este sonso poderíase faguere de haber agarimo nas
xentes da nasa Terra pra as cansas da Terra que millar falan d'unlia, cultura específica e das aptitudes
da Raza e das necesidades do pais,
Ben están as Esposiciós d'arte (pintura, escultura
e arquiteutura) que en Compostela e na Cruna vanse
orgaizaren o vrán próximo.
Pro isa ()ultra de venas industrias galegas que nós
proponemos a todol-os xornás e revistas da Terra, &o
ouxeto de que lie fagan ambente, inda coidámola mais
útil n'estes momentos d'espertar do noso pobo. •
Porque agora inda, pódese recadar rnostras caraiterísticas de mes industrias; pero lago ha ser tarde pra
tal intento, xa• que nas correntes modernas do - progreso andan a; naufragaren os intresantes restos d'aquelas industrias, e unha vez perdidas nada poderá
faguerse.
Pensemos, pois, todos na importancia patriótica de
dita Esposición.
TA110101101~2■18.1.~1250111111{1150

A.DEMINISTRACIÓN DE REXURDITNTO
Praza dos Irmaos García Naveira, 22, BETANZOS
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Istitución cultural
Nosalía-Murguía

--iA y canto me pica a sa rna
Inés do ineu corazón.
—Eso cúrase, ten calina:
merca ESTEAGENOL LAFONT.

Ilesr q,;teren que escomeneemos pol-o
estudo e emprego da lingua que piamos
eais de dez s c culos Fan Un: pobo que
esquenee a su lingua é pobo ziorto.
MITRGIU

E o reinedio« soberano pra combatir o , Siireopies ,).
Sólido. 0!ór grato. 1'30 ptas. en iolal-as Farmacias e
Droguerías d'Hespaiia e Norte d'Africa, e lin Farmacia
da Vda. Lafont, Cantón Granik, 39. BETANZDS.

UNHA A.NITUDOTA

DE LOIS roRTE1Ro.
Veredes: n'un d'os rieses initino ergueuse
un rapaz novo a protestar contra a propaganda en galego, e co`a mirada, foca dixo
grandes berros:
(i¡Viva la internacional!!
}hubo unha pausai- e engadiu:
Pero o único viva que hay eiquí expresión dun desexo de liberdade é o men».

Viva o internacional, quer decir que - vivan tódalas nación libremente, o nelas libremente todo-los homes -talando con libertado
nas seas lin.guas».
Quan pensé que herrar ¡viva a internacional!, quer decire que viva milla soila lingua
e desexa, a monte das mais; e qucu'e afogar
libertade política dos pobos pra inaporijr un
imperialismo, é un neto de Carlos V ,con careta socialista. E o millor é que a quite, e potia ó descuberto a se -1 ambición rle tiran, o
S e U esprit° de inquisidor»... acordeiine de
Alvaro de Albornoz cando dixo: Levades
libertade nos beizos y--a Torquemada no corazón»...
,,
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J

CASA FUNDADA EN

tinl-tes clic teeidos

1871.
mobies

Un colega espuxo n'u n has sinxelas liaos en galego
que pubricou "El Noroeste„ da Crutla, a ideia de creare a Istitución cultural Murgia-Rosalia, coma o milior homenaxe a iota admirabel - no lo, na nasa
Terca e honra suprema da Raza.
Dita Istitución cultural terá corno ouxeto inmediato o recompensare anua:mente e'un premio en metálico o millor cotudo en 1.-)rosa, galEY ,:a ou eastel.in
(nós engoderiamos nue ea c.; iquer idioma do inmuta)
cuco] de censas da (.1-nlizx (liistória, arte, cencia, crítica, etc ) e con nutro premio, t'anión en inet:lico, o
millar poema ou novela escritos en galego.
O primeiro prenio nom ).L'cH, - ;3 premio Murgia, e o
segundo, premio Ros.11ia.
A Istitución, ademais de (lonai'os premios, enearregaríase de imprentare os trobellos u'unlias
ciclos de formato .uniforme., que o long° do tempo costituirían unha interesante bibrioteca de cultura Baleo-,,,
A venda das obras, sería milla Conted'ingresos pra
Istitución. Pro a base do sostenimento económico
da mesma, acharí;:se ni contribución d'un peso coma
mínimo, ó ano que cada, axuntomento galego e cada
xornal e cada centro docente da nasa terra, donase
pra tal efento. Contribución non supón sacriticio pra fingen —e qn rematarla tan axifia, coma houbérase xuntado un (v,pital d'abolido pro ronden os intereses anwrnes percisos pros premios, capital que poderío ser engrosado co :1 donativos de particulares por
unh coila \regada.
O alcalde e o concello da Grulla acordaron en sesión
pUbrica levar á próitica tan patriótica e fecunda ideia
que toda a prensa galega gabou con entusiasmo.
Nós c,oidanos que Galiza antara ten obrigb, de se
preocupare do asunto, pois é,l costitue o millor homenuxe a Mnrgia c nosalla e cecais a causa mais prove'-osa pra - cultura enxebre.
Sup ,. -m. ar prim.E',:ia, contribución - vomitarla de toda
Galia pro unha obra excrusivamente gaiega; supón,
asemode, o primeiro tanteio pra chegáremos á (unídedo e ?, prito:11» da: T err..3
O cimento mais forte pro o erguemelito do edilicio
nazonalista.
O óisito terá de ser seguro se os que se encarregaron de realizal'a feliz ideia non se tumban no cabezal
do preguiza. C'un porteo d'entusiasmo e unha pouca
de aitividade, o trunfo ha resultar xiírdio.
-Jrce~c)

ánches Bregua, 2 e 13

E3 A N C
Compra venda de valores, xiros, urdes telegráficas e
toda erás d'oper_aciones bancarias.

NOS

BOLETIN MENSUAL
DA CULTURA GALLEGA.

Ademítonse suscripeiós n'esta redaición.
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REXU 'D.IMENT O
UÉREN FCER ECONOMÍAS?

Si queredes mercar barato visitade o novo
establecimento de

MERQUE NA CASA

ABIRHATEGUI 10\1111E

Pañería, Lanería, Pañolería, Paquetería, Camisería, Lencería e demáis
tecidos.
Sánc e Bregue, 3 (Soportás

PAVOS, TECIDOS E; NOVEDADES'

IIé II (I) N 1 1

.4 S
p-tatravesa, 2, esquina ós Prateiros, — BETANZOS
13 11ECOOS MOS

13 8-,z:z)

ZAPATERIA
DO CAN rrON
f\ que máis surtico ten.
ñ que máis barato vence.

Constantinn o Ilábarie
SOPO 1---■. -17ÁS.; DO C. v.N1PO
-

Dulces finos. Fanse toda crás d'encárregos.

H. LA ,,ORUNESA

Compre vostede alí.

" CO ir!
RaM(172

3- 1- 7E.001.7- 01VIÍA.,
Valdoncel, 18, BETANZOS

11 ti I ID

G. Pernas
-

( SUCESOR DE JOHAN LOPES )

1)

Pr.-. 2u dgArines.—BETArdZOS Teléfono núm. 18

4

a nnllor, máis céntrica i-económeca da cidade.

GRAN FÁBRICA DE GASEOSAS
E MIGAS DE SELTZ
ELABORACIÓN ESMERADA e HIGIÉNICA
PRECIOS SIN COMPETE`',CIA

Visítena os señores viaxeiros e convenceránse

CHIVA "61 L 1 1

I6

Manuel V, Gómez
CASCAS.—BETANZOS

DA RAMALLOSA (VIGO)

.

U-'vicioso
oil eoriip<_!totiza
('o`as minores nlareaS

iostra,
O

<

§-C V

)

mais visitado poI-os pontevedreses.

P 1-I\

(-TiüR
j_

13.A..1\TGIT_TirtOS
A CORUNA, VIGO, LUGO, OURENSTiT,, VIVERO
Realizan toda crás d'operaciós (io !beca e Cambio.

JOSE IGLESIAS ifiASDIAS
MERCEAIRÍA, PAPELEIRÍA E QUINCALLA
Pl.:Iza da Constituzón, 2.

BUREAU

Ferrameptas, Ferraxes e Puntas. — Gran surtido en
bateiría de cociña.
Non merquedes denantes de visitar esta casa.

As milloresaugas minero-mediciñás bicarbonatado-sódicas da Peninsua.

Ferreiros. 19.--BETANZOS,

FrILLO pE PEIJ\LEID . R, propietarios.
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REXURDIMEST O

MARXINAES
Calquer individuo.– sexa ou non da categoría de
persoaxe—por moito que alardee de agrario o de defensor da redenzón da terra, endexamáis poderá sere
considerado pol-as persoas sensatas mais que como un
farsante si non fai por crebare, púbrica e termiñantenientes, os lazos políticos que o xunguen a un partido cuia repersentación no país son unhos cantos
feudos caciquíes dos mais vergoñosos e noxentos.
***
Discursos, discursos, moitos discursos. E nós decimos: feitos, feitos, moitos feitos, e antro eles, o pirmeiro, unha radical decraración de guerra a todol-os
partidos monárquicos hespanoes quen lin de contas
son aos que pertenecen os tiranos e as oligarquías
que teñen escravizada a terra galega, constituíndo
po]-o tanto ditos partidos as ubres fecundas de onde
zuga a caciqueiría o alimento, que a mantén rexa e
con forza.s.
st,

Ocúrresenos unha pergunta que, por si soia, di mais
que moitos traballos concenzudos e meditados. Ista
pergunta é: ¿Por qué producindo a Galiza moitoanais
maínzo que calquer outra rexión da Hespaña, desexa
firmemen tes que se rebaixen os dereitos arancelarios,
(tildo outras rexións sen produciren sinon cantidades reducidísimas opóñense a tal rebaixa?

•
A política ao seito hesparwl—xeito tan característico que cicais sexa único no mundo—é a serie d'esforzos, componendas e traballos realizados pra o millor e mais doado abranguernento de postor oticiaes
que, dando podeirío e infruencia persoal, ponen ao
individuo afortuado en conclicións de vivire coa menor cantidá d'esforzo.
Cicais isto esprique a causa de que tantos vagos e
vipos aspiren a serea políticos.
$
O trunfo do nazonalisrno, isto é, das reivindicacións
das difrentes nazonalidades ibéricas, supón o troque
radical de toda a orgaización burocrática eisistente
na actualidade.
N-outros termos. O trunfo nazonalista ten de levare consigo a desaparición de moitos medios de vida
doados e remuneradores. Por iso compréndese que o
nazonalismo term tantos e tan enrabexados enemigos.
t:1,1

Antre todo! os orgaísmos.artificíosos creados pol-o
Estado destacan pol-a'sua artiticioSidade máisima iso
que chaman cliputacións provinciaes.
Mais ou menos, todo o mundo sabe e decátase de
cando son as cleccións de persoeiros parlamentarios,
etcétera, etc.
DrZS clisputacións provinciaes ninguén sabe outra
cousa sinon que soio sirven pra estorbaren os acordos beneficiosos dos concellos, e que os individuos
que as componen son, pol-o xeneral, a quintaesencia
da caztirroneiría, do servilismo e da incivilidade caciquíes, até o punto de semellaren verdadeiraE, soleecións á inversa.

Traballos patrióticos
dos galegos da Arxeritina
Anda o Centro Galego de Bos Aires pra ver se
consigue fundar unha Bolsa do Traballo pr‘os emigrantes galegos, e.a iste efeito mandan á liosa Terra,
a faguer propaganda encol do asunto ó Sr. Rodríguez Díaz.
Se consigue tal cousa o Centro G-alego da capital
da Arxentina, babera concinerido unha grande vitoria, dina de rondas loubanzas.
Creare unho Bolsa do Traballo galego-americán
que radique na G-aliza e esteña en re!acións coas Bolsas xa creadas pol-os galegos nos diversos paises do
estranxeiro, enearregada de fomental-a instrución
técnica e facilitar a repatriación naqueles casos que
sesean xustilicabres, tenía de ser do mais fecundo e útil
pra a liosa Raza, porque nada coma os nosos irmáns
que nas Américas non atopan traballo, pro atopan
fume d'abondo, contribue á dec,aJenza d'aquela, quo
vai seudo xa alarmante.
Nós apoiaremos con vercladelao intrés as patrióticas xestións dos galegos da AriKentina, con tanto
maor motivo canto que a idaia da criacióu d'isa Bolsa
do Traballo nacen d'un estuco feito pol-os irmáns
Risco, Lousacla e Noguerol na. Asa nibrera nazonalista
de Compostela.
Pois isa Bolsa do Traballo, e as Esposicións permanentes de produtos e industrias da Terra, nos domicilios sociaes dos centros Galegos das Américas, taas
men iniciativa dos irmáns de Bos Aires, son du.
cousas das mais patrióticas que os emigrados poden
faceren pra ben de todos.

Leñas a('raral mas
Noso bó irmán Xosé Cal vino dinos que non é él o
que figura antros aderidos ó xantar ó Sr. Vázquez
Enríquez.
Noso bó irmán A. Villar Ponte préganos tamén fuigamos costar que tendo sido invitado pra o mesuro
xantar, envióulle ó Sr Puertas Roa millas uñas de
cortesía nas que lle manifestaba que agradendo a invitación non pocha aceutala inda decatado da cacicada do Viturro, porque achábase afiliado a I. N. G.,
cuia disciprina impide tomar parte ou adherirse a
actos políticos relacioados con persoas ligadas ós partidos hesparioes ou con cousas eleutorás.
Tamen nos din os irmáns Calvirio e Villar Ponte
que o de pensar n'un mitin agrario galego en Madri
é tan ausurdo ó seu xuicio coma o de faguer unha corrida de touros pra festexar un trunfo agrarista.
ItEXILJEt 1)I1\AE;INIT'r() clase
gratis a quen o solicite na 'Forra o fora d'eta:
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CATECISMO DO MOZO PATRIOTA

MOVIMENTO NAZONALISTA

ONDE Di CATALUM, PONME MIZA

CALEGO

Decátate, tillo de Cataluña, que tódol-os bornes da
terra atochan na sua natureza a forza da sua raza.
. ,A raza é unha meslrta língoa, unha mesma tradieion; un arte e unha cencia propios, unha careiterización natural e difinida
A raza faina a terra.
A raza e a terra son a tua Pátria.
A Pátria é coma a nai; sornentes se ten unha.
Unha Pátria e unha bandeira.
E ti, mozo catalán, di ¿cal é a tua Pátria?.
¡Ah, que a i-alma se che revolte airada pra te culpare de tanta vergonza!
¿Por qué non defiendes a Cataluña?
¿Por qué non (alas e escribes sempre que seña posibre cota língoa que che fixo deprendere tua nai?
¿Por que non xúntal-o teu esforzo ó dos teas irmáns , da Patria que loitan pol-a redención de Cataluña?
Ouserva tódol-os pobos da terra e non ollarás ningun en ningnres que esguaza a sua hestoria, e renuncie á sua libertade.
Pensa que es fi lo d'en pobo que foi libre e que nacen pra ser dos mais libres do mundo e hose salaia
decaido e manso baixo o peso embrutecedor das cadejas.
Os taus ollos son un espello fiel da montana, do mar
e do ceo nosos.
Cal deitar a frol de labio, a rala cataA tua
lana, que a terra nai plasmen nas xeneracións 'milenanas.
Emporiso, a tua i-alma catalana sigue escrava; non
tódal-as cadeias son de ferro.
Follea a hestorea e non os versos somentes. Síguea
co'a ampletude do teu criterio e decataraste de como
mostra os nemígos de Cataluña.
Fai, entón, xuriamento de loitares por ela.
Pol-a sua libertado, pol-a sua xustiza e poi-o seu
honore.
¿Comprendes cal é a sua minsión libertadora?
Entón, prepárate. Prepara a tua intelixencia, a tua
resistencia física, e a tua forteza moral.
Que na hora da loita non decaia o ten curazón nin
o teu esprito.
Anda a te exercitares físicantente. Vai á montana
e baixa ó maro. Teus son o mar e a montana da nosa
Cataluña.
Nas horas de paz estudia, ¡quen sabe no que e coma
poderás ser vire á Pátria!
E na calma e no silenzo, onde o teu fervor patrio
faguerá que a tempestade xurda.
Gana pra a Patria, o ten irmao, que traballa onda
ti na oficiña, no taller, ou no sulco da campía.
Non bebas, non xogues, non te emputañezas. Es un
homo que tes unha responsabilidade contraída c'os
teus deica o fin do mundo.
Antepón ó ten intrés persoal ó intrés supremo da
Pátria.
Odia ó treidore.
Mantente disciprinado e agardando o trunfo fina].
O día xurdio da vitoria xa virá.
•

O Nazonalismo quer reivindica]-a persoalidade e os
direitos da Nazón talega en todol. os ordes. Iste movemento nacen a mediados do século pasado, na era
dita dos Precursores, dos que o mais: ilustre foi Rosalía de Castro; foi reducido a corpo de doutriña en
1880 por Alfredo Brañas, e orgaizado en forma militante en 1916 coa fundación da primeira Irmandade. A
primeira Asambreia nazonalista galega foi a de Lugo
o ano 1918, na que s'estabeleceu o programa mínimo
do Nazonalismo galego. Na IV Asambreia nazonalista, tida en Monforte de Lomos o ano de 1922, ileon
fundada a Irmandade Nazonalista Galega.
A Irmandade Nazonalista Galega ten por lin a
formación d'unha forte concencia nacional craleo-a,
ts
que nos enxebrice totalmente e que nos leve a conquerirmos a autonomía integral da Galiza e o mais
outo grado de progreso moral e material pra . Ela.
A Irmandade Nazonalista Galega ten por xefe un
Conselleiro Supremo, asistido de catre Conselleiros e
un Segredario Xeueral:
Ten Delegaciós na Cruña, Ferrol, Ourense, Santiago, Betanzos, Monforte, Viveiro,' Vigo e Bayona, en
IVIadri e mais na Habana.
O seu orgao oficial é o REXURDIMENTO, que se
pubrica en Betanzos. Algiís elementos d'ela pnbrican
n-Ourense o boletín de cultura galega NOS e a pubricación literaria CELTIGA no Ferrol.
Quen desexe informaciós tocantes á I. N. G. e ó
inovemento nazonalista galego, pódese dirixir:
Na GRUÑA a José Calviño, Orzan 33.
No FERROL a Jaime Quintanilla, médico, Rua de Dolo s
N' OURENSE a Alfonso V. Monjardín, Progreso, 23,
En SANTIAGO a Victoriano Taibo,
En BETANZOS a Paulino Naveira, Pardiiias, 4.
Na Arxentiná, a Jose Ares Miramontes, ea Rosario (E. Santa Fé,

Eú MONFORTE a B2net Fonten'a, notario
En VIGO a Valentía Paz Andrade, Avenida Montero.
En BAYONA a José Rodríguez de Vicente, Urzáiz,
En MADRID a Lois Corton, Blasco de Garay, 5o.

Na HABANA a Manuel Blanco Pascual.
En BOS AIRES a Ramiro Isla Couto, Rea 4o Brasil, t.084.
En Muxía, a Gonzalo López Abente.
En PONTEVEDRA a Castelao.
En LUGO, Julio López, Abastecimiento .l'Angas.

En VIVEIRO, Rarnóti Villar Ponte.
En LIVERPOOL, Joaquín Peña, 71 Belgrave Road.
Estos mesmos señores espallarán gratis exemprar s de 'Rexurdi .
ateno,quslic.

(liste Catecismo foi editado pol-a Oficiiia de
Redacción e Porpaganda de «1. Estát Catalá.»)
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O IDEAL NAZONA
OITOS , coirlan aincla que o ideal nacionalista non
en outra finalidade que a de conquerir a independencia de Galicia si peda 'ido:, do Estado que tenciona ausorbela impómIelle fala, costumes e leis
estranas; e que ven decote znehandolle o celme
do seu traballu sin lle donare as ventaxas montes e materiaes
que deberan compensala da sua contribución a vida colectiva dos pobos que integran a Penínsua.
Arreciar O Galicia do Estado hexpañol pro que siga seudo
o que foi deice agora, sería certamentes un empeño sin grande trascendencia. Tamen nos ternos fondos vicios na casa,
i-e pOsible que si hoxe est,,mo s mal gobernados, non-o estivéranuos moito millor ó arredármonos da Hespaña Sementadas no noso chan existen corrupciós e inxusticias
que eicais xerroolasen o mesmo no Galicia libre que na
°oficia dependente, e poida
que non pagara a pena Lin
fora lexítimo fomentar unlia
rebeldía, con todal-as responsabilidades que, ha traguer
consigo, si no corazón e na
concencia non latekase outra
pasión que a da xenreira para
o aneo, por moi xustificade
que tal xenreira estivese.
Non. Os nacionalistas galegos—referímonos ós verdedeiros nacionalistas — queren
unha Galicia- totalmentes coibe; pero queren tatuen unha
Galicia moito millor que a de
agora. O seu pensamento ven
seudo, en síntesis, o seguinte:
Galicia, que é trulla. nación
craramente definida, ten como
todal-as naciós noi untes da
Terra, un xenio carauterí , tico
que é forzoso deseurolare na
libertarle mais comprota:Ctmo
todal-as nudos da terca, ten
tomen tt obriga de minorarse
materialmentedeica percural-o
honestar físico dos seus
termando da sun sanidade é buscandolles unha relativa nivelación económica, nivelación que se propón intentar, de un xeito natural, estimulando as produciós' do chan en todol-os ordes. percurandu desterral-a cobiza das coacenciaS, sementando n'elas a xenerosidade, fomentando o culto o traballo e ó amor os praceres
que graciosamente proporciona a natureza; de un xeito artificial, formulando unha lexislaeión axeitada que se ha inspirar. necesariamekte, Ila xusticia mais pUra.
Pra minorarse espritualcuente vai a esforzarse en abranguer que todol-os honres galegos sexau intelixentes e xustamente libre;, pra que cada un d•eles poida deseurolar i-espa-

liareeeu pensamento, loitando d'iste xeito por liberal-a sua
concencia e por contribuir coas ideas á liberación da concencia humana, escrava secular da dúnida., da mentira e do
misterio.
Oliese s pois, de un xeito entro e indubidable que o" nacion a lis tu ,, , lolixe (le ser un tuov i in en tu eseuro e retrógrado,
échase ispirado n'tinha das tuais xiistas e avanzadas ideandade's 011ase bullen que., pr'a poder pór en prautica os ideales nacionalistas, compre, como c,n(lición inevitable, a de
Ilbranguer a libertado a oliita e total da Galicia. O arredvIDO 11011 é, por couseg,ninte. unha argal lada caPrichosa de eatro revoltosos: é, , inxelarnente, a pirweiro ncee- , iclade de un
lobo que teneiona vivir, trabame . lorarse a si mermo en
ludid-os ordes e contribuir ó
millorarnento dos rnaic pobos
da terca. Nos non podaremos
ser nós espritualrnente nawentras unha infruencia al lea,
posta a forza, nos co lite o
esprit() e nos prive de pensar
polla alosa tonta; e tampone°
pederemos celo económicamen
te, numeraras non sexamos nós
um.srnos os que estudiemos e
adeministremos o noso traban() e a noca riqueza, que hexe
aulorbe, inalversa i-espalla
torpemente un Estado que,
poL.o menos n'este sonso, che(ron ó máislmo do descreto
E ("Atase, principal e cierradiuramentes que, pra poder
chamarse - nacionalista, non
abunda con borrar pol-a
tade da Terra ni con „predicar
ós cetro ven tos xeureiras asafiadas. Cundo Galicia queira
ser libre, o sera sin quo haxa
poder humán capaz (le impedilo O que fui falla é querer
ser ga lego, querer ser un bon
galegl, en todol os sensos. N'esta cruzada de ¡J'abano arreo,
sementeira cortante de ideales
honrados, que é o nacionalis •
mo noso, non caben os lacazás,
corno non caben tampouco os
malos pais de familia Os que
veñan a nós tan de vir clispostds a ser, accesoriamente, bo
rnes de Len, puis soio diste xeito se pode aspirar a que a
Galicia de maña sexo u que nós ten lionamos faguer de ele:
Unlia nobre comunidade de espritus escolleitos, de bornes
cultos. xenerosos e libres, capaces de abranguer que a Terra
Galega costituia; poi-a sua cultura e as suas virtudes, un
exempro pro total-as Untáis naciós da Humanidade.

Mozos galegos, si queredes faguer un bon servicio á vosa
rra, pedide ingreso na I, N. G.
verdadeira orgaizacióp de honres
honrados, que vos ha entusiasImre cardo a teñades conecido.
Percísase a axuda ce todol-os
limpos de curazón e de concencia sán. Chámasevos prá obra
mais grande que se ten feito na
Galiza. Obra apostólica de cultura patria. Quen seipa d'un simpatizante co`a rosa ideoloxía en
calquera vila ou aldeia que nol,o
comunique pra nos pór en relación con él.
Tóc,al-as adesiós e avisos
J. Calviño, Orzán, 33, Cruña,
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