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A Caliza e o voto en Cortes 
A ARELA MÍNIMA DO NAZONALISMO GALEGO 

rle.MenaanicalIMI 	 

ODOL-OS galegos saben, e si non-o saben, 
deberan sabelo, qu'os Rcis Católicos quita-
ron ás cidades e vílas do Reino de Galiza o 
voto en Croyqe,s, e que narnentras durou na 

Hesnaña a monarquía absoiuta, a repersentación do 
Reino de ,Galiza foi conferida ós persoeiros vila de 
Zamora Os galegos multas veces protestaron d'esta 
inxusticia, contra dise aldraxe -que se yacía ó Huso 
polio. e recrarnaron o voto en Cortes que por direito 
nos correspondía, mais non conseguiron nada, por-
qu'os de Zamora opú-
ñanse terrniñantemen-
te ... Agora me diredes 
s'iba moi desca,miñado 
O outro día Ribas Mon-
tenegro, cande eiquí 
mesmo sosiiña que de-
bíamos odiar a Castela. 

Pois ben, eu digo vos, 
e a esperencia — inda 
leudes recenteea das 
eleiciós—vol o dirá la-
men, que Gnlizd sigue 
privada do voto en 
Cortes. 

E certo qu'o réxime 
costitucional-7que ade-
máis dividíu a Galiza, 
com'a túnica de Cristo, 
en catro anacos—con-
cedeu a Galiz2, millor 
dito ós distritos de Ga-
liza, unha repersenta 
ción nominal... Nomi-
nal, porque, si-no ré-
xime absoluto a re-
persentación de Galiza foi usurpad r ol os persoeiros 
de Zamora, no réxime autual, que pra nós, os gale-
gos, non é moito millor qu'o absoluto, a repersenta-
ción de Galiza est,/ nsurpnela pol-os persoeiros dos 
partidos pnlitie08 hespañoles. 

Ora, istes partidos monopolizan o tinglado caciquil 
—tinglado qu'asenta e ten o seu cimento na orgai-
zación artificial que nos fui imposta dende Madrí: pro-
vincias, municipios, distritos, xuntas do censo, etc., 
etc.,—e pol-o tanto, cand'os galegos crean un partido 
sen, como partido agrario, unha de duas; ou buscan 
candidatos nos partidos políteeos hespañoles, e n-iste 
caso xa 21011 están repersentados no Parlamento, por- 

qu'ises candidatos teñen a sua concencia hipotecada 
ós seus xefes e os seus programas-0u si escollen can-
didatos Seus..candidatos puramente galegos, puramen-
te agrarios, teñen a seguranza de que non han su ir, 
de que lles han roubar as mitas, no caso de qu'as ga-
nen .. 

De xeito que hoxe Galiza, coma nos séculos XVI e 
XVII. sigue sin votocen• Cortes. E cand'algún diputa-
do eizue aló en Mala a sua VOL pra defendel-os di-
ricitos e os intreses do Pobo Galego. faino a despeito 

- da políteca que reper-
senta, porque, un is-
tante, a sua concencia 
moral, o adormentado 
sentimento da Patria 
Galega, érguese e peta 
no seu Corazon... 

Vel'eiquí téndel'a re-
alidade fIO noso probre-
ma político. 

Mais eu digo; 	val 
a pena de que nos ma-
temos tanto por termos 
voto no Parlamento? 
Supoñarnos por un is-
tante'que Galiza levara 
ó Parlamento monos 
diputados agrarios, na-
zonalistas, rexionalis-
tas, o que queirandes, 
galegos, n-unha verba, 
galegos de verdade, 
sen compromiso Mn-
gún cos desgobernan-
tes de Madrí; sempre 
serían aló ninlza mino-

ría, unha minoría que sería derrotada nas votae,os, e 
Galiza seguiría seudo gobernada por. un hi moría 
allea, formada pol-os diputados do resto da Ilespaña, 
¿Podería, ainda n-estas condiciós, que son as mil lores 
dentro do réxirne autual, facer outra cousa Galiza qe 
queixarse e reeramar? 

¿Non - sería millor que pra decidirrnos das rosas cou-
sas, tívéramos un Parlamento galego autónomo? ¿Non 
sería millor qu'as rosas cousas as arranxáramos eiquí, 
antre nós. sen termos que consultar ós alleos? 

Este é o réxime autonómico e federal que é a arela 
mínima do nazonalismo galego. 

la ternos 9102)08 deputados provincids. Caseque 
os niesmos _de sempre, co'a esceución d'algún agboga-
(liño 7102,0 que quere escomenzar a sua carreira po-
líteca,e d'algún novo aspirante a cacique. 

¿El haberd nada mais no.vento que as Deputa-
cións provincids? Xaquizz Costa ,cha adralles presi- 
dios sol/os. E ficara curto. 

As Deputacions provincids son as zumezugas dos 
concellos; o estorbo de lodo tencionamento cívico, as 
ountanzas de tódol-os cacicatos; o muelle real do 
centralismo: verdadeiras entidades perniciosas sin 
ouxeto.prditieo algún jora a Terra. 

Poriso os nazonalistas no noso ídeariUM, pedimos 
o acabamento d'elas. 

Son as celestinas do ministerio da Gobernación. 
Queinzandoas,'"e logo sementando con sal o cltdzz 

onde se ergueran, inda este non ficaría purificado. 

VICENTE Risco. 
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A verdadeira defensa da patria esixe que 
aquil que se titula apóstol, defensor ou sim-
plemente soldado de ila permaneza cáseque 
decute a carón da terra nai, pra qu'eisí non 
poidan ocultárselle nen as suas mais esvaí-
das demandas. 

Por oatra parte, todo apóstol, defensor ou 
soldado da causa sagra que ten por ouxeto a 
liberación da torra é, dende logo, un perfecto 
namorado da nazonalidade qué soupo atra-
guerlle os seus millores esforzos. E por iso, 
como o bon namorado terma i-esforzase por 
permaneceré o malo]: tempo ,posibel en xun-
tanza coa amada, eisi tarnén o loitador, o 
apóstol ten de faguere todo o posibel por se 
non alonxare da terra berce a. cuio contacto 
xermolan os azos pra &loita baruda e rexa. 

A verdade asiomárica choída na,s uñas de-
vanditas ben craro arrostra a incompatibili-
dade eisistente entre os individuos que se din 
apaixoados e ateigados de intrés pul-o que 
afecta a terra, e a minsión apostólica, altruis-
ta e xenero-  sa que os taes din que desenipefian. 

As arredadas e reducidas -visitas á terra en 
'xeito d'escursión de turismo serán todo u des-
intresadas e froitíferas que se° queira, inais 
semellare non-o semellari sinon todo o con-
trario. Cortas fasquías abada cós ollos pechos 
teñen a propiedá de se poder oI1aen tal e 
como son e por iso o engaño se non fai doado. 

cousa caduca decadente, cada vegada 
mais acaroada ao esmorecimento definitivo 
que se chamaó Estado hespariol, soio se con-
cibe que haxa duas orases de individuos: na-
zonalistas, ou sexa loitadores pol-a liberación 
da nazonalidade respectiva; ou ben interna-
zonalistas, isto é , sostedores de isa grande e 
pantástica utepía que se di patria universal. 

Tódol-os que se fican fora de istes dous gru-
pos non poden Seren mais que parvos que non 
pensan en nada nen se preocupan de nada—
tal sucede cós nosos ou vivos que 
se chaman entusiastas da fracasada orgaiza-
ción estatal que nos asoballa, por fitaren n-i la 
o xeito doado d'enchere a andorga sen gran- . 

 de esforzo. 

Por sere tan fondo o rebaixamento galego 
atópanse individuos, e non por certo dos pou-
co sabidos, que tratan de combativo e quitare 
a razón aos que fajando de Castela --e ao de-
eirmos Castela inciniin'os tódal-as terras  

fala castelán—non poden contare a xusta e 
lexítima xenreira que lle gardan por tantos e 
tan variados motivos. 

Taes disgrazados, que naceron pra escra-
vos e que mereceren o desPrezo de todal-as 
xentes dignas, fan lembrare a servil condi-
ción do can que lambe a mau castigadora 
cando ila aínda non ten deixado o instru-
mento cruel do castigo. 

Ninguén iñora que non hainen un soio di-
putado a Cortes da Caliza que repersente de 
perto - ou de lonxe a menor cantidade de opi-
nión galega. 

Todos lles, a eito, repersentarán a vounta-
de dos caciques que teñen asoballada a torra 
e das pandillas de vividores que lles sirven 
de axudantes aos caciques na vergoriosa, ta-
reja do asoballamento; mais de ningunha ma-
neira poden repersentaren os núcleos, gran-
des ou pequenos, que discurren e pensan por 
conta propia, 

E non poden -repersentalos porque istes 
núcleos cu non tomaron parte na antroida-
da electoral ou si a tomaron foron bulrados 
descaradamente pol-os que teñen ao servizo 
todol•os resortes do Poder. 

Logo os que se chaman repersentantes ga-
legos nas Cortes da Hespaña son sen escep-
ción vulgares usurpadores de unha repersen-
tación que ninguén lles -otorgou e que a Ga-
liza conscente si algunha vegada votara de 
verdade tampouco lla otorgaría nunca. 

FEITOS D$ L N. G. 
A Exposición de Castelao en Vigo, eisí como as 

notabres conferencias diste egregio artista dadas na 
Cruria e na cibdade da Oliva, a de Antón, Lousada 
Diéguez, na derradeira vila, e a de Valentín Paz A.n-
drade en Santa Cristina de Cobres, probara craramen-
te coma o nazonalismo galego é a única forza inte-
lectual con raigaine na Terra, a única ideología pa-
triótica de xeito trascendente e a I. N, G-., ipso ficto, 
a orgaización mais seria e dina da Galiza. A. suprema 
autoridade cultural, n unha verba, da nosa nazón en 
renascenza. 

A 1. N. G-., poi-Qinesmo, deben afiliárense tódol-os 
homesde curazón linapo e de pensamento craro que 
haxa na Terra. 

A libertade galega, somentes ha conquerirse pol-o 
desenrolo da cultura enxebre e do sentimento racial. 

Xa que nosos abós non souperon faguer a nosa Te-
rra, seipámol-os pais d'agora faguer a Terra dos nosos 
til los. Esta noción do patriotismo que tina Nietzsche, 
teñámola nós tamén, como obriga de concencia. 
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Duas perguntls 
con resposta. 

A primeira obriga, de todo bó galego é fa-
guer confesión xeneral. Todo galego que as-
pire a se sumare ós que arelan redimir á Ga-
liza, ten que lles dar resposta, reflexiva a istas 
perguntas: Qué lle debe a nosa Terra o Esta-
do hespañol? ¿Qué podería ser a nosa Terra 
de se non achar xunguida ó .Estado hespa-
frol? 

Xa sabedes que os Reis católicos nos qui-
taron o voto en Cortes e nos levaron pra Cas-
tela a nobreza e con ela os elementos cultu-
raes e os cartas, alounririándoa con dádivas 
pra que o absentismo e a miseria esnaquiza-
stn tódol-os xermolos de rebeldía. Xa sabe-
des que quixeron arrinearnos a lingüa e nos 
mandaron estranxeiros sin curazón pra co-
braren tributos c'os que o país non podía. De 
ter ficado G-aliza fora da unidacle de ferro a 
que se lle someten, pol-as suas condiciós na - 
tu raes, logo da descoberta de América, hou-
bora sido cecais—pois dábanse cantas posibi-
lidás eran percisas pra elo--unha nazón cá-
seque tan forte coma a Inglaterra, estreitada 
o'o Portugal. 

Pro este sacrificio da nasa libertade e per-
soalidade—a mais definida inda hoxe---¿pra 
que set víu? Pra que gallego fose sinónimo de 
bárbaro entr'os agradecidos castelás. Pra que 
as nosas riquezas naturaes non puidesen ter 
desenrolo; pra que o noso fautor xeográfico 

-privilexado non puidera aproveitarse cal de-
bera. Pra que as industrias do noSo país cai-
sen en maus alleas. Pra que a nasa cultura 
esmorecera. Pra que a nosa, coleitiva 
esvzarase. Pra que o caciquismo mais barba-
so siñoreárase da nosa Terra. Pra que nos 
roubasEn anacos7galegos do noso chan histó-
rico. Prá,que -tódohos escritores de Castela 
poideran al,draxarnos. Pra que na «Gaceta» 
se nos poidela chamar fillos espurios da Hes-
paña. Pra que a nasa economía natural fose 
escrava das mais economías artificiás da pe-
nínsua. Pra que nos trocáramos na cincenta 
do ,Estado hespañol. Pra caísemos tan baixo 
na degradación que acabasen a rnaoría dos 
galegos por se avergoñaren da propia natu-
reza. Isto lle debemos ó Estado castelán. Un-
ha nazón culta e rica poidemos ser sin o Es-
tado castelán, e inda poderemos solo si acer-
tamos a nos ceibare do asovallador. 

A Irexa na Galiza 
O fin por iste camiño irnos ben. Refirímo-

nos á Irexa na G-aliza. Enantes cheque to-
dos, ou tódol-os Bispos que nos mandaban, 
eran estranxeiros. Agora, agás o de Mondo-
fiedo, ningún deixa .de ser nado na Galiza. 

O novo arcebispo de Santiago é galego, 
galtgo o d'Ourense, galego o de Lugo, gale-
go o de Tuy. 

Isto, inda que non outra cousa, traguerá o 
que mentres eles vivan nos cabildos catedra-
es da nosa Terra non se enquisten coengos cas-
telás e elementos alleos desgaleguizadores, 
como viña ocurrindo deica agora. 

Os principás cabezoleiros da Irexa na G-a 
liza xa son Galegos. Moito, poden axudar 
desenvolmento da cultura patria .se queren. 
Moito poderán faguer pol o enxebristno re-
dentor. Moito ben a Galiza e a relixión cabe-
ría que lle fixesen, inspirándose nas obras e 
virtudes do santo bispo catalánTorres y Ba-
gés, e nas do algús tispos irlandeses. • 

NO S DABOCuLELTTINRMAECINy 
GALLEGA 

Ademítense suscripciós n'esta redaición. 

REXURDIMENTO dase gratis a 

quen o solicite na Terra e fora (Pela. 

Adeministración de REXUR 

MENTO, Praza dos Irmaos García 

Na veira, 22; BETANZOS. 
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(SIN BASO) 

— ¡Ay canto me pica a sarna 
Inés do meu corazón. 
—Eso cúrase, ten calina: 
merca ESTEAGENOL LAFONT. 

REXURDIME_NTO 

MOVIMENTO NAZONALISTA 

GALEGO 

0 Nazonalismo quer reivindical-a persoalidade e os 
direitos da Nazón Galega en todol- os ordes. Iste mo-
vemento naceu a mediados do século pasado, na era 

dita dos Precursores, dos que o mais ilustre foi Rosa-
lía de Castro; foi reducido a corpo de doutriria en 

1880 por Alfredo Brañas, e orgaizado en forma mili-

tante 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 nazonaliw-
ta, tida en Monforte de Lemos o ano de 1922, ticou 
fundada a Irmandade Nazonalista Galega. 

A Irmandade Nazonalista Galega ten por tin a 
formación d'unha forte concencia nacional galega 

que nos enxebrice totalmente e que nos leve a con-

querirmos 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 datro Conselleiros e 
un Segredario Xeneral. 

Ten Delegaciós na Gruña, Ferrol, Ourense, Santia-
go, Betanzos, Monforte, Viveiro, ,Vigo e Bayona, en 
Madri e mais na Habana. 

O seu orgao oficial é o REXURDIMENTO, que se 

pubrica en Betanzos. Algús elementos d'eta pubrican 
n-Ourense o boletín de cultura galega NOS e a pu-
bricación literaria CELTIGA no Ferrol. 

Quen doses° informaciós tocantes á I. N. G. e ó 
movemento nazonalista galego, pódese dirixir: 

Na CRUÑA a José Calviño, Orzan 33. 

No FERROL a Jaime Quintanilla, médico, Rua de Dolores. 

N' OURENSE a Alfonso V. Monjardín, Progreso, 23. 

En SANTIAGO a ViCtoriano Taibo, 

En BETANZOS a Paulino Naveira, Pardiñas, 4. 

Na Arxentina, a Jose Ares Miramontes, en Rosario de Santa Fé, 

En MONFORTE a Banet Fontenla, notario 

En VIGO a Valentín 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 do Brasil, 1.084. 

En Muxía, a Gonzalo López Abente, 

En PONTEVEDRA a Castelao. 

En LUGO, Julio L6pez, Abastecimiento d'Augas. 

En VIVEIRO, Ramón Villar Poate. 

En LIVERPOOL, Joaquín Peña, 71 Belgrave Road. 

E,tos mesmos señores espallarán gratis exemprares de 'Rexurdi-

mento, a (Luan os solicite. 

IMP. DE M. vILLUENDAS.—BETANZOS. 

E o remedio soberano pra combatir o <=Sarcornes». 
Sólido. Olor grato. 150 Ptas. en lodal -as Farmacias e 
Droguerías d'Hespaña e Norte d'Africa, e no Farmacia 
da Vda. Lafont, Cantón Grande, 39. BETANZOS. 

S1ICIÓN OFICIAL 

Prégase a tódal-as Delegacións da I. N. G. 
na Terra e no Estranxeiro, que faigan pro-
paganda encol da Institución cultural ¿Mur-
guía-Rosalía a , eniprestí ndolle, o seu apoio e 
esporando it sociedás de cultura e recreo, con-
cellos e particulares, pra que leven axiña seu 
óbolo a ela. 

Tódal-as Delegacións e Subdelegacións 
que inda o non haxan feito, deben (larlle con-
ta ó Conselleiro Supremo, do xeito en que 
distribuiron e espallaron o «Manifesto da 
I. N, G. ó pobo galego» e os custionarios 
pr`as sociedás agrarias. 

Cantos queiran ingresar na I. N. G-. deben 
dirixírónse ou ó honorable xefe irmán -  Vicen-
te Risco, en Ourense, ou ó seuredario do co-
mité d'orgaización na Cruria,Xosé Calviño, 
Orzán, 33. 

"1-11,10S I)E A. NUEZ" 
CASA FUNDADA EN 1871. 

.Alniaes de tecidos e mobles 

Sánches Bregua, 2 e 13 

1:3 15„.. 

Compra-venda de valores, xiros, órdes telegráficas e 

toda crás d'operaciones bancarias., 
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DUÉREN FACES_ ECONOMLAS? 
.1111,1?,(,lIl E Ni. (lIASA 

1111 11 1' 11' ( 11 
Pañería I [lexía, Pañolería, 

ría, Camisería, Lencería e ( 
tecidos. 

Sánches gEtregu -?,',3 (soportás Ua Praia) Betanzes 

ZAPA 
DO 	T4 
ñ que máis surtico ten. 
PI que máis barato vence. 
Compre vostece alí. 

73 E: T A I \T (:) S 

C, O II E fl C¡0 
RamM G. Pcrnas 

( SUCESOR 'DE JOHAN LOPES ) 
Praza dIArines. — BETANZOS Teléfono núm. 18 

a rrmllor, máis céntrica i-económeca da cidade. 
Tisítena os señores viaxeiros e convenceránse 

él 

7,1111PIN 
DA RAMALLOSA (VIGO) 

'óciese b>c>r c>a> cotilp , .tenza, 
co‘as 	 anareat-4 

' 	T O 

Si queredes mercar barato visitade o novo 
establecimento de 

Pi'aNOS, TE('',IDOS E NOVEDADES 

11 O 1'F., S 

o N ,D~ 'r F11 

CznstantinD ' o Rábarie 
:SO I-"O 	S DO A1\41 --'0 HET.A.NZOS 

Dulces finos. Fanse toda crás d'encárregos. 

H. LA CORUNESA 

Valdoncel, 18, BETANZOS 

GRAN FÁBRICA DE GASEOSAS 
ALGAS DE SELTZ 

ELABORACIÓN ESMERADA e HIGIÉNICA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

anua, V. Gómez 
CASCAS.—BETA -<ZOS. 

>n 11 ,.: t e _ 	,1I111tr: •:(-Y;:rt, 2, esquina Os Prateiros, —  BETANZOS 

E(M3S FINOS 

PO1'11 A DA VILA. 	BETANZOS 

BAR 
PAQUETERÍA-QUINCALLA 

,41 Gato Nena() 
^Rpcio PISO 

Porta da Vila —BETA.I\ ZOS. 

JOSE IGLESIAS MASOIAS 
MERCEAIRIA, PAPELEIRÍA. E QUINCALLA 

Praia da Constitozón, 

FzFinE'rEnIA 
Ferramentas, Ferrases e Puntas. 	Gran surtido en 

bateiría de cocina. 
Non merquedes denantes de visitar esta. casa. 

Ferreiros. 19.–BETANZOS. 

te;,—LD'():N F' E V t)Ft..A. 

O mais visitado pol-os pontevedreses. 

SOIfi 	DE ASE POR 
E3 	TJ -RIR CDS 

A CORUNA, VIGO, LUGO, OURENSE, VIVERO 

Realizan toda cris d'operaciós de banca e Cambio. 

rBALIVARI3 E M NBARIZ 
As millores augas minero-medicinas bicarbo- 

nata o-sodicas da Peninsua. 

FILLO IS1 E PElj\i.FIZZR, propietarios. 
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Iste Centro de Galicia de Madrí, coma a maoría 
dos Centros galegos das Américas, mesmo da noxo. 

Orgaiza l'estas chulas, orgaiza xa.ntares pra aga-
sallar a militares -é a coupleteiras e comediantes. 

Pro, unha vez que foron á Corte unhos poneos 
labregos galegos levando os seus gandos a unha 
Esposicion gandeira, inda que houbo quen pidíu 
pra e les un yantar euxebre modesto, o Centro de 
Galicia non quixo orgaizalo 

E ¿non eran aqueles labregos a mais dina reper-
sentación da nosa raza? 

O que dicirían os siñoritos galegos  madreleñi-
zados: «iboh, ós aldeans da nosa torra, abolida con 
pasarlles a mán pol-o lombo no víspora de elencions! 
Eiquí, en Madri, de nos xuntar a elesol'un agusano, 
pocleríannos tomare pos galegos ordinarios, e nos 
somos dos galegos de quenes din os castelás pm 
aloutniñarnos que non parecemos galegos. 

Ises mesmos galeguiños da corte, en troques, 
coidan un gran galego, dino de homenaxes, a Cor-
dero, o socialista. 

¿Porque Sato, deputado e é concellal e pode fa-
., guer favores? 

Eu• clígovos unha cousa: nin nego o mérito de 
Cordero, nin de .Paulo Iglesias, nin de Besteiro, nin 
de Canalexas e Dato—a quen Deus perdoe—nin do 
bispo Eixo, - hin de Carracido, nin d'outros moitos 
que Ile deben •.á cuasilidá o teren nado na Galiza 
pro a quenes a Galiza nada Iles debe. 

Débelles tanto a eles Galiza. como o niño ós pa-
xaros unha vez que o abandonan 

Son galegos de partida bautismal, pra os que é 
a nosa Terra unha cousa tan .allea como pra os cas-
telás ou andaluces. 

Pois a toda ista crás de paisanos que se - acha 
perto.do pote grincle é a -  quen agasallan os do Cen-
tro de Galicia e os de cáseque todol-os Centros Ga-
legos. 

En treques.ós galegos que viven e sofren na Te-
rra, traballando na Terra, a estes e ós nosos labre-
gos—agás no víspora de eleucións—que os tronco 
unha centella. 

Xa non Liemos (Pm- ieles galeguiños de Bós 
Aires que fan .xantares en lembranza dos mortos, 
c'un sonso chinesco abraiante, e de adulación a Al-
fonso XIII, pra que Iles conceda cintaxos honorí-
ficos. 

Aqueles galeguiños, coma momos de Cuba e 
d'outras torras atnericás, danme lástema, abofé. 
Son loritos e fonógrafos. 

Inda fai pouco, houbo unha testa na Habana, or-
gaizada por sociedades galegas, na que se reper-
senton un sainete andaluz dos Quintero e cuide nin-
guen lembróuse da lingua da Terra, n'entras os ca-
taláns orgaizaban uns xogos froraes en catalán, c`o 
ouxeto de intensificaren o sintimento de Cataluña en 
tódal-as terras de centroamérica. 

Poriso ,C) ministro da Hespaña en Cuba, querelle 
mal ós cataláus e os inconscentes persoeiros caci-
quís do-Centro Gallego da Habana fan sua a mal- 

querencia d'aquel ministro repersentante do Estado 
asoballador da Galiza. 

E agora out ra trócola. Disimulado si falto a al-
guén, pro haivos colisas que non entendo. 

Dicta un xornal: «El señor Portela. Valladares 
manifestó en el informe que hizo impugnando las 
elecciones de' Tuy, que no. ignoraba que la presión 
oficial iba a llegar al rojo vivo. .» 

¡A presión oficial! ¿Pro il non forma nas filas do 
presidente das forzas polítecas que consintiron e 
ampararon isa presión oficial? 

Hai desdoblamentos moi paveros, abofé 

• Ora pra que vos fieles dos siñoritos cultos. 
Un Romero Molezún, cate ratico. homo de posi-

bres independente.> e c'unha soua médica que Ile val 
moitos cactos, coma recompensa á ayuda que 11-em-
prestou ó gassetismo en Noya, agora quixo ser de-
putado provincial. 

Pois coma este catedrático, a maoría dos da Uni-
versidá de Santiago áchanse servizo dos caciques. 

¿Qué educación cívi .a.poderán ensiñar ós futu-
ros abogados, médicos e boticarios..-ises bós siñores? 

Eisi resulta o feito vergoñoso•de que sexan mé-
dioos, abogados, boticarios, mestres descola e cre-
gos, os delegados do caciquismo noxento do centro 
tía inaoría das nosas aldeias. 

¡Malia a cnitura que serve pra dar eses froitos! 
Mesmo da ganas de berrar viva a incultura ! 

lembrándonos de que eran incultos os irmandiños 
do século xv. 

X 

O «Correo Español» da Habana, xornal que ten 
por ouxeto esprotar a parvería dos emigrantes, fixo 
un concurso pra drecarar a provincia mais siinpáti-
ca da Hespaña aquela que xuntase maor número de 
votos. 

A colisa non pode ser nin mais tropical nin mais 
ridícola, 

Pois os galegos e os asturianos de Cuba, tomá-
rona pol-o serio. E lartáronse de gastar centavos 
pra que a provincia de cada un saíse trunfante. Os 
cataláns e vascos despreciaron o concurso. 

Os asturiíns como non teñen mais que Oviedo, 
todos votaron por Oviedo. Pro os galegos cliviihron-
se, votando uns por Lugo, outros pol-a °roña, oti-
tras por °tírense, e outros por Pontevedra, Iñoraban 
os probes, que iso das provincias e unha división 
antinatural e ausurda, obra do centralismo, que 
contribue a esnaquizar e matar o sintimento coleiti-
vo da Terra. Moraban que pra os galegos a única 
provincia natural e historica é Galiza. 

Pois houbo un xornal cruñés «La Voz deGalicia», 
que gabou moito a cousa, tom índoa con intrés. 

Agas dous ou tres xornás da nosa Terra, tódol-
os mais son órgaos eaciquís noxentos. 

¿Por qué, pois, a Confederación Agraria, decrá-
ralles o boicot a unhos seis ou sete sotnentes? Qué 
ande a corla pra todos ou pra ningún! 
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CHEATIlilOS A I\ DISCURSO DE CAMBO. 
Cambó, n'un dos seus derradeiros discursos 

dixo algunhas cousas dihas de se glosaren. 
Que o pobo catalán, ten grandes defeutos 

acarón de belas cualidades. E un dieses de-
lentos é a impresionabilidá. As modas en cal-
quer orde da vida entusiasinannoapro axiña 
pro axiña sof re o cansazo dalas,' fagwr ndo 
un labor estéril. 

•Eisí lle pasen na arte, cando a invasión do 
modernismo, que disgraciadamente pra a es-
tética, ten deixado en Cataluña exemprares. 

Eisí lle pasa agora c`o xeito radical; agora 
púxoso de moda o ser radical; pro de labios 
afora, porque ha de se ter: en conta que o ra-
dicalismo, de levarse á práitica, ha ser revo-
lucionariamente, e cando limito se fala de 
/evolución, se non fai. Agardar unha revolu-
ción coma un billete da lotería é mais doado 
que realizar obra costrutiva e positiva. 

Na nosa torra tamén ocurre algo do que 
Cambó di da sua. Eiquí tamén hai unhos mo-
dernistas que tratan de enturbaren o labor 
escelso dos artistas verdadeiros. Pro os nosos 
modernistas, afortunadamente, tan fráxiles 
com'as-rosas, non han durar moito mais que 
o que as rosas duran. E os nosos artistas xe-
niaes, coma Castelao, verbigracia, siguiráñ 
faguendo obra pra a posteridá. 

Eiquí bailen hai a moda radical, que fa-
lando de revolución, axéitase a evolucións de 
pan levar. Pro inda hai otra moda mais ridí-
cola: a dos señoritos que queren faguer ca-
rreira política e a dos caciques -fracasados, 
que se meten a agrarios, e por nior dos que a 
Galiza rural ficaa á moito tempo escrava, co-
ma de cote. 

Outra das cousas que dixo Cambó é que 
Salmerón tíñalle espresado moitas , veces que 
un dos motivos pol-os que a República se non 
estabreceu sólidamente na Hespaña foi por • 
que Castela non, era republicana. O litoral, a 
mariña, sintíu a República, pre impresionista 
e versátil non puido faguer que trunf ase. Si 
Castela houbera sido republicana, coma é fiel 
ás cousas cando as aceuta, seguramente que 
a República esistiría hoxe. O esprito de Cas-
tela, sigue, pois, en privanza. E si os caste-
láus sábenno ben, moho millor ainda sáhen-„  

no os galegos conseentes. De xeito que Cas-
tela ten que continuar sondo branco contra 
do que tódal-as nazonalidades - da penínsua 
disparen as suas frechas. 

E o mesmo Cambó, finalmente, dixo esto: 
en prefiro unha Cataluña que falo o ca-stelán 
a outra que poseía tódal-as libertades desca-
talanizada. C`o que non fixo mais que coinci-
dir con De Vafera que . o mesmo espresara 
respeuto a Irlanda e con cantos apóstoles de 
nazonalidás opreixas e asoballadas houbo no 
mundo. 

¿Non é axiomático que sin lingüaxe non 
hai pen5'Imento? . ¿Non é xa un feito hestóre-
eo que se repite sempre o de que os pobos que 
queren escravizaren a outros o primeiro que 
fan é traballaren por lles arrincal-a lingua 
natural? - • 

Arrincada a lingua d'un pobo, arrincado 
fica o seu ,pensamento coleitifó. E pobo que 
non pensa por si xa é coma cera mol nas 
Maus dos ibais. Servirá pra ser moldeado se-
gún queiran as comenencias alleas. Deixará 
de rendez o fioito do diverso no universo da 
cultura. Carecerá do fondo común de sensibi-
lidá que empurra as almas ós momentos cu-
míos do heroisino. Será xa eternamente un 
barrio da'ciVilización, sin alma propia, todo 
mimetismo, pro nunca mais metrópoli civili-
zad ora. 

Antro moitos dos direutores do agrarismo 
galego esquéncese este feíto, e poriso, hai pro-
gramas agrarios que non causan emoción en 
quen os lee nin producen temor algún nos 
políticos, da asoballadora política de Castela. 
Son programas tan xenéricos e valeiros a co-
ma os do século pasado. Tan fallos de recen-
do natural coma as froles artificiás. 

Suprimido de Cataluña o baluarte do idio-
ma, e asegúrovos que dentro d'unhos poucos 
anos en Cataluña ocurrirá o mesmo que nas 
outras terras peninsuares. 
• Poriso desconfiado dos redentores galegos 
que din que na lingua non se acha o primei-
ro elemento da nosa liberta. Desconfiade dos 
que pidan autonomías sin quereren a espri-
toal, base de todas, e que só a lingua pode 
dare. 
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MOSTRAS SINXELAS 

Galiza ten unhos dous millóns e piques de 
habitantes, e non ten inais que un kilóme-

' tro de ferrocarril por cada 4.000 poboado- 
•res. Arxentina, Brasil, México e Chile, te-

ñen, respectivamente. 200, 690, e 360 habitantes por 
kilómetro de vía. ¡A Galiza importa mainzos da Ar-
xentina, cultivados posibelmentes por labregos gale-
gos que abandonaron as suas leiras a falla de traballo 
remunerador na sua 
patria! ¡Na Galíza o Es-
tado deixou despoboa-
re 659.000 hectáreas 
de montes da sua pro-
piedade que, cubertas 
de bosque, terían de 
darlle traballo á mita-
(le dos seus emigrados! 

lsto decía un inxe-1 
nieiro, o Sr. Domenech 
n-un artigo seu etwol 
do probrema das co-
municacións. 

A prohibición de ion-
-portare mainzo eisí co-
mo a abre introducción 
de carnes conxeadas e 
de gando veñen seudo 
xestionadas con todo 
intrés pons forzas vi-
vas das terras de fala 
castelán, e non será 
dífizle que, moi axiña' 
taes ternas ollera conse-
guido o que pertenden. 

Como todos saben, 
ambas concesións. de 
otorgárense, darían Ju-
gare á ruiña da xente 
dos netos agros. Deca-
tándosé de ilo un Esta-
do previsor, por igual 
obrigado a a atendere o tódal-as terras (lúe o integran 
xa non daría nen a mais cativeira soma d'espronza 
nos intresados ras concesións devanditqs. 

Mail-o Estado hespañol non é do xeito dos demáis 
Estados. O Estado hespañol feito a imaxen esemellan-
za da Camela absOrvente e ama absoluta, áchase de-
cote dispcMo a levare a cabo aquilas medidas que as 
xentes monopolizadoras do Centro cuidan boas pra si 
e pra os seas intreses; ou aquilas outras que as nazo-
nalidades rebeldes e dinas saben impórlle coas mea-
zas e as recramacións lermiñantes. 

Como a nosa patria, a Galiza soporta todo, sufre to-
do sen que (le ila sala endexamáis un berro, unha pro-
testa, nada n-unha verba que recauda a disconformi- 

dade, a Galiza se non ten en corita pra nada pol-o Es-
tado hespañol. 

1-eisí hoxe se Ile duna un trallazo, e tnañán se fai 
víctima de unha enorme iuxustiza, e pasado se Ile so-
mete a unha búlra escandalosa... A Galiza decide al-
draxada, escarnecida, posposta a todal-as demáis 
nazonalidades que con iba fan iso que chaman Hespa-
ña, é sempre o lombo de burro ende se descargan 

todol-os paus que por 
ahí se penden. 

Por iso a nós non-os 
abrairía que a libre en-
trada do gando vivo e 
das carnes conxeadas, 
eisí corno a probibición 
de introducire mainzo, 
cheguen a se devolve-
ren de un xeito n.auso-
luto conforme cos peti-
cionarios. Dimpois de 
todo;os precedentes eisí 
o fan agardare. 

A construcción do 
porto de Vigo fai xa 
tempo quetería de seno 
un feito en calquen 
país que non fora o 
lioso, dadas as eseep-
cionaes condicións e a 
insuperabel situación 
xeográfica de aquila 
bahía xurdia 

Custións de impon-
tanza e de trasc.enden-
za moi inferior á do 
porto vigués -  andan a 
resolveren tódol -o s 
días pol-os . gobernos 
que padece-MoS. Che-
que non hai data na 
que se non ollen nos 

x-ornaes novas refereríndosé á inizacion ou ao remate 
(las obras do porto de tal ou de cual; de ista Uña férrea 
ou da de mais ala; de iste ou do nutro pantano, ca-
nal, etc., etc. 

Vigo en [roques-4 conta co seu porto é, ou debe-
ra sere, de intrés non solo galego sinón se quere hes-
pañol e aínda europeu — agarda antro. tanto pol-as 
obras do seu porto. Pro Vigo áchase na Galiza e a Ga-
liza, xa se sabe, é a derradeira carta da baraxa 

Fose Vigo cibdade asturiana, andaluza, castelán, de 
calquera terna menos de Galiza i-estonces xa tenía 
construía) o seu porto. pra coidalo eisí atópanse a 
moreas os denantecedenteS 

'Cauto mais do seu tempo e do 
seu país é un, mais é de todol-os 
tempos e dos paises todos. (.,) cha-
mado cosmopolitismo é o que 
mais se opon a universaliclad.o.» 
De acorta° con isto o nazonalis- 

• rno galego, como todol-os nazo-
nalismos, loita ba.rud.a,mente por-
que a Galiza sondo cada ve gala 
mais sua, isto é, menos castelán 
--xa, que o unico perigg que nos 
ameaza e o da castelanización-
sexa ao mesuro tempo mais usri-
versal e por ende mais beneficio-
sa pra o acervo coinún da cultu-
ra e o adianto mundiaes, Quére-
senos decire, pois, si os na,zona-- 
lis.tas tomos ou non toda a razón? 

JE s 6ipase que as verbas glosa-
das non pertenecen a ningún na,- 
zonalista. Ilas saíron da prurna 
autorizada, de O. Miguel de Una-
muno, Flor iso folgar os comen.- 
taríos 
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