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E o sindicalismo tampouco pode ser Alleo
aos
problemas peculiares de cada terra. Porly,r)
que supóndoo trunfante na Hesparia, seu
trunfo só podería afincarse nos pobos de riMarrocos non'os intresa nin espritoal nin queza e progreso. Nalnha Galiza como a de
eeonOmicamente; preocúpanos porque nos 1e- hoxe non xurdiría inda que o imperialisamo
71 Mozos a morreren aló coma porcos e nos do proletariado fose un feito. xurdira en
leva O froito do lioso stior.
Cataluña,' a Cataluña sindicalizada, inda sin
Castela nín espritoal rfin económicamente ela o querere, continuaría, coma o Estado
fai máis que nos perxudicare: roubándonós a burgués da aanalidade, sando esmagad@ra
i-alma e o dirieiro, . amén de'aldraxa,rnos am- da nosa economía.
(1,3, eni calorias e de
A os sindicalistas
i. oi u 1 n pór .o. pan caro,
Pnrur r
galegos, pois, convénO ir esmo socede con,
lles que o nazon.alis.
Cata na—agás o dos
mo eiquí se impota.
a (.1ra..xes — que serve
DOS CtINTO5 INDECISO
Imposto o nazonalispra facernos carregar
mo, o sindicalismo tee' os seus panos, caros
ría o instrumento de
A alma, eis a tristeza;
e cat vos,candofrente
riqueza perciso pra o
Eis a alegria, e a dósr...
a riós ten] ol-os ingreses
A luz que dé. relevo a toda a Natu:,:.eza
seu desen rolo. De non,
E a sombra em que se esfuma todo o amor._
Inesmo con Eusinda co'a ditadura
A alma é estrela palida e sosinha,
kadi que nos fai mersindical, os galegos
En nuvens escondida;
car á forza os seus feveríanse obrigados a
Un resplandor que apenas se adivinha...
rros.
seguiren emigrando e
O vago, a transcendencia,
O riesinu con AstuO que ha dé apariçao no seio dcaaparencla
vivindo :..uinmente.
A vida além da vida...
rias que nos obriga ao
D'un instrumento esUSO ¿os Carbóns carínaquizado imPosibre
E eheira de j>ascoaes.
simos.
que salla á armonía.
O •resto das terras
hispanas son'es in.diObreiros das nosas
frentes, Glaliza esmoVfogares
#vil.que
nos
OS OS
falades. galego
• rece e salaia esmagada baixo ese peso m'orto.
coma o filiaron vosos pais e atós: potervos
cs(5n
en guarda cando oyades s vosas filias espreCando os sindicalistas hespañoles falan do sárense en castelán pol-as rúas;'porque ese casprob:.ema económico son simplistas d'abolido. telan pode ser o talón d'Aquiles por onde se
Un sindicalista catalán, por exempro, non' fagan vulnerabres pra as cubizas ruins dos
pode ser coma un sindicalista galego. Porque señoritos.
os problemas que se ll'ofereen ao sindicalismo
Se as filias dos nosos obreiros falasen en
resultan dif rentes en ambas tenias.
galego pol-as rúas, •cecáis fólalles millor.
Aló a industria permite a esixenza do con- Porque entón somentes os do seu igoal gostaverbigracia.- Acó, non, agás n'uns pou- rían-da súa compaña. I-entón olas non descasos.
prezarian ao do seu igoal pol-o señorito...
Pol-o mesnao o sindicalismo en cada «Te- I-entón o celestineo tenía menos ehoyos e o
xión keográfica» ten que se axeitare a moda- amore legalizado máis nidos. E até evitarías°
l.das dif rentes.
que moitas filias de traballadorts Ca,ndo estos
-
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REXURDIMENTO

ción do esprito, de poder deire que co teu
gran de area axudache a formare a pedra
fundamental da persoalidade galega.
Galego mozo, si eres home, ven a nós.

áchanse n'unha loita societaría pensaran en
burgués, in.conscentemente, infruidas pol-as
eompat as.
cw.J
Ser nazonalista galego e non educar aos
filos en galego é pior que chamarse vexetariano e proteitor dos animaos, prautreando
ao mesmo tempo a antropofaxia.

F. A.

..21,

Os nazonalistas querernos ser a espilla dorsal da nova Galiza: que non se dobregue
nunca, coma se dobregaba a da valla

1.1.1,ildISMO

un fato de xentes
S nazonalistas so
que se cinguen con esforzo pra lograr a afirmazón da persoalidade galega; qu'arelan qu,
a concia, o arte, o pensamento, a facenda, .0
dereito, en fin, todol-as ponlas da sabenoia, as manifestaciós todos da i-alma coleutiva, sexan na Galiza
«esencialmente galoga,s» e esprésense na nosa fala.
Queren os nazon alistas remata:. pra sompre a vergoliosa tutela que Castela, iaa cultura castelá exerceri
Penla un anaco na tia conolizón de cibda- sobor da noca ierra, erguendo o sentinaento galeguisdan galego; pensa que a Pa trea escravizacla ta--mistura,do unhus veces, amodorrado outras, mais
morbo--e Poner no came o vasto editidió
pol-a ¿arbarie d'un centralismo noxento, ten endexamáis
da cultura propia, que n'un futuro non lonxano endereito a eisixireleu sacrifizo e axuda; pelma cauzará as enerxías do nos() poyo Dol-os caminos qu'a
ua inutilidade da tia vida de señorito vilego, tradizón e as características raciaes llesinan. Quere,
asimesmo, unLa amplia autonomía política, i-ademigastada en mullereiras parolerías de Club.
nistrativa c'ouxeto de poder resolver «en gallego» os
capada
ainda
petisas,
e
non
tes
Si evi elo
problemas galegos, sin qt t'inxerenzas eistranas "éterieoltna, veraste alumeado por unha santa re- nícenos
por incona rensión.
beldía; sentirás unha cl5rosa xenre ira contr`
O nazanalismo o a nova eispresión d'un estado de
as xeneracións pretéritas, que legáronche a concencia, decate latente na galega, misto d'oGalicia co-a súa persoalidade esvaida; co-a dio á casta duninadora e de forte deSexo redentorisfala esquecida ou misturada; o norne sagro ta, cuxas palpitaciós recolleron, especialmente, nosos
e fono bandeira e guía, na:derradeira centude galego coma aldraxe é algús filos que fai poetas,
ria e comenzó,a d'ai :Alai, da abnegada falanxe dos pretanto lempo que deixaron de ser homes e ago- cursores--ántolín Faraldo, Mártires de Carral, Al.
ra teñen com'a honor seren escravos,
fredo Branas, Murguía etc.
Máis qu'a,Xugada políteca, ata a espritual. A priPenM tamén, que si non prestas túa axuda,
candoi no non lonxano porvir, as nazonalida- meira é ligadura quebradiza, superficial, que calqueaicidente racha. ou desata; a segunda' é lazo sólido
l'Hades ibéricas haxan recobrado a 8.?tia per- ra
que determinu eterna independenza. Polonia sometisoalidade, si non loitache polea redenzón ga- da, en.dexamáis foi rusa;. América ceive, sigue sondo
lega, as galeigos videiros, chamarante cobar- castelá... Oeivar a i-alma da Galiza das poutas-da inde e céibarán,xustamente,sobor de tí, as máis fluenza de Oaatela, é tareia primordial :lo nazonalis[eras maldicións , porque en traques d'unha -"mo,.é tamén sa.a mallor. xustificación. O tesouro espiritual da Galiza tica virxe. Só a poeGalicia grande deixache en herdo unha
sía—seguramente por especial lirismo do idiomaescrava n'un cancerto de.pobos ceibes. ¿Ou„ logrón, eiquí eispréndido desenrolo. O naesmo arte
non tes medo a maldición dos teus finos?
(arquiteiturá 3 escultura) cando ten modalidade pro.Non te fixes na túa falla de sabidencia; pra pia, é obra homilde d'artesáns; endexaniáis froito da
salvar á Galicia non abonda con homes de minoría selecta educada en Castela. A. pintura galega
eisiate ou eisiste falseada; noso paisaxe espera
cencia; pércísanse homes de vountade. No teu non
ajada o artista xerial qu'o interprete. As disciplinas
caso atopámonos moitos: illados, uon ternos científicas fono plantas d'estufa qu'o casaelanismo afovalor; xuntos, ternos a inmensa forza que dá• gou en flor. O pensamento galego non oonquiríu desenrolarse nin eispresarse; os honaes cultos escriben
a unión e a fe.nos ideaes.
Si ves a nós, non agardes loureiros flirt ga- en castelán o que pensaron en galego e de tal ama.ou menos mediocres.
banzas, Parque enxerguemos que non os me- samento saen obras máis Os
municipios e provincias,.
rece quen_cumpre un deber. 1Von terás a pobre coma no son molde axeitado pra recollor as necesidasatisfaición da vanidade que se pecha enbom- des. galegas, nin responden á particular cónstituzón
bos xornaleiros: máis terás a outa satisfai- da masa rural, cuxo organismo natural é a parroquia,

A VILLAR PONTE.

Rapaz novo, para bescoita..
.
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arrastran a vida esmorecente de todo o artificioso,
mán progreso. Abonda este delger pra
fundar o nazoreducidas a servir de máquinas productoras de prenalismo. Cbedeee súa existenza a un imperativo
supostos e caciques.
caNo moderno rexurdir das nacionalidades, Caliza tegórieo da Historia. Créao o medio, a tradizón, a nedebe reclamar o posto que Ile corresponde no concer- cesidade... Non se produce por lucubraciós fondas nin
to europeio; debe aportar ao patrimonio da cultura por profesionaes da políteca; rebenta da entrana mesma da Raza, arelosa d'un integral
universal, o grau d'areia do esforzo propio.
rexurdimento
Seus
filóqu'a
polla en concliciós de cumplir a sitla misión hissofos.,, artistas, hornos de concia, etc.; formados
na
putórica.
ra canteira da Raza, deben contribuir,
cco seu raatís
peculiar, c‘a, súa persoalidade característica,
TomÁs LOPEZ DA TORRE.
ao huO CASTELAN NO CEO, por
Xaitine Prada.
•

VERSOS
de Ramón Cabanillas
Alma nazonal i-ardente
canta a,nque che Guste bágoas!
¡Taus cantares son somanta!
¡Hasta que os ladróns enxorcien
antro as cantigas que bican
pon as que firen.e niorden!
Está cativa a roseira,
mas, dimpois de tanto invorno.,,
Galicia ha ter primaveira.
Xa sei, xa sei qua fan falla
ro oitas fouces, moitos m isto
e moitos feixes de 'palla!

Akirla espelta Galicia
que xa se escupe ós caciques
e fai ruxir a inxusticia!
¡Xa o novo día alumél!
¡Xa a Sociedá dos La bregos
ten Chouza de seu na aldea!

—Señor, eu pasei fame e privaciós, adiqueime
no misticismo e axudéi
Inquisición.

-

1—E trahallar ¿traballache?

1

A noite fría i-escurg,
pro ó fin, o amanéscor
zainos cto sol a quentura!

¡Patriano, o meu rcgo escolla!
fflu guaro un pesto a 'lúa boira
iìo roxo día da loita!

—A miña nobreza non ino consentía,
ademáis ciábame vergoña que me
pdideran chamar galego.

.
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rico-horno, c‘o consentirnento d'El Rei, érguese
e arra-,
sa o castelo d'aquel sinor. Por
outra parte, levántanse pequenas partidas d'artesáns e labregps.
N'aquela guerra manían. os
c.efendendo o
seas torreós palmo a palmo, c‘anobres
labazada ás costas e
os punales ao peitc: algún prelado orando sabor das
QuixEra referirvos algo d'aquela época de
culo XV, na que se debatían as espantosasfís do sé- gradas dos albares: e os revulozoeiroS eispandindo
ese dooroso berro de Dslav fratre.vgite
das que andaban a desvastar a Patrea porcontenT'aceda.
longos
Imposivel de se decir é o' estado a que
anos. A Historia fala somanta do mariscal Pardo de
cIegóu aqueCela e do conde Camina, conocido o derradeiro por la guerra cruel. Os Reises Católicos non se coidaban
das
censas
da
Graliza: deixaban a este poyo consumirPedro Madrvga. Nin siquera nomea a terrivel morse, por si plasmo na máis espantosa
te de Frei Alonso Ares d'Arenilla beneditino
de So- o ven esvair, intervellen no nome anarquía; e, cando
brado dos Monxes e i-alma d'aquela rexeneración.
da Xias ticiq.
¡Miserabres! Sobornan mis criados do Mariscal.
Pardo de Cela era seguido de todol-os nobres idenos
que o venden traidoramente na noite do 7 de Nadal
tificados movimento; Ares d'Arenilla
pol-os ore- do 1483. Des días
gos de san moral e ardente patriotismo,
dempóis foí degolado na Praza
adeutos á Ivlaior de Mondofiedo,
causa dos irmaos galegos.
sin lle deixar
preparar os seas descargos e'defensas, nin donantes
Ferrol, que ve tripados os seno direitos
lle permitir eispor un poner a súa derradoira vountade.
.
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REX URDIMENTO
Reises e Señores, Fernando e Sabela -unificano e
centralizan° todo.
Pri-vanos da autonomía e rebaixa a nosa persoalidade, aquela absorvente monarquía que asoballóu a
nocalingua. E d'aquí pódese decir que xurden todalas desgracias que magoaron a Terra máis de tres sé(cc int inuarg)

B.T.
B.

CATIVECES
A maioría dos galegos padescen manía destructora. No seu desenfrenado afán de destruir, destruien
hasta a mía propia alma.

DEPORTES

va
ca
ce,
for

i L I: 4
- -

(d

1

O domingo 17, foi á Crulia o primeiro tean do noso equipo de futbol, onde xugeou uai partido amistoso
oo equipo coruñés « Toniasino F. C. », partido qué
tuvo por ouxeto, devolverlles a visita que nos tixeran
o domingo anterior, e ver de desfa,cer o empate de
aquel partido.
No primeiro isempo xoga aBetanzos» contra vento
e en xeneral doutinan os corufieses qae logran marcar o primeiro e último tanto. Castigase ao aBetanzos neste te,mpo con tres corners e un penalty que
vai fora. Reanudado o xogo sin descanso entr'os dous
tempos, xogan os nosos con todo empuxe e valor,
conquerindo dorairiar constantemente a,os °lar uñeses;
proba d'elo, e c'is nosas defensas están sempre no
medeo do campo, donde non pasa a pelota, así e todo
slo conquerimos . marcar un goal e volvere a quedare empatados.
Chamóunos :mito a atención, ,que arbitrara o
partido un señor que entende tanto de futbol como eu
de griego, e, nat aralmente, ao non calecer o xogo, a
consecuencia e facile de deducir. Recomendamos%
que mentras non se paria ao tanto des tas coiisas, nou
-volva a arbitrar ningún paytido,'ainda, que permitímonos recomendarlle que deixe esto do futbol, pois
h.ainas que d'aprander de cativos; e cando á sua edad
11013 hai máe coneciniento, e difícil d'o dequerilo.
O porteiro coruriés, é un xugador, si se guaro hastra bou, ainda que ten un xogo bastarle «sucio» ocasionando alrercaios que foron causa de que -estivera
o partido suspendido por Varias vec(3s. -o resto dos
xu(radores coruileses moi•ben.
c'Dos liosos no a queremos falar hoxa.
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Matar o galego é matar o noso medio de espreisón.
Deixarnos mudos.
Os galegos falando en castelán sernos tatexos. TráInsertos a lingoa.
O )1:.tró" día unha muller galega que agora vive, ou
dito, vexeta nos Madris, brincaba de ledicia
porque un filio seu de ano e medio tiña acento madrilot o.
Nu actualidade, a majaría dos galegos non son merascarles de teren naácido na

Case que todos os gale,gos que non queren falar
nos° idioma dicen: «chequea»
,tel leche» e
c)utras verbas poi-o xeito.

Haigalegos e hai nascidos na Galicia.
1
1
¿QUé ganará a humanidade conque o gal ego morra? Nada,
E. troques si vive e se vigoriza pode ganar moitísimo En galego pódese crear unha nova e máis sólida civilización.
Mentras os de tora dícennos que conservemos e fagamos xurdir as nosas censas, dentro da casa faise
canto se pode por as esnaquizar.
--- A °riña.
4. 7. O■11.111=1••

VICTOR CASAS.

-

• * **
O enconaro habido o domingo 24 entre o «Sporting Galicia» do Ferro' i-o aBetanzos F. C.. foi un
trunfo pra o equipo local. Encomenza o partido arbitrando Blanco (E.) á hora indicada e os . ferrolans que
elixen campo fan-o saque. Xogan os nosos contra sol.
Aos dous minutos de comenzar, e na primeira arrancada dos ferrolans, o extremo dereita d'eles centra
con tan boa serte que pon a pelota no, redé. Enterámonos cando-o raer° fa,i sacal-a pelota do medeo do
campo. Foi iste o priineiro e derradeiro goal idos forasteiros.
- Sacan os nosos, i-envalentonados 03 ferroláns por
iste tanto, e rremeten i-atacan con tríos, faguendo
tra bailar a aefenSa do equipo local, á que inuailmente tratan de salvar. Axifla vese que troca o xogo de
aspecto e da defensiva pasan os liosos í ofensiva, le-

IDIAMANTES AMERICANOS
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A casa máis importante

ENVÍOS OEITIWIDOS A PR VEAS

CRU n.A.
-

de <IPT/CA da Galiza
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REXUE DIMEN T O
vendo ó xogo ó campo dos ferrolans. Sin interrupción
casi, ma itónse o xogo neste campo, ende o noso avance, non ..,onquire colocal-a pelota na rede por mis esCorzos q le fci • Tirase un comer sin resultado contra
os ferroláns e sin outras incidencias remata o primeiro tempo.
Trocadol-os campos reanúdase o partido arbitrado
iste segundo tempo por Tomás Cordero, da Cruria.
Denele o prinieiro momento, hai un dominio tan
absoluto dos nosos, qu'as nosas defensas inter veten
en mili cantadas ocasiós, e soio pma lanzal-a pelota ao
avance, que é o lineo° que tra.balla; ainda non respondeudo seas esforzos a númaro de tantos, Tíránse dous
corners contra t. «Sportinge, sin conquerirse nada.
Coutinúa o dominio dos liosos, e tan oompreto que a
pelota está salindo a cotio de goal. Un pase do centro
dianteire Pita (J.) e rematado de cabeza por Suárez
que conquire colocal-a pelota na rede, valendo
o primeiro tanto pra os nosos. Sacado de novo o balón do centro pol-os ferroláris, é colleita inmediatamente par lioso avance, que a leva hastra, a meta
contraria, ende se forma unha ltmeeles sin ningún
resultado. Sigue o dominio dos da casa e un pase do
centro di. ntejro ao extremo dereita Candal (J.) e cenbraelo por este con tal precisión que val o segundo
tanto pra o noso equipo,
Sacan outra .ves os lerroláns e aos dous minutós
de'reanuclal-o xogo remata o partido.
. Observamos n'este o mesrn.o que nos partidos anteriores, primeiramente unha gran decolocación
n'algús equipiers, resultando, claro está, seus esforros :nulos, na maior parte das xugadas: non consiste
en dare moitas patadas e estar en todol-os lados do
campo, si eón, precisamente, en saber gardalo posto,
e este defendel-o
O paso alto que practican nosos dianteiros, aparte de non s'ere seguro por poder concho os xugadores
colatrariol, e Inais lento e facilitase con el a defensa.
E moito leáis rápido, mais seguro e de máis precisión
o pase bai xo (de rastreira) practicado pol-os menores
equipos ul.cionaes. Consecuencia de esta olas de pase
é a dificultade no «chuts• o que con esta maneina de
xogo e•dilicilisimo; d'ahí que en todol- os eneontros
non.:poidéram.os acadar maior númaro de tantos, ainda dominando decote aos contrarios.
Podíanios indicare algús cambios de posto, a eliminación d'algún xugador do prirneiro team, e comentar o Xogo d'algún .d'eles por vera de mellorar,
d'este xaitb, o equipo; pero non queremos ferir susceptibilidades. Pro ante todo urxe a corrección do
X0,g0 110 avance. •
DEPORTISTA,
.

-

A persecución contra o xornal
«La Zarpa»

Pol-o terribel feíto de non mostrarse d'acordo &os
agasal los e homenaxe que os bugallistas ouresáns van
tirbutar, agradecidos, ó su querido xefe e amo; e ter
1a varudeza de pubricar un estraito da conversa sostida entre o poncio que padece a cibdade das burgas
e o redaitor-xefe de «La Zarpa» noso bó o amigo e
camarada Roberto Blanco Torres, na que este don
anua nega áva rexa á pormesa que 11`eisisia de .non
combatir a bauquetada que se proyectaba: foi reco-

5

lleita a edizón do número correspondonta ó vinte do
aitual e multada a empresa dona do querido colega,
que como nosolv leitores non desconecerán ven señalándose a cotío pol-a valentía con que loita en favor
da causa galeguista e pol-a reza defensa que fai das
arelas do agro da Terra.
E verdadeiram.ente vergonoso que a libertada da
prensa estea á merced° do capricho ou dos compromisos persoás de certas autoridades pr'as que estarían
menor indicados coi tos postos.
Os xornaes todos sin distinción de caránter e matía ergueron o berro en protesta ,de medida tan arbitraria.
Nos engadímonos a iles e testimonianos o querido
colega noso pesar por iste contratempo ó naesmo tem po que Ile infundimos alen tos para á prosecución de
tan xustas campañas.

A. VILLAR PONTE
Visto por Cebretro.

FOGUETES

OS ¡vivtis!

d'un vivo

Iba Ramón o Retorto
- 1-el n'acougaba a be rrar:
tr¿ o eaterro de Xavier,
. ¡Que viva o mono! ¡Que viva!
berrando a máis non pode.:
¡Viva o raorto! ¡Viva o merto!
quedas o's be .ros esOs?
—
—o crego Ile preguntónCitado no buraco iba,
-Porque o filio se marcluSu
M andoull'o .crego calar,
debéndome vinte pesos.
-

.

..

Guisara o,

MANOEL ROEL.
•wawmmmor

maarwolaw..~.10~

Lea ulule "REXURDINENTO"
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alrlPalln
tamén entusiasta siente festexado por
seus paisanos o santiagueses.

Un distes días agasallarán tamén na Cruha e‘nn
hanquate satis ademiradores ó inspirado novelista,
Fernández Florez, co onxeto de celebrar o boancollida que, como de costume, dispensóu o púbrico i-a crítica ás súa,s derradeiras pubricaciós literarias. Iste
brilante escritor e formidabel humorista chegóu ó
cume en prona ruventuda, pois como os posos leitores saben, é hora unha das firmas literarias que se
cotizan smáis outamente, baberido sido traducidas 1
varias .obras súas a numerosos idiomas extranxeiros.
¡E un brilante escintilar do renio da Raza!

N'istes días vériense celebrando en distintas vilas
. silalis d Galiza b.omenares e testeros en honore a
diversos artistas i-escritors galegos có motivo de rece- 'tes ¿ninfos obtidos por istes fora da Terra,.
foclol•os rornaes e críticos d'arte adicaron verbas
de gabanza á brilante e numerosa falanxe d'artistas
galegos que iste ano destacaron d'un reito eisprendelito na Eisposizon de Bellas Artes.
N'istes momentos d'eisaltazón do arte galego e de
Por falla de espacio véraonos llore na imposibilidá
reconto de valores do resurxir de Galicia, apersúrande dar detalles do viare do presidente.da República
se os poyos donde viron a lús istes hornos, que tan
portuguesa ó Brasil de que ra nos ocupamos; viaxe
outo ponen o nome da Patria, a "festexalos como nais que constituie ante o mundo enteiro unha solemne
amorosas i-agradecidas que saben conio os trunfos afirmazón do arnor e solidaridade espritual e mateque o renio e talento que seua fillos conquiren, recae rial que enlaza a istes poyos irma,os nosos.
direutamente sobor d'ilas.
Por iso é Cambados quen fai polacas datas rindiu
larbuto d'amirazón e cariño ó xenial A.sorey, que coa
súa recente i-ademirabel producción «Naicina» fi:cose acreedor unha ves máis ó Calificativo de escultor
DE SO
E21).211:DE
(la Raza; pois tan só as meigaš maus do renial imarineiro, poden plasmar fidelísimamente no barro, no
Fa,i uns cantos días partíu para Madrid, onda s'abronce e na madeira, toda a nosa com"plexa psicolotopa, o noso querido comparieiro Lois Cortinas. Denría i.-as nosas características étnicas.
tro de mol. soucas datas tosemos o gusto de o ver ou•
Vigo e Vilagarcía festexaron tainén ó ilustre artra ves entre nós.
quiteito Palacios, a quen deben as máis xurdias cibTamén ente marchóu para" a mesma vila o noso
das da Hespaña, todo o meirande da súa parte raoimental moderna. Iste gran artista que tan ben sabe distinso amigo Alfredo Paria.
FIox.e e manan deirarán tamén. a Betanzos un fato
compaxinar a fastuosidade e beleza coas caracterísde rapaces qu'estudian en Santiago. Desexámoslles
ticas típicas do pazo racial nas súas típicas conceumoitas presperidas nas súas respeitivas carreiras, e
ciós; ten ideado un vasto pran d'urbanizazón e rermoseamento das prineipás urbes galegas, cuio estudo mohos azos pra levar a cabo fondos estudos.
proponse levar a cabo axiñamente e co maior desinterés.
O día .25, de madrugada, vessiiicemse o enlace da
Ferrol rindítt a su predilecto filio o inmenso Sotoencantadora señorita Mercedes irn-nández Varela e'o
mayor o homerare de que era merecen te; descobrinxoven e reputado doitor en Fmnaein, don Xeses
do unha lápida de mármore na casa donde nacéu, e
Couceiro Núñez. •
: anicándolle outros agasallos. Da acertada xestión do
A boda celebroise no altar maier da eirixa parronoso ilustre conterrráneo ó frente do Museo do Prado
quial de Santiago, que s'aeliabs escintilante de luz
e dos seus recentes eire•os pictóricos nada cabe talar eléitrica e cera.
pois non outra cousa era d'esperar do insuperábel
Deis a benclizón a,os novos esi, osos o virtuoso e cepintor do resto e da i-alma dos tipos da Tersa. Fai
loso párroco don Manoel Barreno. Foi madrina dos
ra tempo háchase en prono dominio das súas prodicoutsaientes doña Xesusa López, aboa da noiva, a
riosas facultades artísticas, e é considerado como unb.a
que era representada pol-a formosa neta Elvira; o padas máis outas grorias ibéricas.
drino foi o irmao da noiva, don Luís Fernández VaO feiticeire lanzo «Rías Baixas» que alcanzóu a
rela. Serviron coma testigos don Xosé Fernández Vamáis onta recompensa na mentada Eisposizón e do
rela, clon Antón Núñez Díaz, Con Julio e don "Lois
que ra, e impesibre tacar apoloxía algunha, pois aparCouceiro içúnez.
te o intachabre tecnicismo con. que está executado,
Asistiron á ceremonia, adennis, a señora viuda de
tuvo o maigo poder de marcar, d'un xeito definitivo,
Fernández Tenreiro, a señora de Núñez Díaz, c'a súa
o trunfo do paisare galego todo pracidés e saudosa
fllla Carreirist, a señora viuda de Lago c'a súa
tenreza sobor do paisaxe meridional todo cólor e irMaría
Loisa. Tamen s'atopaba,, entre todos a irmá do
sutez; da nosa luz tamizada e adormecedora sobor do
noivo, María Couceire.
sol cegadar do sur, do noso chan nórdico tapizado
d.erbirias e de'verdor sobor da poiren.ta pranicre oas- • Os novos esposos saíron pr'a.s súas posesiós de Fiobre. Desexámoslles moitas felicsdades e toda olas de
tela, da nosa chuva mainiña e criadora das notas
venturas.
montañas d'encan.tamen.to...; estaba recramando
misto homenaxe pa o bruxo que sabe refrexar co séu
pincel todo isto; i-entendendoo así os elementos da
No enterro de don Joban San Martín Patiño, que
máis representazón e valía na enana, seu poyo
se verifiCóit o 21 do pasado, dei o poyo mostras do
natal, organizaron un banquete, no que se demostra, aprecio que tiña pol-o esmpetente médico, xusgar
unha ves máis, canto se Ile quer ó ilustre Llorens.
pol a gran cantidade de rente qu'iba n'el.
Johan Luís, que alcarszóu unha outa e merecida
A redaición d'este xornal, menda a familia,,do ilusdistinción na Exposición dita eo seu eadro «Ofelia
tre morto a manifestación do seta sentimento.
.
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NA RÚA DO VILLAR

bLis Comía,. embriague Z e insulto ao Guardia de
Seguridade n.° 135, foi detido, o día 20 do pasado, na
Estación do Poyo, o vecino de Montones, Antonio
Vázquez Carro. O tal suxeto foi pasto á disposición
do G obeniador Civil da Provincia.
-

Mellolado da doencia que fai días viña padecendo,
comenzón a prestar servicio o Guardia de Seguridada, don Manoel Prado Yatiez.'
CongrLtulám.onos da menoría, do competente funcionario.
dQUÉRE FACER ECONOMÍAS?
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homo sqpiens.

MERQUE NA CASA

1! 1, 1 T 4 1 I

-L-¿Esanaináchete, por fin?
--Fai un istante.
—¿E que tal?
--¡Perfectamente! Dixéronme que podía ir a xantar, seguro de que ng mundo enteiro non s'atopaba
mineral máis duro &a mita testa. Podes calcular coma salirei.
• --Sobresaliente, o menos.
--¡E natural! ¿E "cí?
— Non sei; paro é doado que taña que renunciar ao
premio. ¿Que c:i.e parece que me dixo ese animal dos
lentes?
—Calquera eousa
--Que son a calamidade meirande que conocéu;
que si me chega a pescar Linneo, non chama ao home

h

Pañerfa, Lanería, Pañolería Paquete.L.
ría, Camisería, Lençería e dernáis
tecidos.
Sánales Bregua, 3 (Suportás d'a Pa)

--A verdade é que os dous lucintonos.
—En fin, cansaránse de nós suspender. Ti ¿quedaste? Vou ver que fai Pilar.
--Pis eu á casa, e logo iréi ver a Lola. ¡Con tal de
qu'alas non nos suspendan!
—Tés razón. ¡A gozar!
---¡A vivir! ¿Qué importa aó mundo qu'haxa dous
melós mais?
A. C.

(SIN BASO)

• BETA 1\1 ZOS

O producto científico
ESTEAGENOL
LAFONT
•
é o-remedio soberano contra
a SARNA. Sólido, de grato
olor. Precio 1'50.. En todal-as
Farmacias e Droguerías de
Rasparla e Norte d Africa, e na
casa da Viuda da 11.dont, Cantón Grande, 39,
BETANZ

Nos días 27, 28 e 29 do pasado, foron moitoá os ro-,
meiros que concurriron á tradicional festa dos «,Alboratados». 0 28, sobor todo, chamóu a atención a
gran cantidad° de familia que en Betanzos s'axuntóu, agáE, a pertinaz cimba que non paróu en todo día.
(SIN BAÑO)
---.--31.9itos dos romeiros que virieron a Betanzos o día
dos_ a Al,borotados›, queixábanse enérxicansente da
bRIGANTINOS:
&La chatención que tiveron por parte.dos empregado». das éstaciós en que embarcaron. A algún cobraSi queredes mercar mobles barat)s,
rodia billete hasta Betanzos e díronllo somente hasPontesdeume, non deixándolle logo o revisor pa- de a nova sucursal do Bazar e Almacén de
acó d'esta vila.
mobles da rúa do Valdoncel, núm. 43, onde
son certas as queixas, protestamos rexamente de atoparedes os oi.13:etos que deseedes a precios
'oil t: tan incalificables.
moi económ(cos.
Casa central:
REFRÁN DO SETEMBRO
1"EFIN.ANDC
1;n Miguelifio das uvas maduras, tarde vés e pone') eras.
Pariadeiras. 16, GRUÑA.
•
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En crespós, marrocains, lás, sedas, fulares
nansús
e demáis novedades pra s&iora E a
.
casa que presenta rnillor surtido. En pañería
e paniños, todol-os días dibuxos novos. Verdadeiro derroche en lenzos é xéneros brancos.
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J
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SALDO DE RETALES E XÉN EROS DE PUNTO -

PRECIO FIXO

-

VÁLDONCEL,. 2

REXURDIMENTO

DE A. NUNFZ"

"Illti()S

1871.

CASA FUNDADA EN

Alm ac4s de tecidos e '1 nobles
Sánches Bregua, 2 o 13

nEcio rixo

-

Librería, ,Papelerta, Paquetería e Quincalla

Yola e fillos k aefun auriez

Plaza d'Arines. 32.

F

14

}3.21NC.21
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Casa especial pra ouietos d'adorno e fantasía.

Louza e bateiria de cocitia.
Pinturas e barniel-:s.
Vidrio cha e oco.
Venda eiscrusiva (1,-1
Venda eiscrusiva dos cementos inatcy, .« ANCORA:
dos filos de Fezola dc San 1 >e)astian.
Materias de construzón.
,

toda crás d'operaciones bancarias.

,

.--

RUATRAVESA, 55 E 37,

n

Compra-venda de valore, xiros, Ordes telegráficas e

TELEFONO, 15

DOCTOR) COUCEINO
I 'la tel ros, S

7^,7: 2: O S

Antigua cairn

FARMACIA E LABDRATORIO

nr,1/1 E15711.

1-t
DO l'A A NI 11 N

5:1:1 /1

fi que mas surtido ten.
ñ que mas barato vende,
Compre vostede alí.

(Frente it Ruatraviesa)

113 F `1".ALIZOS
-

-

1

J'OSE

HE t

J
rADNDES NÚÑ ES, 17
Tos idos nacionaes i-estranxeiros.-- Paqueteiría

e

Quincalla.—G-ran'aprtido en, paranguás.—Por fin de
temporada sáldanos etaminas, crespos, sedas e toda
crás d'artigos de vran.
Visiten esta casa e mercarán a precios baratisim os

.

JOSE'iLFUS,ffusrus,
3PERCE_AIRÍA; PAPELEIRÍA ,E QUINCALLA
Pi.áza da Constituzón, 2,

Fopperni.ots,119.--BETAllGG.

,

H

i_.

mi 177 7,1

.

R,,,,(5)1

G. .1D

MENSUAL
DA CULTURA GALLEGA

Aderaítense suscripciós n'esta redaición,
A parellos e accesorios cinematográficos.

Ferramentas, Ferráxes ie Puntas ...---s- Gran surtido en
bateiría de coéit a.
Non morquedes donantes .de visitar esta, casa.

,
,

NOS

r.%P,

L. GALI M O NT

Casa central en París. Representa ate en Galicia, Xo-

sé Ferreira, lléndez Núñez, 17,

13 15 ^.C .,4, NZO S

GRAN CASA PA,A VIAXeIROS
_
J os.A. ,K.E11 ;ZO
EY
D I

7-.72,{is

(sucEsoE DE 3( )Ti \ N LOP ES )
-

Praaa filljls-Inen.----InEirfiaZDS
É a millor, naíis céntrica i euómeca da eidade. Vi-

la tolla os setioies viarei os e convenceránse.

--

)

Monxas, 4-A.

Teléfono u.' 44

:E3 n

s

,

Si queredes mercar 'barato visitade o novo
esiablecirnento de

PAP“)N, TECEDOS E NOVEDADES
— DI:

/1 ,o. „.,

,,. ._

14

R.
/,I
N
Luatravesa„ esqaina (')s Piateiros, — BETANZOS
PR F,CAOS FIll'¿.05

o iistantirio
pl

SOPORTÁS DO CAMPO

Dulces 11131.■D S
,

Fanse toda cráf.s d'encarregoi;

