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• ESPHÉS d'una temporada bon 
- xich llarga, y no pas per culpa 

. nostra, d'estar allunyats, din-
tre del eamp periodistich, de 

]a l1uyta per l'Ideal catalanista, torncm a fel' cór
rer la ploma ab el mateix daÚt, ab igual entus
siasme y sens dubte ab més caudal d;expcricncia, 
que la observació freda y atenta dels fets ocorre
guts últimament a Catalunya ha enriquit , nostre 
esperit, 

El criteri que mantiIfgl1érem en la antiga: Nació 
Catalana no~ha pas variat y la novella DEVANTEUA 

seguirà defensant las mateixas ideas que sostin
guérem dcsde las coluDlnas d'aquell anyorat quin
zenari. 

La propaganda nctiva y sens interrupció por
tada a cap en tots els indrets de nostrn terra yen 
totas las manifestacions de sa vida per bomesfer
vents y convensuts, els desacerts continuats del 
poder central, las iibladas, els amcbs ja descarats 
ja fellons de nostres adversaris èl fracàs de las 
gucrms colonials y ab els Es;ats-Units y conse
güent desfeta do Itt tan falsa com enlluhernadora 
llegenda espanyola y més que tot el temor d'un 
pròxim y inevitable desastre econòmich feren 
obrir els ulls a molts catalans que, en son esvera
ment pel perill que s'apropava, es giraren vers 10 
que sempre haTian mirat ab menyspreu quan no 
ab odi y es dongueren compte de que la única sal
vació 's trovava (Jn las doetrinas que 'I Catalanis
me temps hà anava predicant. 

Allavors vingté la confusió en las sucursals 
que 'ls partits poUtichs madrilenys tenén a Cata
lunya, . el deixondiment dels que may s'havían 
preocupat mós "que de sos interessos materials, 
caygueren prestigis injustament aixecats y enco
ratjadors signes de reviscolament del endormiscat, 
més que mort, esperit català, feren compendre 
d'una manera precisa quin devia ser el carni que 
Catalunya havia de seguir pera sa.lvarse, quina 
era nostra situació dintre l'estat espanyol, girant 
per sempre las cspa.tllas y no escoltant més els 
clams de sirena d'una politica faIltasiosa yaven
turera, contraria per complert al nostre modo d'es
ser Y cercant dintre de nosaltres mateixos' el rc-
mey veritabie. . 

Tanta PQP c~m produhi als vividors poHtichs 

aytal estat de cosas causà intens goig als que per 
sobre de totas nostras afeccions hi posem l'enlai
rament de nostra estimada Patria, fentnos entre
veure pera un dia no llunyà la reivindicació abso
luta de la personalitat catalana. 

El Catalanisme, à.nima y forsa del renaixement 
do nostra terra obrí 'ls brassos amorosos pera que 
tots els d('seng~nyats, els penedits de la vella po
lítica, els que srntissin bategar en son cor l'amor 
a Catalunya, s'acoblessin sota sa bandera y for
messin l'estol formidable, resolt y convensut que 
havia d'anar a 11\ conquesta de nostra nacionalitttt, 

Mes, desgraciadament, tingué 110ch un fenòmen 
que, si be naturnlíssim, no deix¿\ per això de pro
duhil'llOS (oada pella, fentnos ' e ure llunyà lo re
sultat de nostre esfors, 

Tot lo que 'I Catalanisme guanyà en extensió 
ho perdé ell intensitat. Alguns antichs companys 
impacients de bona fe, o prou malvats pera apro
fitarse d'aquet noble desvetllament, secundaren el 
maquiavelisme de la política centralista (que im
potent pera lluytar cara a cltra procurà. dividir
nos) posantse al costat d'un general que, aixecant 
per bandera un miserable retall de las Bases de 
Manresa, s'óferi a satisfer una migrada part dels 
desitjos dels catalans. 

Prou coneguda es de tots la ingorencia en nos
tres assumptos d'en Polavieja, perseguidor dels 
autonomistas filipins, pera que 'ns entretinguem a 
ressenyarIa .. 

Fracassà aquell general, o més ben dit, se re
tirà quan fou complerta l'obra de dividir a.l Cata
lanisme, y ab els elements que 'I seguian y las 
desferras d'altres partits se formà 'I regionalista, 
quin té tots els vicis, tot l'embrutiment dels tnnt 
desacreditats centralistas y quin fi, si be profitós 
pera algunas entitats o particulars, distarà molt 
de serho pera '1 bé general de Catalunya. 

La bellugadissa d'aquets pseudo-apòstols del 
renaixement català, el fet d'haver conseguit al
guns Uochs en el Parlament espanyol y en alguns 
municipis han enUuhernat an alguns companys de 
causa que més havian cridat contra son procedir 
de baixa mà, indigne del Catalanisme, mostrantse 
disposats a fer causa conu1 ab els qui, havent us
surpat indegudament el nom de catalanistas, no 
fan més que putinejar ab sas mans barroeras nos
tre salvador programa, esmicolantlo pera terse 
I!Iimpàtlehs y servir las concupiscencias y desitjos 
personals dels descentralisadors d'última fornada., 

Grecia, al empendre la. conquesta de l'Assia, 

en temps d'Alexandre '1 Gran, perdé bon xich dei 
caràcter y de las virtuts que tant la, havfan en
lairada, encomannntse, en cambi, las cnervudofns 
costums orientals, 

Roma, forta y verge al conquerir cI mon, s'ino
cuh\ tot l'embrutiment, tota la decndcncia dels 
pobles que passu,van a son domini. Y las disolvents 
costums assiàticas flltradas com veri en el cor de 
la noble Grecia prepararen sa cayguda, com l'in
mens bagatje de malvestats que Roma arrossegà 
en son carro triomfal minaren fins soterrarlo"l 
poder del gran imperi dels Cèssars, 

Quelcom semblant ha passat al Catalttnisme. 
La munió de catalans procedents de tant diversa& 
classes que hall volg'ut aixoplugltl'se sota sali ban
dems portant, també, el bagatge de vicis tradici~ 
naIs dels que no han volgut o pogut despendre'8 
ha amennssat, alguns moments, ferIí perdre '1 Cir 

ràctcr que deu ostentar, el verdader fi que deu 
assolir, la honradesa que ha 'de ser sempre norma. 
de sos procediments. 

Y an aixÒ anem nosaltres, A defensar lo gOl}ui 
esperit de nostra causa, a evitar que perdi Ba fe-
somia, a treballar pera que 's presenti sempre pura 
y inmaculada no sols en las ideas, sinó en els lne
dis que han de seguirse pera implantarla.s, 

Per aixÒ som enemiehs d'usar procediments 
que 'ns puguin fer abaixar la enra, per aixÒ ni 
volem combatre ab sistcmas que sempre hem 
aborrit y que tant mal han fet a Ctttalunya, per 
aixÒ no 'ns avindrem mny a monstruosas conxor
xas ab clements que tenen un concepte tant mi
grat de nostra causa. 

Sabem perfectament la dificultat de nostra 
tasca, que no ha d'esser la conquesta d'un número 
més o menys gros en las diputncions yajuntaments 
sinó la del cor y pensament dels catalans, el des
pertament complert en nostres compatricis del 
esperit de rn.sl'l.a, cI desvetllament de la concienm 
cntalana. Es fcyna de pocn fressn, mrnys vistosa 
y més llarga, pero de resultats més profitosos pera. 
Catalunya, 

Estem plenament convensuts del odi de nostres 
enemichs, del menyspreu y burlas de molts que'8 
diuhen companys nostres y que avuy semblan 
abocats a una política. suicida, de la indiferencia 
dels més, pero ab tot nosaltres seguirem, pesi a 
qui pesi y caygui qui caygui, l'únich cami que eat" 
conforme ab els dictats de nostra concicJ)cia, ab 
la manera de veure bo de nostra raM y ab l'entu... 
Biasme de nostre cor, 





tra'n tenen y apesar de quedar reduhidas 18s 
sevas aspiraci6ns a un tros de terrer franch 
d'aduana,s, n,i alxó Iogran. 

Are podrían demanar el libre cultivo de la 
noble planta del tab6Jco ab la correspon et auto· 
nomia de fumarla o ferne rapé. 

Qui sap, potser fli que'ls ho concedirían, Qui 
no arrisca no pisca, 

. El gobernador de Barcelona digué a en Mau, 
ra que lli Colón havia descubert las Amérícas 
ellnabif.i descubert a en Mont'gaI. 

Donchs, que fa parat sant cl'istia, demani 
patent, que descubriments d'aquesta naturalesa 
nocs fan cada dia. No fos cas que surtis algú a 
guanyarlo por ma y explotés la ,trovalla. 

¡Ay si ho saben ~1~ 'Estats Units! Esperém 
en tot cas qu1en Sanchez Toca ens hagi regalat 
una escuadl'a (uerte 'y pod~rosa. 

Llegeixin, lo que diu el «Notici~.ro:t ¡:LI ressen· 
yar una, vet.11ada: 

~ ... ded~·aó un 810cuente saludo a Ouba, Fili
pinas y Puerto ·Rico, dic1endo que ruani;(o 
tri'/,fnfd la República volveran a ser de Es 
paña" 

No fém bromas que serfa molt perillós tot 
aíxó, Fa recordar la Marcha de' Cadiz, y es ' 
massa trist aquest recort, encare que Ja música 
8emblé8 alegre. 

Sort que aquella Repúb1ion. qu'ha de trioIÍ· 
far Iio deu ser la Federal; me la farúm aburl't1:, 

Tinguém confiansa. Are l'í que sembla que 
vindra aliÓ de.Ia .rcg(!neración, la paraula que 
tan va fer jugar el regionalista Si1veJa., l.'ex 
.oompn.ny del general oristiano, l'ex-Ministre 

.de 1It Guerra, y ex casi Jefe nostre, ex ... 
Donohs sí. En Dato ha. publicat d,arrel'.a

ment en la, Gaceta una circular prohibint las 
recomenaOlóuB en els assuruptoB relacionatS' ab 
els Tribunals .de Justícia. 

Sí qu'estava mal aixó, quan el Ministre del 
'1"amo descubreix los sagrados ministerios de ta 
'sagrada administ'1'atión t/e Justicia. 

Lo qu are aném a copÍftr també esdet Moro: 
NUEVO lilMPRÉSTI'l'O 

o Tanr¡er 1 L (9-r5 m,) 
«En los cÍl'culos com.er<1iales se díce con Ín. 

.sistencia que el sultan.ha contl'atado un nuevo 
empréstito por valórde sÍete mi1lones y medio 
de pesetas con u~a. ca~a de PaTÍs, 

.l\;fuchos co~srderan que el sultan sigue mal 
cammo ft curnendo . li em pr éstit08. 

, bpina~ qúe esta opetaciórl de crédi.t6 8umen
tara las ddioulta.des del imperio pues en Pala.. 
cio se gasta el dinero 8insaber8~ cómo., 

• ~,s veu q Ile hi te:oen mania els reys moros 
ab alxó dels empréitits. " 

LA DRV ANTER A 

en las pr6ximas elecoÍótls, sera perque'l govern . 
haura fet trampas. 

Pobre colominet ignoeent. No hi ha oom 
esger sastre per coneixer el panyo. 

En Canalejas tamhé deu tenir escrupols de 
monja ab aix6 de la l1uyta. electoral perque si 
pensés com ha. de pen~ar tot home practieh, 
dir!Ía: surtiran diputatfl, pesi a qui pesi, perque 
si ·el gobern fa. tupinada jo ... l'ajudaré. 

Que no ho SAp que gats flb gats may s'es 
gllrrapan. Miréu qui fa l'escrupulós: jjHasta.en 
Cai.la.lejali!!! 
I 

rl La ma.rii1a espanyola contiDúa. ~om de cos
tum ientde las sè'(7as, 

c:Cl:idíz:-Las pruebss de velooidaddel era· . 
cero prinresa de Astudas ha.n dado excelente 
reRultndo , 

Y si no segueixin llegín"': I 
, «La m~qllinR, funèÍon(¡ bien, sufriendo, no 
obI tante, pequeñas averiaR y recàlenta.ndose 
dos pÏf'za,s, ( . 

Al fondear rompióse un guardín del timón. 
El Princesa de Asturias debía navegar doce 

ho:ras pero .. aco~t6 este térnrillo por las averías 
sufridas, lO 

. ¿D \aixó en diuhen a'Verías? l\1entre!l n9 s'es
tabelli contra las 1'0CaB, lo demés son tront1. Y 
la rroba de que tenim rahó es que la Comissi6 
oficial es del nostre pnrér, 

"La Comitd6n 0ficiaJ informara en buen I 
8cptido, despué8 de 108 remltàdos. obteDidos.' 

_ Ja'ls ho d~Yf\m que las avclÍ.as no tenía,n 
_inworta.l1oia, JolJa d;ctamens els,far/a f~r avants 
de que ' :-;¡ febsin las probas, aixís no 's veuria la 
trllmpa y ~~mp:re Jas endevinafÍan. Es de ]as 
marinaH més frçl:ioas que hi vist Ja espanyola. 
De~ d~ que ]a GOJ;¡.ech que te'] mateix gé.nit.Pa
'cífica y reposada que no n'hi ha un altre: 

3 

Tiana, Mongat, .&lel1a, Premia de Mar, VHaPJlJ.r 
de Mar y molts altrfR, no quedant al )oQa] Illés 
que delegaoi6ns de Ma8nou, Cabrils, Orrius ~Iy 
Matar6. , 

AIXÓ SI QUE'NR SAP GREU 

De «La Plana de Vich" 8emanario ·tledi. 
ca do al (omento, copiem el seguent trosset: 

~ Ca .. a de t'olos,-Cual nunoa se haMa viilto 
se han echado a. la calle en nuelltra ciudad 
108 [uriosos..... aoechando a. los eleotores de 
108 pueblos que vien en a nU~itro . mercado. 
Cuando ven a a]gún amigo suyo ó conocido, 
etc., .etc., ,que va a SU8 fat-nAS':t no esta por 
po1ítJ.Ca ni nada,. Je. asa~ta.~, ~ cü~en cuatro 
palabr.as ba.lagtIeño8, si e~ ,p~c.í$6 ; procuran 
hacerle entraren ,alguna tienda 6 efca]era y 
basta en alguna t8berDa p8gt\ndolo8 los cinch 
cent\~s, htlSta arrancarJe, f3i 'puEden~ el ~m. 
próm180 dél voto. . t r ", q . 

,Se cOlloce que 108 pobres .. L nan ' de 
apurarIo todo, aunque seR. 'acudir &:1 estóli fl6Ï. 
gonzos08 medios, iúdignos del àrgulh,so ca. 
c:iquismo vicenl!1e. LoS homhreR de 108 pueblos 
se pasman al ver los procedimiento8 sfrviJes W 
bochornoso8 de qUe se v81e..... después Iie 
r~en. de las mieeri8.s de esfe ftaeasado pl'etE::n
dIente y van escamadOl!¡' por la' oiudad. 

,AIgunos de dichos elEctoresj al voI'(7er Ó. 
'sus C8f1aB, bacen, a'~nBS advertenoiasQ ¡(lB que 
van 8.1 me1'ead~ de Vic]j, .'p'o~ el eet.ilo de Jo qlle 
haee nn buen padre óUB.ndo aJguno de SUI in. 
cautOf/ bijo8 van a Barrelon&. de que nO I Ie 

dejen engañar por Ivs embPluca.dores y. demas 
que van pOl' 8U8 fines "speci8Ies-. 'fdr,1 

En el núml:'ro vinent. procurarem énterar 
a18 nostres lIegidor8 de 'lo que diuhen e]s con
traris d'en Huelin y si en ' treuheI1 l'entrellat 
ja faran prou. Per sre aeonténtiI1ae de lo qòe 

.1.. _____ .... "l. _~c-- _ diuben els regiotlaHstas de Blanes eontra'ls M-

1 J L S P 0'0 T E E TOR ' I Jhl'h • Iciqtiistas d 'aqueU districte, r < • 

fUP~ ~ LC A".. t (.~ I c:Els eleotors poden estar saUl.lfets delst~ di· 
· .......... ~------tJ-L I putBt y Blanes el . vot8r~ en' 'pes .. ' El contia. ha • 'I. 

COMENSA L'ARMONÍA • ~ lograt, ,. que en Manra 11 o~nte .. té8 que no podia 
. " , . ' ferres per Blatit"8 perqne no hi ·ha .quartos:· 

Cop~em duna oortespon,deno18 è8?rIta désde jUria ca,rm de 'dUBS ratllas ' 11,1 1tlini8tre, lbe 
Mataró. l ' ' . • ,'Val una nef:a! ~1!' . , .. 11 f bJ no' ;, 

~ban~r d ahIr, dia 8, se reu~lren en la Lbga Ab diput.at~ aixís fie VII. el' tot. '. e ( 

ReglOnl;l118ta delle~ats dela dlsRet pobll:!l , ~ue 1;) Els bJali~nc):j8 pódenac!splars9 del rlpArw 
for~fl.n ,aquet de.Rtnctl'\ electo.ral perla 1a ~eRIg. c:xt.raordinari de 'Consums qnel)s hi ha penjat \ 
naCI') d un c~ndldat. autonOI~1l8ta. , el caeiquir<n\-e', ab saber que tenen un diputat 

Dt' sprés d algún mêident per si 1% hahfa còn· que escriu a un miniRtre y .. t 
'd t ó d'" t d . f h'.1. t't 40", . . un mims re que 00n-VI a eIXa, ~ el' o u, en ,I aLa ,no represan testA. que no ht'bA quartot', . . i 

ta.das, la ComlssI6 dona co~pte 4e Bon co~és, Y que vagin '(7otant· caciqail!tftP.(',. 
dihent, per boca de son preSident. qUe, en l'lm· , l , 
possibilitat de t,robar ~n fill del .distr~cte que ,) 1 

tI·ng.ués ideaS' f,r i1 ncaIllent autonoID1S. taA y r .. eonis ! • ,4 TOT nOM: nu ES I 
ro • p 1;'" t" " I o .¡ fa con.dieións pera esser diputat, havíat1 Rcotdat er ~S no ICIas qu ns e~ylan els n08tres 

pret!ep.far la canMdatura de don S~lvador Ma· o0rr~/!pOQ8a.ls, e,n tots els di~ttíeh si p're¡;entan 
rístany, fill del Masnou, que ' ~i bé no era un cand](!a~iI med O meno.~ autonomist.aB. 
declarat 'autonomist.a bavIa fet mflnifestacl6ris Las l~eas avansanque's un ~u8t' e1J cand . 

No'ns en moguém ..le 1a8 nSAl·6n.oo. ~vl'll·~~." la C issió que dOl avan a entendre aouesta dats n9 yoTpn quedarlJe en ~er~a y .~~ vàlen de 
u u ~D ~ !RIU.., a . om . . l "'~ot,s els medIS pel'a surar. " : \ 

ja que hi aom.' . ' tendenc.j.a, y d'aquet modo, creyan ells, se sa.- . 'I, l,l Q'l t 

M'agradarIa veure una oa.tnp'nya electoral tisfal ían la~ af1piraci6ns de regiona1istas y cat.a· . " (. () 111'" r 
al Marroch . . En las llistas de candidats, tots e]s lanistaR, ademé8 de la massa neutra, molt nom· ' , MI¡:'LOR.A rnpORT.A~TÍsSm,A. 

\ noms s'lls~emblarían, Igual. que aquí qu'aviat brosa en el districte, J I. Ens ~iu.hen de Vjoh que 'l ~pr Hu~~ 
tots ,seré~ 'un,0s . Suposo que ja ho debueh haver . .Aqucstas manifel:ltacióJl8 foren r{;lpu~&¡; ab 81 s'frt dIputat, pagara l~ COQ.stfUQC¡Ó . ~el . pon.t 
sentit a dIr lUXÓ de Ja Oor/oordia. general desagrado per la ma.joría .dels congre de la Gleva., oelebre per hab(',l'lo prornb.l tolil ~11J 

Donchs tornant a n'alló dds Moros, hi llegit gats, demanant totf!eguit molts d'ells la paraula c&ndidat~ que bati passat per .aqueat <Ust:ricte. 
que a n'el Roghi, que té per mal nom Bu.Ha pera atacar ab duresa 8. la Comi~b.ió ...... El En , VIsta d aquestaa decJaraoiÓD8 cada. dia 
mara, li ha · sortit un amÍch que l'afavorira. ' Sr, 'Fontcuberta; delegat per la Agrupaci6 Cata- lon mes ~ls partidaris del p'ont. oi 'uih 
molt y quels diu BuBamema, per8onatg~ ~ue lanista de Premia., tira en cara fi, dos senyorsCQrBttJe y avant., La c~tiQ spn Jp'nts. 
s'ha fet c'élebre perqué.esl'autor de ')a mata'Dsa que forman part de la·Comissi6la seva feblesa ' 1 h SIl 
d'eppanyoIs a Zaira;a la cuenta es un indivi de oonviCèi6ns; a.peflar de figurar els dos en las NOSTRlS l T~EBA.L:r;,S . 
duo que te un cor b6 com en Polavieja que \l'iu renglas de l'Uiló, promoguentse una sel'Ïe de Tots eJfII que vQlgan sa.ber notioias Falsoio-
al seu c("l:ltat, t~rant amqnt a Ja esquerra. , coofusiónR qu aMba ab la ' retirad.a dt't looalnadlls ab cne8t.ions electoral8 ~ queprusin: J>t'r la 

. d'una bon~ part de delegats · que se n 'anaren nostra r~aoci6 que a tot hora,~18 d8Spptmarem. 
r En "'ana1ejae torna a fer propaganda dem.o. coment&nt ~l fet ab violen cia. j ~ Procurarem teDir al corrent aJ8 nostres He-

cra.tica per I i8tH d'aquella que feu quant va ' Dinmenge se cdJebra en ellloeh d-ela ' bliga 'gidors de tot lo qUtJ'H relaeiOll8J..ab ·ClSeetió tant 
deixar d'esser. ministre. Una cama a la monar. regionalista de Mataró una retÍni6 de delegats important y que 'tant ha· de oóntdbnhir à 11~tlfs. 
quIa y un ",ltre .a la · repúblioa y quan convé autonomi&tas del distriota 'al objeote de proce ' t'rar al poble. ~.' '. '.1 I 

p.n salt y tot~s .. c!uas camas ju~tasi y qui vulga dir a la de8iK,.naci6 d'un c.an~idat ..... La junta.~ . R~_cullirem en difel·ents tomos que tenim 
Babel' que valgl ~ "'Salamanca. .· encarregada .. , dona. compte de sçm com . sl.prp~ esperam.as han ¡[(arribara 412 fot1'~ Tae parau-

L'home no sapdeqtiiti mal ha de moriry posant a n'en ,Salvador Ma.ris~any .. , la majorIa ladas que)s dinin ' e~s contricant8 polít.ichs "a fi 
sempre esta bé que's guardi una poma ... per la dels delegats ,prt'BentB protesta de la designaoió, de que's vegi tflt el repertori de 1l0retas que 'n 
gana. retirant8e, entre 'altres, un fedffa,}, el president ta]s batallas acpstumal1 a gasta1'8e, Per are y 

Altament també va dir el demócrata d'uIti de la Agràpacfó'Cat&lanista de Premia, la Lliga no més de ]as passadas eleccións ne recordem 
.ma fornada que si els seus amiehs 1!lGtrioBfai1- Regionalista. ·de VilaS88rde 'Mar y delegats tle 122',000; ab un ~ . d'ull ela n08f.re& : ofieinü,tap 
- 'r¡ • :> • U:l , " r ... ~L 1) , • ". ,- " 'l'' I. L,l.rC'· f 

,.' ',' I n.1l10' e oV:- l .. d,,! I L ~:¡L!L, 1 1'0' • r • 
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ela diran si es al tomo l'insult que vulgan sa
ber la fetxa en que fou dit y el diari quell 
portaba. Tot aixÒ aconseguit ab menos temp8 
del empleat per comptarho. 

E LS INTEL ' LJWTUALS DE S;\.NT· HILARI 

Sabem que'ls elements de mes valua de Sant 
Hilari estan dispo/'ats a recorre la montanya 
pera propag~r la ~ona nova y ferhi trionfar el 
oandidat regIOnalIsta. 

Tot hom aborreix al caoiquisme. Tot hom 
esta. entussia8mat. Tot hom segueix bo per ara. 

--- ~ - ~ . --
UNITAT D'ACCrO 

Ab franquesa ben catalana, ab oonvicció 
linoera de lo que dihém y oo~.a re8u1t.at ~e lo 
aprés en la tasca continuada d lDstruoc16 dmtre 
del catalaniRme devém dir ben alt que creyém 
inútil y vergonyosa tota tendenoia a. consolidar 
una unitat d'acció entre 'lI:! oatalamHtas y els 
regionalistas, y ho cre} ér;n ab convicció sincera 
perque'n tenim la proba lfrefutab!e de la cons· 
tancia ab que sempre ho havém d1t. . 

Et doctrina tradicional dintre del Catalallls 
me'l rebutjar tot lo que sigui partit polítich, 
per oon8ervar sempre ben alta la bandera ~e 
puresa sota quins plechs hem fet la nostra vta 
avant ~einpre, malgrat tots els eDtr~bancha.., 
total! las dificultats. Y no es sols doctnna trad1-
oional aixó dintre del Catalanisme, sino qufes 
prinoipi fonamental del mateix, ja que s'ha es
tablert en tots e18 seus actes desde que dona. fé 

de vida. li . h? S' ¿Es lo regionalisme un .partit po t1C l 

per demostrar ho sol. cal obnr ele ulls y apen· 
dre 'n dIeU que no slba presentat mayab el cap 
alt defensant un programa concret, que nad~nt 
en un mar de vaguetats sol. ha tinllut per úmch 
objeote'l d'apod.erarse de llochs públichd y de 
representaoió que no ha dubtat may en !er 
OOI\XOrX88 ab' detlacreditats poHtichK ab l'úmch 
fi de creixer en cantitat, prescindint per oom
l'ler~ de 1& oalitat dels adeptes, ~ que per 
únich ideal ha dignifioat a home8, de1xant sem 
pre en lloch secundari a 188 idesfI; actes, que 
sole dels partits politicns ell:! ha aprés y els ha 
heretat, convertint8e en un ~es entre tantsl 
tants que pretenen el monopoli de la cosa p -
bUoa. 

Lo Catalanisme fins avans de la proclama 
oió de las BalJ8l de Manresa tenia un programa 
dlfinit y els que s'allistavan en sos rengles 
&abian ab qui ana\ an y quin fi perseguían, 
ment,l'eS quell regionalisme ab tot y haber por · 
tat a cap campanyas sorollosas y havl"r fet 
sempre molta fressa no ha trobat encara la 
hora oportuna pera aixt!car el cap y dir ab veu 
alta, lo que vol ,V el fi <Jue persegueix. 

Perque a ningú n lhl queda dubte del carac
ter polhich del regionaliHme, sols oal recordar 
la darrera conxorxa del paote de Lleyda, del 
que ningú nlha tret encare l'entrellat. Frescos 
eBt8n els ataehs y el clamoreig de que tots elt! 
oamps del autonomisme B'aixt'ca. contra aquest 
aote dels regionalistas barcelonins, pera que 
tinguém de recordarlo, y ab tot, no sembla 
8ino que's vulgui fer els ull8 grosso .. , preBcin
dint de tot y passant per demunt de tot, pera 
empenyer una oorrellt d'ú tima hora que ha 
agafat per lema'l de unitst d'acció, 

Una de dos: ó estém distanoiats dels regio
nalistas per ouestions de prinoipiA, Ó eSlém 
leparats d'ells B?ls ~er oue~tións ' 8uperfici~18, 
."nse importano1a. Sl lo pr1mer, Ó sIga, Sl ns 
lleparan cuesti6n8 de ~rinci~i8, ~lla~or~" el fet 
de pereeguir una umtat d accl~ Ingm~oa un 
retro~s del Catalanisme que baIXa de nivell y 
en aixó no es posl.!ible ab dignitat el nostre con· 
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sentiment; las ideas evolucionan se'ns dira, 
molt bé, pero al evolucionar ho fan de menos 
a més, may de més a mellos; las ideas avansan, 
may tornan enredera. Y si estém distanciats 
dels regionalistas sols per cuestións sense im
porta.ncia, al1avoras la unitat d'acció per mo
tinA accidentals, oom se diu que's persegueix, 
ni es Jlóg tca ni té rahó de ser, donchs en aquet 
cas no hi hauria altre medi que plegar bandera 
y past.larse ab armas y bagalges al altre camp. 

Nosaltres creyém que 'las diferencias que 
del regionalisme 'ns separan son fondas y son 
numerosa8, son las mateixas que'ns separan 
dels demés partits poHtichs y com qu'aixis ho 
creyem ab sinoeritat, consideJ ém inút.il y ver· 
gony08a com hem dit al oomensar, tota tenden· 
oia a oonsolidar una unitat d'acció. 

Tot aixó dit ab franquesa ben catalana .., 
en honor a la veritat. No falta, no, qui ha dlt 
que'ls qu'aixó d \guém hi fem nosa dintre 'l Ca
ta.lanismf'; sort que dintre '} Catalanisme no hi 
han hagut may homes ab dret dlexcomuuió 
per fulminar anatemaH: 

R. FOLOH Y CAPDEVILA. 

CRON ICA NACIONALISTA 

HUNGRíA 

A la oambra de dip"tats de Budapesth s'ha 
promogut un gros ;escandol a causa d 'un dis
curs del compte Andra~sy, qui ha dtfensat que 
la llenga alemanya terJa d'esser el llas qu'ha
bia d'unir l'ecsercit comú els dos titols d'Aus
tria-Hungria, y naturalment, els diputats del 
partit de l'independencia ab motiu d aquesta 
deolaració han promogut un gran desordre, 
sobre tot al haber el preHident del Concell ma· 
nifestat una opinió idéntiea a la del esmentat 
diputat. La enemi.tat del part.it independent 
oontra el president del consell M. de Syell, s'ha 
manifestat dJferentas vegadas per la justa rahó 
d'haber aquest obrat de manera qulha sscI'Ï 
ficat si ... temA.ticament els intereso8 de l' Run
gria als de Aus tria • 

Mes lo que ha acabat per enverinar mes el 
debat han sigut las paraulatl del miIJistre de la 
Dt:felllla naoiol¡al qui al haber un diputat inte · 
rromput a M. de Syellli ha ordenat estés tran
quil. Aquesta amenassa va exespera als de l' 
oposició de tal manera, que fou precis suspen 
dre Ja sessió. 

Ei digne d 'esweut aquest inoident per quant 
la cambra de diputats búngara ha sigut sempre 
una rara e~cepció de lo que passa en totas las 
ca.mbra.s, puig sempre ha guardat el major res
peote a. las tradicións parl!l.mentarias y sols are 
en la questió de las nacionalitatH s'ha produit 
aquest cambi tan sensible en sas costums polí 
tioa~. 

L'element magyar es fondament hostil a 
tota it.11uencia alemanya, y eB de creurer que'l 
predomini d'aquesta. .hdluencia a Viena ha cau· 
sat l'oposició de cerh cercles polítichs dI Hun· 
grIa. 

Ela húngaros han estat ftns are ab'nts y res 
peotuosos ab el Sobera., mes quant Franoisco· 
Joseph dtsepareixi de l'esoene polítioa, es pos 
~ible se preseocibin desagradables sorpresas. 

TRANSVAAL 

Sembla que certs vicis que de sobres oonei· 
xem dels que manan, 80n dif~cilB d'esmena., 
puig veyem que ab tot y esser M. Chamberlain 
lo mes gran home d'Estat de la Gran-Bretanya, 
segons ha declarat en De la Rey, la delegaoió 
bo er en rtpresentaoió del Orange ha deolarat 
que aquesta regi6 fsta. entre las mans de gent 
que ignoran la llenga, els uaos y las oostums . 

dels burghers y que, per 10 tant, constituei 
aixó el que l'administració financiera inglesa 
esta. pre~arant la ruina del anti eh Estat lliure. 

M. Ohambel'lain s'ha donat per ofés ab 
aquesta declara ciri y ha contestat que si la ad· 
ministració inglesa fos peJ fecte a las novaa co
lonias, son viatje ja no tindria objecte, puig ha 
de estudiarse el regiment que convé donar al 
poble Boer. 

Deu fassa que las paraulas del ministre in" 
glés se compleixen pera gloria y profIt d ~aquest 
poble q~e tant ha lluytat per Oonservar lo que li 
es propi. 

N. O V A 'S 
En la Associació Popular Regionalista de la que n'cs portant 

-veu aquet quinzenari, 'I soci En Joseph Mallofré hi donll una 
conferencia 'I dia :14 del prop-pa .. at Janer 10bre'l tema "Crítica 
de procediments." 

Atesa la importancia de III mateixa y tenint en compte que re. 
sumeix d'una manera definida y clara la significació y çrlteri de 
la Associació dintre del Catalanisme, la Jl!lnta Directiva que fou 
la que encarreg~ expressament al soci Mallo fré que desa rrollés la 
dita conferencia, acordà posteriorment donarla a ia publicaci6. 
A n'aquet objecte serll publicada en "La Devanter¡¡" com Ja po
dràn veUre 'I. nostres llegidors en el n\lmero present sens perju" 
dici d'una tirada especial que " farll epart. ' 

La Direcció de nostre qninz:enarl "La Devanter¡¡", ha ligut 
coniada a n'in Aatoni Say ós y Parram6n. L'anterior Director 
En Bonaventura Riera s'ha ,.ist obligat' dimitir del seu càrrech 
per sas moltu ocupaciòns y per haver sigut distingit ab la vis pre
Ildeneia de la AssociaCIó. Malgrat alx6, eontinúa for mant part de 
la Redacció. Del nou Direclor ne podèm kasegurar lo match. radi
calisme que tant dislingi a n'En Riera quina valt;ntía y ferma.a 
de convicciòns son prou conegudas de tots ell nostres llegidors 
pera que 'n halgim de fer esment. 

Lo passat diumenge dia 8, En Francesch Curet donà en la 
Agrupació "Bach de Rodlo", una conferencia sobre 'i tema "Grops 
de la. Societat contemporlknea." Encare que la conferencia el d' 
aquo:l\as que 'I merdx una detallada re.enya no la fa i èm perque 
'ns bo impldeix la f~lta d'eapay. Sols cal dir qu' al parlar de So 
cietat contemporànea 's referl principalment a lalocletat catalana 
y dintre d'aquesta al catalanisma, CIli ficant do grops als qui en
torpeixen lo caml del catalaniame fentlo anar per vllranys lIixolos 
y de moralitat duptosa y fcnt relSaltar ab arRuments irrefutables 
lo qu' ea el catalanisme y las dlferenti .. que 'lleparan dd regio
nalisme ab el que no es rossi ble aliansa de cap mena senRe reno
gar de lo qui informs eS8clncialment al nacionaUsme cata". FoU· 
ciièm a la agrupació "Bach de Rotlla" y els eneoratgèm pera que 
segueix ln avant en lo cami emprès ab lo que sens dupte mereixe
rln b~ de la Patrla catala na . 

Durant els diu I y :1 dol coti IOt U.gu.ren 1I0ch a Bellu Artl 
las sessiònl del Congréa Universitari Catala. Deia acorts presoa 
en Iu matelxas ja n' estlln enterats ell nostrel llegidor. ; nosaltres 
lèm remancar qui en dit Congr~s se donlk mostra d'una serietat 
desconeguda encara entre estudiantl y qu' en tOtll III dlsculi6nl 
begudu l'endugueren la victoria per la forsa del leu convenci
ment las notas mes lliberals per la ensenyansa y Iai mès radical 
per la constituci6 de la Universitat Catalana. 

Cuan ya tonlam Impru8I laa circulara anunciant la ,urtlda de 
LA DIIVANTERA, reberem la nOti del restabliment de las garantlas 
con.tltucional~, quin requisit hauríam pnl.t també com a motll1 
de lortida del continuador de L .. NacIÓ Calala"a, ai ho haguea 
,im saplgut avans. 

La nova per alue part no'nl h. ret fret ni calor. Per haver de 
suspéndrerlu altre vegada, com aenl dupta ho tlr'n molt ulat 
no valia Ii pena de tornarnos la normalitat de roal decret. 

PETITA CORRESPONOENCIA 
ANTIGA 

J. M., Girona.-Rebut 1':15 ptu. y lot esdegl1t a nOltre susren-
el6, que:!a anotat prolector. 

P. F. B .• Villlec •. -Lo mateix ¡'hi dlcb. 
N. M., Bagur.-Rebut I pta., queda anotat proteCtor. 
T. S., Capellades.-Rebut l'50 ptal., qu*da anotat protector. 

ACTUAL 
M. A., Sant Vlcenl de Clltetl,t.-Robut r pta.; F. F., Barcolo

na -Rebut 1'50 ptll; C. R., aarcelona.-Rebut :¡ ptaa.; quedan 
anotatl protectori. 

~.~.~J~'l ~~a~:~·;¡¡~8~~~naln. 
F. X. T., Shgu.-Moltal merd •. 
P. P., Gracis; P. B; LL. T .; S. S.; LL. R.; E. P.; J. M.a . T. 

R. fíi.BÈ.~C~~on~aÒ~~~!oJ~B~io~~~aR. s.;O}~~.rS~al~dB':;celona· 
-D;~~.~dJÚpe~f¡~~~!~~::te IlxlS hi ha Illolt que dir; l'hi escduri 
particularment lo company Folch. 

M. P., Bllaguer.-Rebut la leva, pero Do'll 7 IIgells comú, quo 
deuen haverse quedat pel calDí. 

Imprempta caner de Sant Geroni, l' 
J. R. R. -

, _.': 

LA DEVANTERA circularll, igual que anteriorment L .. Nadí c..lal .. nll, per ~edi dol propag.dors, que son ell qui prenen un nombre determinat d'exemplari, pagandol all legOentl preus: 
\Jna acci6 de 100 exemplar" Pt... 3';0 I Per cadi nllmero, 
MitIl acci6 de Se" ".'80 comprolOl glltOI 
Un quut d'acci6 do 15 " , " I do corrOIl 
Ull vllyt. d'acció de /I" ,,(¡'So por CacalllJlya 
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