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ja en el número passat voliam paríame d' aquest enre
do de Girona; ho hauriam fet en aquet pero hem prefe
rit copiarho perquè ho vegin mes clar els cegos de con
veniencia. 

Aquet es el camí que hem de seguir els bons catala
nistas, predicar ab 1' exemple fugint sempre d1 aquets 
actes de política menuda y quant no altra cosa protés
tame ben alt: 

L'.i colonia cubana de esta capital celebró ayer con 
Un cxplóndido banquete el aniversario de la indepeu-
denciad? su patria En los brindis 
acentuóse la nota de reconocimiento hacia su antigua 
patria española •. 

( uan vaig llegir aquesta gazetilla en un deis mes 
inconsútils rotatius va venirme á la memoria alió de: 

Esto el moro Tarje escribe 
con tanta cólera y rabia, 
que donde pone la pluma 
el delgado papel raiga. 

Y el venirme á la memoria aquets versos, un hom 
a estalviar de quedar de pedra picada. 

Perqué no potser qu' ho escrigui ab tranquilitat la 
mateixa pluma qu' escribía antaño alió de lujos espú
reos, facciosos, bandidos, cobardes, y Viva España, 
en oposició al crit de Visca Cuba lliure. 

Ja 'm veig al tocinos unidos, encarantse ab els 
->< idos hacia su antigua patria española, dihent-

los: Minyons, esteu molt de^broma y vos retiran'' 1' 
amistaf sf... daixonsas. 

Sort qu' els Estats-Units no se iv enterarán. 

( 

Treguin la llibreta y prenguin nota de lo que 
gUi ix: 

APROXIMACIONES 

.Vuestro querido colega el 1 leraldo de Aragón habla 
cu su fondo de ayer délas anunciadas aproximacio
nes al partido liberal de los señores López Domín
guez y Canalejas, y reconociendo elgranbien que á los 
intereses políticos serios presta la unión de todas 
las FUERZAS AKINKS, duélese de las muchas exigen
cias con que IOS jefes de grupo entran en los grande-, 
partidos. 

Algo hay <lc verdad, y de lamentable por eli 
eso de las exigencias desmedidas de los jefes de gru
pos. 

I )e lo qual se deduheix que 'ls dos significados de
mócratas ja s' han cansat de fer de 1' olici. Perqué, 
suposo, que vostès estarán conformes en que ho eran 
de demócratas y tambe ho estarán en que are ja han 
anat á menos, sobre tot 11 ex-joven ex-miuistro y actu
al propietari dels bens d' aquella duquesa ó man; 
que no n' estich gaire enterat. 

Mireu que n' ha fet malbé de cossos grans el dimo
ni de la afinitat, y 's veu qu' es'una malàJijà quedo-
mina á tot arreu. Jo hi he pensat molt ab aixó y encare 
no hi veig clar. 

Potser el desllorigador el tenim ab alió de las exi
gencias desmedidas de los fefés de grupo. 

¡Ja tenim sort nosaltres que no 'n tenim de je/csl 

la circular referent á ordre publich dirigida 
'"ecientment pel Ministre del ramo ais < '.ohernad. 
vils, retallem lo següent: 

OLVIDE vi s. OUE HAYAN EXISTIDO ELECCIONES.^ em

prenda con alto espíritu de imparcial severidad la 
obra de regnlarización y saneamiento que cu cada 
caso y lugar sea mas urgente. 

Are si qu' un hom ja no sab quina terra trepitja, Ja 
hg han llegit. En Maura també resulta ají nostr. 

Aquell trosset, es tot un programa, y nosalti 
al peu de la Llei 1 coneixen el 

tema i palesament 1' hem exposat; y decidí 
t('ni ;i cumplirlo. 

ja uns quant,-, dias qu' están ojsertas las Corts del 
Estat espanyol v fins are sols s' ha tractat de la discus
sió de las actas que sembla que las classifican per ordre 
de menor á mayor en limpias, levas y gravas. 

No s' han constituit encare, donchs, ni '1 Congrés ni 
¡u' ham 'nica de 

paciencia avants de que'l templo de las leyes s'escrui
xeixi esparverat pels discursos deis redemtors de totas 
menas qu' han tingut la fortuna de sortir Diputats ó 
Senadors. Es á dir que durant aquest istiu sols s' apro
barán els presupostos y algún projecte de lley mes ó 
menos regenerador. 

Tot aixó no 'ns preocupa ni 'ns amohina gaire á no
saltres. Tan sols fem aqnestas observacions pera avisar 
als elements afins qu' estigan tranquils per are perquè, 
segons sembla, durant 1' istiu que s' acosta no 's pro
clamará la República ni 'ns concediran 1' Autonomia. 

¡Quina llàstima, després de tans sacrificis tnorals y 
materials que s' han fet en las passadas eleccions, que 
's retardi '1 jorn de la Victoria! 

Rés. La afinitat haurà d' esperar alguns mesos 
avants de que aboleixin els consums y 's rebaixin las 
contribucions. 

Paciencia masells d' ánima. 

Vaig llegir dias enrera, que '1 diputat republicà per 
Barcelona, señor Anglès, havia expressat aun perio
dista de Madrit—sinó recordo mal—que li sabia greu no 
poguer parlar en català en el Congrés. 

Molt be, cernía. Aquesta senzilla manifestació diu 
molt en favor vostra. Quant menos habeu demostrat 
que sou humó, y que possehiu una sinceritat dejeor que 
vos honra. 

¡o tambe 'n soch partidari de la Repúbiica pero 
avants que tot soch partidari de Catalunya. 

;No vos sembla que penso bé? Lo essencial es el 
fondo, la forma es secundari. Primer eduquem al poble 
esclau pero dcslliurarlo, després ja '1 buscarem ab ell 
cl medi pera dirigirlo. 

Ens entendriam aviat vos y jo: la bona fé ensapropa. 
Treballem ab honrades per V Ideal, germà, encare 

que no 'I gaudim nosaltres, qu' es sols aixó la vida. 
Potser algún dia anirem junts, germà. 

Noticia al vol: 
A Barcelona s' estrena una obra dramática que 

porta per nom I.' Héroe; no se que rediantre deu ha
ber passat que L' Héroe fou suspès y després d' exhi
birse dua^ vegadas el perdérem de vista. 

Posteriorment ens han dit que L' Héroe ha trasla-
dat son domicili y fora fácil que M aqui no trobés hos
pitalitat s' en aniria á Fransa sufrint sos personatges 
un sencill cambi. 

L' alcalde podria ésser aumentat de categoria y 
passar á Gobernador de Provincia; el Jutge de Pau á 
Viscónsul d' una República americana anomenantse 
Quico el xujlero; el cabo de carabiners podría 
substituhit per un vista d' Aduanas retirat avuy cri-
tichd' literati dientse Federico U.; y L' Héroe, el 
protagonista, aumentat de grau, passant, el que avuy 
es un sencill soldat, á Jefe d' alta graduació y elevat 
mando. 

Fora un cambi que creyem sería del agrado de tot 
hom y sobre tot 1' obra tindria mes actualitat. 

Turquía. 
—Fugiu home fugiu, per anys que passin, may por

tareu á cap un fet de tant ressò com el que feu Espan
ya ab lo de Montjuich sis anys enrera. Alió si que dona 
fama á un poble. 

- E s que nosaltres els matem á centenars allá á 
Turquía. 

—Nosaltres, á centenars de milers, els ferem morir 
á Cuba. 

—Encare 'n fareu estar en dubte: á quant teniu els 
franchs? 

—¡Deixeus de franchs ni de raves; preguntemho y 
tot seguit ens hu dirán els companys d' àpat. (Dirigent-
se als comensals] Senyores:—¿No es veritat que Es-
panya es considerada an els vostres paissos com 1' Es
tat de mes renom en aixó de 

. El turch interrompentlo:— Aquet bon home vol re-
gatejarnos la gloria; diguin Vostès si no es Turquia 
el poble mes atrassat de la terra. 

Un pastetas:—Cavallers, no hi ha perquè disputar-
se y mes quant com are se tracta d' elemens alins. Jo 
'm permeteré contestar en nom de tots els presents 
dientlos que els dos tenen tota la rahó; treure fama á 
1' un per donarla á 1' altre fora una injusticia que, no 
per aixó lomaría, disminuir en un borrall el nom qu' 
entre nosaltres tenen adquirit. 

Un aplauso en senyal de conformitat ressonà en la 
sala y abdós contricants quedaren suma ment satisfets 
de tan diplomática resposta. 

Espanya y Turquía. Bona parella. 

Advertim á la prempsa catalanista que ha de guar
darse de parlar del sabre y de tot lo que ab ell estigui 
relacionat. N' hi ha prou ab fer una petita alusió pera 
que un se trobi encausat sense saber com ni per que; 
aixís se desprèn de las denuncias últimament fetas a 
diferents companys de causa á instancias dels bizarros 
militares. 

Si no que tinch por de trencar las setrilleras els 
presentaria una esqueixada de bacallà ab tomàquet, 
escarola, ensiam y altres herbetes... de Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas que -ls aseguro farian un breñar de 
gust. 

¡¡Quina amanida d'oli, vinagre, pebre, sal y mostas
sa!! Pero rés, s' hauran de quedar ab las ganas. 

En temps de pau no hi volgueu bromas, perquè vos 
garantiso que fan desgracias. 

Temo mil vegadas mes una corrent d' aire dintre d' 
una casa que no pas la tramontana á montanya. Me 
sembla que 'ns hem antés. 

Donchs que l'avís serveixi y que la prempsa catala
nista estigui previnguda. 

Feuhu corre perquè no 'n trobin cap d' adormit. 
En temps de pau no val á badar, que 1' ejórcilo vi

gila. 

JVToyijjqejqt j^àéior^àli^tà 

• E S E T ^ H ALGRAT els es! '.-.t.tnU y de-

v i f l H l & V sesperats dels centralistas el desvet-
v í ' 'WM I ll·iment de les nacionalitats naturals 
fgé&iSÍ Ja te Uoch en molts indrets. 

<& Totas las rahons que aquells ale
gan pera la defensa de son odiós sistema no son altres 
que enlluhernar ab aquesta nova forma de tirania que 
se 'n diu grans estats. En el fons es lo mateix cessaris-
rae de Lluis XIII y XIV, quins ajudats per sos llestos 
ministres Mazarino y Richelieu anaren abassegant els 
drets de la noblesa pera traspasarlos à un sol home, el 
rey. 

Es lo mateix que 1' actual Tzar de Rússia fa ab els 
finlandesos. Lo que procura fer, encara que trobanthi 
ferma resistencia, 1' emperador alemany ablas nacions 
federadas del imperi, lo practicat per Inglaterra ab la 
desventurada Irlanda y últimament ab els pobles de 1' 
África del Sur. Es lo que constantment fan ab la infelis, 
pero no morta Polonia, sos crudels opresors. Sino que 
en 1' edat mitja prenían els drets no á las naturals na
cionalitats sino als senyors dominadors d' aquesta-. El 

No cal que prenguin aperitius ni amargants, la no
ticia Si empassa sola com una bresca, es un requisit que 
sempre bé de gust. 

An el banquet de despedida donat per Eduard Vil 
à las autoritats francesas, 1' embaixador d' Espanya y 
el de Turquia entraren junts á la sala y tot 1' àpat esti
gueren de costat. 

Quina conversa mes seguida debían tenir; y quina 

compenetració d' ¡deas y de sentiments. Vcyeu, d' áixd 

'n dich elements alins. 
Ja in' els auguro á tots dos discutint la jugada y es-

plicant cada hu las heroïcitats dels seus respectius go-
berns. v com que la temporada V afavoreix, ab seguri-
Üat que 'I d' Espanya, debía deixar enrera al de Tur
quia. 

—Com hu feu allá per imposar ordre 
—Molt sencill; qui no creu s' el agafa y cap ,í V 
—Mes sencill hu fem nosaltres que 'ls afusellem 

sens< 
Oh, d is, també n' matem algún al 

del carn r. 
—Nosaltres en las Universitats, que per aixó las 

tenim. 
—Be, no vinguen are á regateijarhos una fama que 

s' ha fet universal: Per barbaritats no hi ha pais com 

\ 
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poble sempre estaba t iranisat , ja per sos senyors natu
ra l s ja per sos déspotas ex t rangers . 

revolució francesa t rasmeté aquet usdefruit t ira-
nich, del monarca àl odiós par lamentar ismo, per la 
victoria dels jacobins sobre lls girondins, v e r d a d e s 
tensors aquets últims de la personali tat dels pobles com 
que casi la major par t de sos mes ilustres queies eran 
lilis de la eivilisada y hermosa Provensa . 

Indubtablement aquet sigle ha d 'esser l ' assenyala t 
pera '1 deslliurament de tantes nacionalitats oprimidas, 
habentse efectuat durant una l larga serie de sigles el 
curiós fenomen histórieh de passar el gobern deis an-
tichs senyors feudals als reys dels estats , d' auin s t a sa l 
pa r lament y d ' aquest últim à las coleetivitats naturals 
é históricas, pero no A mans d' a l t res srnyors sino dels 
pobles d' aqueixas coleet ivi tats . 

Els g rans estat sens dupte tenen la bril lantor dels 
antichs imperis assiatichs, ostentan sa pompa, eniluher-
nan als ignocens, mes sa abrassada es fatal, son domini 
e i ac laparador y maten lentament la vida dels pobles 
que 'n forman par t . 

No mes s' ha de dir igir una mirada ;i la sil·iiac;< 
tual d' Europa pera formarnos completament r anvc l i 
d' aquesta afirmació. 

En aquestas planas ban pogut veurer mokas vega
das nostres lectors la revifalla de las nacions que no 's 
resignan á morir absorvidas pel centre . E s una deses
perada l luyta per la vida que ha d' acabar indefectible
ment ab lo rompiment dels obstacles que s' oposan al 
lliure desarrollo y progrés dels pobles oprimits. 

I S L A S F I L I P I N A S 

• al Miles ha presentat un informe al Gobern 
dels Esta ts-Uni ts sobre la situació de las Islas Filipinas. 

E n ell se fan durs cárrechs á algnns quefesy o!: 
del exercit yankee per la vergonyosa conducta que ob
servan ab els natura ls del arxipolaeh. 

Afirma '1 general Miles que recorrent la provincia 
de Betangas va observà que M pa'S estaba devas ta t y 
que 'Is seus habitants tenían 1' aspecte ombrívol y aba
tut . 

Al detenirse á Lipa, se hi va acostar un grupo d' 
indígenas queixantse del t r ac t e inhuma que se i s do
naba y li contaren que quinze d' ells habían sigut sot
mesos al to rment de l- aygua . 

El vell, encara aclaparat á causa del barbre supli
ci, \ remat viu á casa seva desprès de ser arros
segat ñns ella tancantsel perqué no 's pogués escapar . 
S' había concentrat als habi tants del camp á la ciutat 
y (i(X) d' ells habían pati t tota classe de mals t rae: 
murintsen 120 dels mateixos. 

Un metje estaba disposat A declarar que la majoria 
d' ells varen morir d' asfixia. 

Afegeix el general Miles que al t res informes que li 
mereixen enter erédit , confirman la versió dels natu
rals del pais y la salvatjada de c remar viu al vell. 

Al t res a t roci ta ts senyala, comesas unas per los ofi
cials y al tres per los soldats, que imitant la conducta 
d' aquells han comès abominables exessos. 

Hi ha agut fusellaments en massa; s' ha despullat 
dels seus bens ;í molts naturals que tenían fama de 
richs y s' ha obligat A a l t res á pagar crescuts resca ts . 

El genera l acaba 'I seu informe dihent que no es 
aquesta la civilisació que deu ensenyarse als filipins, y 
que urgeix cas t igar semblants infamias pera que no 
tornin A cometrers . 

T X í i C I I 

Los estudiants slaus de P r a g a (Bohemia) haa t ingut 
una reunió en la que han votat una resolució invitant A 
tots los slaus, sens distinció de part i t , per protestar 
contra la situació intolerable feta als croatas á Croacia. 

Pe l diumenge día 26 estaban anunciats gran mee-
tingns de protec ta á Laybach y Zara . 

M A C E D Ò N I A 

L' esperi t d' aquesta vella nacionalitat que no ha 
pas pogut destruir la l larga dominació turca se mani

festa mes potent cada día. 
L' estat de siti, lo mes es t remat i 

els continuats empresonamens y la pei,-i cuc: 
ulgars qui ajudan ;\ c.edoniclis, 

llunv d' apaygaba r c's anims e! , enntinuo 
estat de violencia. 

A 1' important ciutat de Salónica el comers está 
paralisat y com en un pais que ab tot y sos abundants 
riquesas na tura l s , dig'trt al barbre despotisn<< 
turchs está lluny de ser un estat lloreivent, la miseria 
amenassa contr ibuir a fer mes crítica la situació oca
sionada per los sagnants successosquetemps ha hi oco
r ren . 

E ls combats sovintejan a la frontera y n 
mil soldat turchs ocupan las principats poblacions de 
Macedònia, sense contar els reforsos que surten contí
nuament del Ass ia Menor. 

May la situació s' había presentat ab caràc te rs tant 
g r a v e s y son ben culpables las potencias que permeten 
que 'Is soldats del Sultà converteixin aquell per torba t 
pais en una nova Armenia . 

Mes si 'Is ( ¡abinets europeus permaneixen inactius 
nombrosas reunions de carácter part icular procuran 
a judar 1' acció dels nacionalistas maeedonians. 

Últ imament al tea t re Adriá de Roma s' ha organi-
sat un g ran mitin de simpatía a favor dels armenis y 

lonis en que hi han pies pa r t significadas perso
nal i ta ts . 

- — - —  

NOVAS 
I ¡espies de llarga y crudel malaltia que ha anal minant de 

mica en mica la seva existencia, lia movt á Lleyda en Efrede-
rich Renyé y Viladot, catalanista ferm y convtnsut, 
cansable propagador de nostres honrats ideals. Acompa
nyem en son just dolor á la familia del l'inat y d' una manera 
especial ais catalanistas llcydetans. 

—La Escola Jordiana — Orfi,', Cçnigó a l : d atendre 
mellorá las necesdtats inherents á la mateixa, que han cres
cut á mida que ha aixamplat 1' horitzó de sos ideals, te es
tablerta avuy sa residencia al carrer de Gopons, número 7, 
principal, ahont hi han instaladas classes gratuitas de sol
feig, vocalisació y teoría de la música pera senvorctas, noys 
y home», estant encarregats d' eixas classes y de la direcció 
del Orfeó los distinguits mestres en Domingo Mas y Somi
cant y en Joan Llongueras, ab la cooperació dels intelígents 
professors de solfeig N' Aurea Puig y en Rafel Sechol. Això 
s.ils.unent ercycni es suficient garantia de lo molt que pot 
fer aqueixa benemérita cnútat si 110 li manca 1' apoyo dels 
que 's diuhen propagadors del Art. 

—En los días 17, 21 y 2J han tingut lïbch en lo Palatí de 
Bellas Arts los Festivals Artístichs-Litcraris organista 
motiu de reculllr fondos pera la restauració del Monastir de 
St. Cugat. La execució y presentació fou brillantíssima, om
plint la concurrencia 1' ampli Sàl o. C.rcyeir. que 
aqueixos actes hauran donat bens resultats pel ti á que 's 
destinan, mes quant easi t,,:s c]s excentants iO¡ 
Banda Municipal, Teatre íntim etc.1 han trevallai grafl·lita-
ment. 

—Lo dia 20, tingué lloch un àpat organisat per la Colo-, 
nia Cubana d' aqueixa ciutat, á ti de conmemorar lo primer 
aniversari de la Independencia de la Nació 1 que re
vestí gran solemnitat, pronunciantsc entusiastas brindis que 
foren rebuts ab xardorosos aplaudiments. 

—Degut á la iniciativa del Director del «Col-legi de San 
Jordi» Sr. fies y Calcat, s' ha constituint una Agrupació ab 
lo nom de Esbart Cantayn. Novel! Planter, composta dels 
noys mes aplicats en lo cant, que te per objecte escampas 
arreu, per medi dels infants, las cansón tra terra, y 
las extrangeras que per son mèrit s' ho mereixin. 

—Lo día 15, la Cooperativa Obrera Catalana, la mes 
important sens dubte d' aqueixa ciutat, inaugutà la segona 
botiga de venda situada al carrer de la Lluna, mim. 21, sent 
obsequiada la nombrosa concurrencia qui hi asistí ab un ex
quisit lunch. No bi ha que dir que felicitem de tot cor á la 
Cooperativa Obrera Catalana, y desitjem quo ni 
aqueixa la última botiga que estableixi. 

—Ha pres posessió del cárrech de Director de La Renal-
xensa nostre benvolgut company En Joaquim Botet y Sisó. 

—Lo día 21, se celebra la inauguració de |a novella Asso-

St* eenstiuihida per las entila! 
So::u 1,¡,L, l.ns Monta ny¡ ¡o!,y., Lo 11 < na: \>I,I, ni, LpS l're-

i'.ls J-'eyn, rs, en quina hi prengueren part los sen
yors Serrat, President del Apïech, Monegal, Martí y j 
y Pujóla } Vallés, clohentse la festa ab un parlámenj 
Sr, Roca, president deia Unió Catalanista, 'fots abogaren 
per la concordia dels el :ns y de la política d' a*. 
CIO entre fots' els aSltdnofríftStfcS, sent aplaudits per la concu
rrencia que omplenaba '1 loca!. 

— Dcmá, día I de Juny, tindrà lloch en 1' historie!, 
nastir del Poblet la solemne entrega de !a Bandera que las 
donas de Catalunya ofereixen á la I 'nin Catalanista) á quin 

iii lian sigut invitats, ademes de losperiódichs y entitats 
adheridas, la Í L I L dista», «Centre Excursionista», 
etcétera. Aqueixa festa coincidirá ab la anada á Poblet del 
<()rfcó CátálS». 

L'eminent poeta y notable escriptor En loan Maragall 
ha escrit un valent é inspirat himne dedicat á la Bandera de 
la «Unió Catalanista», ab música del mestre En Lluis Millct. 
Probablement se cantará en 1' acte de ia entrega. 

—S' ha constituint en aqueixa ciutat una nova e; 
catalanista ab lo nom de «L' lvn;;., QU« tindrà per primor
dial objecte la difusió de la ensciiyaiisa catalana. No hi 
que dir que li desitjem una llarga y próspera vida. 

Lo nostre benvolgut cptnpany y amich En Jacinto Rigola 
0, .Administrador de LA I )KY/.\". irfA, lia sr.ícrt la dolo-

rosa pèrdua del sen avi, LÍoreVlï lé. \n, en quin just dolorl' 
acompanven: de tot Cor. 

SECCIÓ OFICIAL 
BACH DE RODA 

A C K I T A C I Ó C A T A L A N I S T A D ' E X C U R S H . 

Lo C. D. d' aqueixa entitat ha acordat depositar enguany 
sobre la tomba de Mossèn Cinto Verdaguer, ab motiu de 
cumplirse dins lo mes de Juny lo primer aniversari de sa 
mort, una corona do flors naturals, á quin objectes' admeten 
donatius tots los días on lo local de la Agrupació (Escude-
llers Blandís, 8, l'ral, i 

Barcelona 25 de M - F . A. del C. D.—Lo S e c 
tari,Jòseph d/V' de Süe 

wmm'gimsig/Mm.'gímmwmm 
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Compendi de Droe/ina Catalanista. . 
¡lases de Manresa. • • 
('r/t/ca de Procediment* i( Conferencia 

per Bíi .loseph M a l l b f n é ) . . . . 
ho Català ¿es idioma ó dialecte? (¡per 

Joseph Aladern] 
Francisco l'i i) Ma ¡-(¡all (per V. Pujo-

hi, y Vallés) . . ' 
Fets de la Marina, de (inerra Catala

na 'per K. Kodón y Oller) . . . 
Cançons l'opidars Catalanas (fullas 

al) tonada, lletra, y notes f'ol-lo-
riques) una 
Un tomo eiMMiaderitaí amb .'53 can
çons y un próloch 

Lliçons familiar de dramática ('ata-
lana (per Antoni d1 Allandor) . . 

(,'eof/rafia de Catalunya 'per F. Klos 
y Calca fi . . . ' . . en cartró 
Luxosamentencuudernat eu tela. 

Boira y Sol (Idili poemátich per A. 
Rori y Fontestá)  

Novelas de «La Renaixensa» (Volum 11 
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Eitabliment tipográfich de Joseph ORTEGA.- S. Pau, 96.—Barceloní. 

LA DEVANTERA circulará, igual que anteriorment La Nació Catalana, per medi de propagadors, que son els qui prenen un nombre determinat d' exemplars, pagantlos als següents preus: 
Vna acció de 100 exemplars, Ptas. 3*50 , p . n ú m e r o 

Mitja acció de 50 > > i'8o fe r caüa numero, 
l'n quart d'acció de 25 » I ^ ^ c n r r f u 
Un vuyté d'acció de 12 » > o'so \ r , ; I i , , ^ , 
Un dotzau d'acció de 8 » > 0*55 ) per Catalunya 

Barcelona: els mateixos preus, repartintse a domicili.—Aforas de Barcelona¿ 5 cèntims de més per cada envio d' un ó més exemplars.—Estranger: preus dobles.—S' envía un s 
piar al qui fassi un donatiu anyal de qualsevol import.—Pagaments a la bestreta: S' admeten sagells de correu y documents de fácil cobransa.—Es lliure la reproducció dels trevalls.-
tornan els originals. 
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