




tats dels pobles, y en nom de la llivertat imposa
ren a Catalunya lo servey de quintas. Aquestos fo
ren los pares dels partits que avuy divideixen als 
catalans, ¡veyeu are quins fills n'han nascut de tal 
maridatje! 

Al acabarse la guerra, lo partit carií restà ven-
sut, pero en cambi continuà unit; en lo partit lli
beral l'us de fruyt del poder despertà ambicions y 
desitjós personals que '1 debilitaren y dividiren, 
ensemps que la massa popular trobà qne ab las no
vas costums políticas, no quedavan recompensats 
sos esforsos en pró de la llivertat: anyoraba alguna 
cosa més que los drets del home, volia (encar que 
d'una manera poch definida) la llivertat dels po
bles. Aixís nasqué lo partit republicà, que si bé 
federal en sos principis, no trigà en desviarse. 

Los homes que fruhien lo poder volgueren re
fer sas forsas, y ab la lley de desamortizado crea
ren un núcleu de 'Is que, enriquits en curt temps 
y poch trevalls, tenían per propi interés ser adie
tes al gobern que defensava sas riquesas; riquesas 
que tenían per illegitimament guanyadas los dos 
partits extrems: lo carií y lo republicà. Aquest fou 
lo partit moderat o conservador, que sols volia or
dre, molt ordre, pera conservar lo que teniu. 
Dels altres grupos que 's disputaren lo poder fins a 
la c;>yguda d'Isabel, no cal par íame. Eran massas 
a repartirse lo pressupost y s'ho feyan á cops de 
punv. 

Ab la revolució de Septembre vingué la possi
bilitat de que fos gobern lo partit republicà, y ab 
tal possibilitat si acostaren una colla d'aixents que 
com a esperits practichs qu'eran, comprengueren 
desseguida que ab la Federal no podrían usufruc
tuar lo poder ab tanta intensitat com ho habían 
fet los partits monarquichs. Procuraren y conse-
guiren desviar 1 opinió envers la República unita
ria, per ser la forma que més convenía a sos inte
ressi s. Sols un home de veritable vàlua restà ferm, 
y aquest fou l'inolvidable Pi. 

Lo fracàs de la República, las cargas feixu-
g o s a s a b q u e l o centralisme agovià las regions y 
que més uirectament sobre l'obrer recahuen, junt 
ab l'eterna lluvia del capital v '1 trevall; lluyta que 
cada dia s'enverina més, donchs los homes que fan 
las lleys que dehuen regularisar las condicions del 
contracte, nó han trevallat may ni han explotat a l
tra industria que la dels empleos, han portat bona 
part de nostres obrers al camp socialista debilitant 
bon xich las forsas republicanas. 

Al sufrir Espanya la desfeta colonial, los par 
ats polítichs que tenían representació á Catalunya, 
e r an lo carií, lo conservador, lo republicà, lo unita
ri, lo federal y lo socialista. No parlo del sagastí, 
donchs a dit partit sols hi perteneixían los que 
ycupavan carrechs públichs ó del pressupost cobra
ban. Allavors nasqué lo regionalista. Vejàm ara 
qué es lo catalanisme y quinas afinitats pot tenir 
; 'b los sobre dits partits polítichs. 

De molt IJuny senyors, arranca 'I dret de la na
cionalitat catalana; pero ¡>obre tot del últim pregó 
que feu lo Concell de Cent poch avans de rendirse 
Barcelona. 

«Se fà també a saberqueessent l'esclavitut certa 
y forsosa, en obligació de sos empleos, explican, 
declaren als presents y donan testimoni als veni-
ders de que han executat las últimas exortacions y 
esforssos, protestant de tots los mals, ruinas y de 
solacions que sobrevinguessin a nostre comú y 
aflijida patria, y extermini de tots los homes y pri
vilegis,quedant esclaus...» 

La protesta quedà formulada, per sos fills y per 
sos nets que revindicaren lo dret que 'Is hi arreba-
tavan y avuy, senyors, nosaltres venim á demanar 
lo q u e d e dreta lley es nostre. 

Lo catalanisme, sempre evolucionant avant, ha 
Manifestat lo que volia, ha tingut programa propi 
y diferent del dels partits polítichs, y may ha vol
gut ser ab aquestos confós. 

Lo. primer cop que lo catalanisme donà fé de 
v 'da forta y potenta, fou quan presentà lo m e m o -
nal d'agravis a n' Alfons XII, y si bé allavors sa 
f issió principal fou de defensa per l'indústria y 
,L>sPecte per lo dret de Catalunya, procurant con-
S e r v a r lo poch que li restava a nostra terra, jà pre-
v eya més amples horitzons, quan en lo mateix mi-
s a t je deya: «si nuestra voluntad y entusiasmos son 
Muchos, nuestras fuerzas son pocas. Más, asi como 
'°s primeros ensayos literarios, reducidos á la m o 
desta inserción de poesías catalanas en los papeles 
Públicos, nos han llevado á tener poemas y dra 
g a s que forman ya parte de la literatura Europea, 
así también nuestro imperfecto esbozo político-
social, será quizá el precedente de trabajos trascen
dentales, que estén al nivel de las joyas de nuestra 
'•teratura.» 

Y tal com preveyan succehí; lo catalanisme, se-
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guint son camí, tres anys després, ó sigui en 1888, 
entrà de pié en lo camí de las reivindicacions y 's 
declarà francament nacionalista. 

«Desitjém, donchs, que torni a posseher la na
ció catalana sas Cots generals lliures e indepen
dents, obertas per lo cap del Estat o son lloch t i 
nent, en las que hi tingan representació directa 
totas las classes socials, desde las més humils á las 
més elevadas; Corts en las que 's votin los pressu
posts de Catalunya y la cantitat ab que ha de con
tribuir nostre país ais gastos generals d'Espanya: 
Que sia Catalunya senyora del gobern interior de 
sa casa, senyalant ella mateixa el continjent del 
exèrcit per lo Principat, no quintantse a sos filis 
ni fentse a Catalunya llevas forsosas, sino prove-
hintsede soldats voluntaris y a sou: Que la llengua 
catalana sia oficial a Catalunya, etz.» 

Deya lo misatje de la Lliga de Catalunya a la 
ReynaRegent, defensantho ab rahonssólidas y con 
vincents y fonamentantho ab lo que « ( i ) en nom-
dels Concellers nos deya 'I pregoner de la ciutat lo 
día avans de caurer vensuda.» 

Lo catalanisme anava cumplint son comès, y 
en 1892, en la memorable assamblea de Manresa, 
foren aprobadas las bases de tots nosaltres conegu-
das, no filias d'una associació ni d'una comarca, 
sino del aplech de fills de tots indrets de Cata
lunya. 

Lo catalanisme no es cap partit politich, es I' 
aspiració nacionalista de tot un poble, no tendeix 
al gobern de Catalunya, vol sois que Catalunya si
gui mestressa de lo seu, y diterent de los partits 
polítichs, no tè ni pot tenir cap visible ni papa 
que excomuniqui, y si algún ho volgués fer, 
cauria en lo més ridícul desprestiji. 

De que lo catalanisme no es cap partit politich 
ni gubernamental , ho proban las ditas bases, sa 
part sustantiva sois reclama lo que de dret pertoca 
a Catalunya y regula sas relacions ab lo poder 
central; sas bases transitorias sols serveixen per 
ajermanar a tots los catalans que per ;>obre de tot 
y ans que tot estiman á nostre terra. Lo modo com 
se regirà Catalunya en son gobern interior, ho dei
xa lo catalanisme a l'iniciativa de tots los catalans, 
per quan Catalunya tinga ja sa autonomía políti
ca. La Constitució de Catalunya se faríade las pri
meras Corts catalanas. 

Quan lo general Polavieja, delegat per los polí
tichs per dividir lo catalanisme, prometé una part 
migrada de nostre programa, uns quants com
panys nostres, per impaciencia, amor propi, am
bicio o altres causas, se separaren dels rengles de 1' 
Unió y formaren lo partit regionalista; per au 
mentar son nombre, se juntaren ab la junta en
carregada de adquirir adhesiones al programa 
del general Polavieja, aceptaren las desterras dels 
partits polítichs y a la massa neutra, sens veurer 
que'Js neutres no perteneixen a cap género deter
minat, per res serveixan, y a la fi s'han enmaridat 
ab los d'en Paraíso. 

Lo regionalisme es un partit politich com los 
altres, donchs las mateixas armas de combat que'ls 
altres emplea, fa guerra gl caciquisme ab los m e 
dis que '1 caciquisme ha triunfat; ab las eleccions 
y fins ab el nomenament en son favor, d'arcaldes 
de Real-Orde. 

Lo regionalisme se diferencia del catalanisme 
en que no tè programa concret; en que segons las 
circunstancias, aixampla 0 estreny sas peticions 
descentralizadoras, y en que ningú, ni ells matei
xos, saben quina serà demà sa doctrina. 

De sa aliansa ab los d'en Polavieja, pública
ment ningú 'n sap rès, prengueren per bandera 
un migrat concert económich y empenyeren als 
gremis a la resistencia passiva que acaba, com tots 
saben ab un complert fracàs; fracàs que en altre 
país més reflexiu, los hauria ensorrat per sempre. 
Per boca del més politich de sos diputats, defensa
ren las Bases de Manresa, mentres públicament 
las atacan en sos escrits, y son cap visible las de
fensa en son esperit, más nó en sa lletra. L'un dia 
no 'Is fa rés fer brasset ab qui hagués fusellat cent 
Rizáis y falsificat cent eleccions, mentres dés part 
o partida de lo qu'ells reclaman, y l'altre nos vo
len passar al devant en lo camí de las reivindica
cions. Demostian son esperit sectari, sa poca tole
rancia y son poch respecte a las glorias catalanas, 
votant un de sos regidors contra la subvenció del 
monument a n'en Pí y Margall, y probant son 
amor á nostre poble presidint altre de sos regidors 
un sorteig de quintos. De son pacte ab los de la 
«Unió Nacional», partit eminentment centralista, 
tampoch ne sabém rés, ni se imposaren sas tenden
cias o si sufriren imposició, perqué caritativament 
pensant y en obsequi a la moral habeu de creure 

(1) Rel mateix missatic. 
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qu'es fals lo que digueren q u e ' l s dos con t rayen s 
eran mascles. 

¿Pot lo catalanisme establir aliansas electorals 
ab cap dels esmentats partits polítichs? ¿Algún 
d'ells es afí a nostre causa? ¿Fins aquí prou ho 
son? Examineulos un per un y ho veureu. 

Del partit conservador ni cal par íame; los c o n 
servadors son de la legalitatactual com serán demà 
d'un altre, si un altre triomfa, son mal no vol 
soroll, sinó calma y tranquilitat, no volen res ab 
los d'oposició. Son los descendents d'aquells que 's 
feren moros per conservar sas riquesas. 

De 'ls republicans unitaris tampoch, que si bé 
lo poble pot seguirlos equivocadament de bona fé, 
creyent en la virtualitat de sas doctrinas, sos direc
tors son foresters, diferent que nosaltres parlan, y 
sols a explotar al poble venen. D'aquestos apar
tem nosen ab fástich. 

Lo socialisme, lo partit més centralista de tots, 
donchs tot ho confia a l'acció del Estat, tampoch es 
afi nostre, que som eminenment particularistas y 
sols volem deixar al Estat sas funcions més indis
pensables. 

Lo partit tradicionalista reconeix los furs, niés 
nó com a dret del poble, sino com a concessió que 
'ns fà lo poder Real, té en moltas qüestions criteri 
tancat y ab seguritat sa intransigencia li faria re 
butjar a ben volguts companys de causa, si sas 
creencias rellisiosas defirissin de lassevas. 

Lo partit federal, si bé defensa la llibertat dels 
pobles, la defensa per medi del pacte, no com a 
dret nacionalista, ab lo dret de las provincias con
tra '1 centre, no 1 de las nacionalitats y comarcas 
históricas, científicas y naturals. Totdientse auto-
tomistas s'alían ab los centralistas, y també en 
qüestions relligiosas te criteri tancat, que privaría 
a molts catalans, que per sobre de tot estiman a 
Catalunya, a que poguessin juntarsels. 

Lo partit regionalista, al revés de'ls dos an t e 
riors, que tenen programa concret, clà y t e rmi
nant, no sabém ahont vá ni lo que vol. ¿Es afí 
nostre un partit que quan li convé aixeca nostre 
programa, y quan li fa nosa lo combat? 

L'assamblea de Tarrasa estatueix que: 
a." Los candidats haurán d'esser catalanistas 

y estarán obligats a publicar un manifest electoral 
en lo que expressin la seva adhessió a las Bases de 
Manresa fent constar que la seva acció com a re
presentants de la terra, tindrà per principal objec
te l 'implantació de la autonomia de Catalunya, tal 
y com la defineixen ditas bases y 'Is principis es -
tatuhits per las assambleas de la «Unió», en loque 
aquestos tenen de substancials o sia en quant con
sideran a Catalunya com a unitat étnica indivisi
ble y 's refereixen á la seva autonomia en tots los 
ordres. En sos escrits y discursos usarán sempre la 
llengua catalana, y quan las circunstancias los hi 
privin, protestarán prèviament del dret que tenen 
d'expressarse en llengua propia. 

¿Han cumplert may ab aquesta condició los 
carlins, federals y regionalistas? ¿Ho compliran en 
las vinentas eleccions? Ja des-d 'ara podem dir que 
nó. Lo principal objecte dels carlins serà la defen
sa de la monarquia absoluta; lo dels federals la 
República y 'I dels regionalistas un concert-econó-
mich o una zona neutral. 

Tota inteligencia electoral vol dir ajuda, y sen
yors, en mon entendre, no pot lo catalanisme apo
yar oficialment a cap candidat que no cumpleixi 
per endevant los acorts de nostres assambleas; si 
las entitats catalanistas van á las eleccions faltàn 
obertament a los acorts de las assambleas, aques
tas sobran completament. 

Lo catalanisme atenentse y cumplint els acorts 
de l'Assamblea de Tarrasa pot anar á las eleccions, 
sempre cumplint las restriccions en ella imposa-
das, pero jo crech que no li es convenient á la 
causa catalana lo anar á la lluyta electoral. 

Los partits polítichs poden, si volen, usar de 
tots els medis que de la política derivan, nosaltres 
no devem criticarlos; no son dels nostres; pero al 
Catalanisme tenim lo deber de senyalarli els perills 
y indicarli els medis que segons nostra conciencia 
poden asegurarli el triomf. 

Lo Centralisme pera conservar son domini ha 
usat tots los medis, fins los més reprobables, p re -
veyent sa derrota, ha procurat y ha lograt sembrar 
odis y rancunias entre'ls catalans, y sobre tot en 
aquesta ciutat lo anar lo Catalanisme á las eleccions 
fora posarnos en pugna ab una colla de germans 
de patria, que ab tot y que tenim lo convenciment 
que van equivocats, es més fàcil atraurels al bon 
camí predicantho ab l 'exemple del desinterés y 
amor á la terra, que combatentho ab sanya. 

Clar y terminant ha dit lo Centralisme que may 
farà la més petita concessió á las aspiracions catala
nistas; cada día rebém novas vergassadas de ponen y 
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hora es de convensens que's inútil enviarlos nous 
missatjers. Mes confiansa que'n nostras forsas de
vem tenir en sa debilitat. L'estat espanyol está mo
rint, y precipitan sa fi las disbauxas dels polítichs 
que'l mal menan. Tot lo que sigui enviar repre
sentants honrats als municipis, á la provincia y á 
las Corts, es allargarli la vida. Lo dividir enerva 
mes als catalans, lo donar nova sava al arbre po
drid del centralisme, es fer mal obra á Catalunya. 

Y per acabar, senyors, dech manifestarlos que 
l'Associació Popular Catalanista, que sempre ha 
sigut un dels més ferms puntals de l 'Unió, c u m 
plirá els acorts de totas las Assambleas, mentresno 
siguin modificats per altre Assamblea; pero que 
fidel á son principi de llibertat, revindica per ella 
y per tots y cada un de sos socis, lo dret de treva-
llar per la revisió de las bases ab que no estiguin 
conformes, y en cuestió de procediment y en tct lo 
que no sigui sustantiu del credo catalanista, aixó 
es, en lo dever que tenim de defensar totas las r e -
vindicacions de Catalunya, proclamant la més am
plia llibertat de criteri y el dret d'exposarlo. 

HE DIT. 

CONCRETANT 

MICHS com som de la claretat, y en
care que sia repetint conceptes ja 
exposats, ens permetérem una ve
gada més manifestar nostra acti-
tut, en las actuals circunstancias, 

exposant concretament el camí que crcyém mesdretu-
rer als fins que's proposa'l catalanisme. 

La finalitat de nostra propaganda es ben coneguda, 
no'ns en podem amagar gens; nostre programa polítich, 
que es el del catalanisme, está bastant condensat en 
l'extracte del manifest de la «Unió», que serveix de 
capsalera en tots els números d'aquèst periódich; y 
diem bastant condensat, perquè no més dona una idea 
general de nostras aspiracions, las quals necessitan, 
pera ésser ben conegudas del poble, un incessant tre
ball de propaganda, activa y desinteressada, per tots 
els indrets d'aquesta terra. 

Es evident que aquesta obra de propaganda está tot 
just en son començ, per quan la major part del cata
lans, si be per sentiment natural son catalanistas, están 
encara a las foscas de lo que nacionalisme significa. Es 
més: com que en el transcurs de quatre centurias de 
decadencia nostre poble ha anat adquirint vicis y de
fectes impropis de la rassa' no s'ha de limitar la propa
ganda a la divulgació de la doctrina política, sino que 
ha d'extendre la seva acció al conreu de las virtuts cívi
cas que en aquet transcurs de temps hem perdut, gene
ralment parlant, a fi d'extirpar els mals hàbits que'ns 
desnaturalisan. Per consegüent, com que la generació 
actual no te, ni de bon tros, la convenient preparació, 
ni está educada prou á la catalana pera menar dig
nament las cosas de Catalunya, seria prematura, de 
moment, la implantació de nostre programa polítich, 
que podríam compararla a l'imprudència de volerse 
menjar una fruyta que encara no estigués assahonada. 

Ja's realisará '1 programa, queavuy fos y demà festa, 
pero quan sigui l'hora. 

Avuy, res més imprudent que aquells qui, plens 
d'imnaciencia, irrefixius, temeraris, se llensan en el 
camp de la política pera veure si assoleixen alguna 
cosa. Actas de diputats y de regidors, empleus y pre
bendas, potser si que n'arreglarán, pero no es aixó lo 
que necessita Catalunya. 

Amb aquets no hi estem gens conformes; y encara 
que invocant una mal entesa disciplina 'ns obliguin a 
secundar una campanya política que se separi de la pu
resa de la causa, sempre preferirem quedarnos ab la 
puresa del procediment de propaganda educativa, que 
no pas seguir els procediments evolutius d'una política 
disacreditada. En una paraula: no'n volem saber res 
d'eleccions, perquè no creyém en la seva eficacia; 
y no retreyém arguments, perqué ja quasi estém 

cansats de presentarlos a la llum del sol, y seguirem re-
treyentlos cada día. 

En cambi som partidaris de que's fassi forsa propa
ganda catalanista, no anant a fer discursos a Madrit, 
sino exercint l'apostolat en tots els llochs y recons de 
Catalunya, entre nriftj del catalans mateixos, parlánt-
loshi directament al cor, que allavoras si que's treballa 
ab seguretat d'éxit. Y al mateix temps que's predican 
els ideals en mítings, conferencias y vetlladas, en lli
bres y en periódichs, cal sobretot treballar en la creació 
d'escolas catalanas en las que s'inculqui a la generació 
que comensa l'amor a las cosas de la terra, perqué 
aixís quan visqui a Catalunya una generació que sàpi
ga usar en tots sos actes la llengua nadiva, que estigui 
ben instruida en l'historia nacional y estimi més las 
puras costums de la terra que las de fora, allavoras tin
drem un poble mascle que ab lo mateix carácter que 
tenían cls antepasats de remotas centuriasy al ensemps 
adornats de la cultura moderna, sabrá anar allá hont 
convingui-

Es vritat que pera portar á cap el foment de l'en-
senyansa catalana 's necessitan molts diners. Pero de 
cabals ja'n surtirían si hi hagués bona voluntat. En 
aquesta obra fonamental y trascendent hi estarían més 
ben empleats els milers de duros que costa sostenir 
una lluyta electoral, y'ls altres milers que surten en 
moments de borratxera popular, com succehí ab la cé
lebre suscripció pel doctor Robert. 

Veusaquí clara y concretament exposat el nostre 
criteri en qüestió de procediment. 

En quan als problemas socials d'actualitat, no na
veguem tampoch en la mar de las vaguetats, com fan 
certs elements afins, sino que també sustentem un cri
teri clar y definit. 

En la qüestió social, mirem ab horror l'esferehidora 
lluyta entre'l capital y'l treball, contraria al esperit de 
germanor que voldríam veurer regnar entre tots cls 
catalans. No creyém pas que'ls mals que pateix la clas
se obrera pugan curarse ab l'aument d'un parell de 
rals de jornal o una hora menos de treball. Las arrels 
son més fondas; están més enfonzadas en la forma tri
butaria que no pas en la voluntat dels patrons, y la 
forma tributaria que defensem prou clar que l'explican 
las bases de Balaguer. 

En la qüestió relligiosa '1 catalanisme parteix del 
principi de la tolerancia de las opinions, d'aquell mu
tual respecte que dehuen teñirse tots els homes, pen
sin com pensin y creguin lo que creguin, de tal mane
ra que cadascú pugui defensar ab complerta llibertat, 
sense molestar al contrari ni ésser molestat de ningú, 
sas opinions filosóficas o relligiosas. 

La forma de govern, ja s'ha dit mokas vegadas, la 
tenim per qüestió secundaria. Si'ls republicans consi
deran la república con un principi fonamental, es per
què en aquesta idea hi involucran altres principis so
cials de trascendencia que nosaltres considerem sepa
radament; pero la forma de govern, considerada en sí 
sola, es una cosa accidental, subordinada al principi 
general nacionalista. 

Veusaquí també, clara y concretament exposat, nos
tre criteri respecte dels problemas que tan conmoguda 
tenen avuy la societat catalana. 

Associació Popular Catalanista 

N la vetlla del prop-passat dimecres 

W
día 2b, celebrà aquesta entitat la 
sessió inaugural del any, que resul
tà molt arrodonida, com podrá veu-
rers ab lo següent resúm. 

El Seciet'.ri, en Joaquim Delclós, llegí la memoria 
dels treballs portats á cap durant l'any anterior y pre
nent peu del cambi de nom de la entitat de «Associa
ció Popular Regionalista» en Associació Popular Ca
talanista», féu historia de la «Popular., desde sa consti
tució fent ressaltar ben bé 1 caràcter radical ab que 

aquesta s'ha presentat en tot temps en lo camp del Ca
talanisme. 

El President, en Jaume Bozzo, llegí el discurs re
glamentari, quins conceptes no resumim, perquè po
dran assaborirlo nostres llegidors en altre lloch d'aquet 
número. 

Seguidament féu ús de la paraula en R. Folch y 
Capdevila qui exposà breument el motius del cambi de 
nom de la Associació. Atacà el procediment electoral 
dintre del Catalanismes, demostrant qu'ab el si sistema 
d'anar a las eleccions no cumpliría aquet la seva mis 
sió y que lluny de ferse propaganda ab aquet medi po 
lítich lo que's consegueix es allunyar a determinadas 
classes socials y a molts catalans de bona voluntat del 
camp del nacionalisme. Acabà fent ressaltar la diferen
cia entre'l Catalanisme y el regionalisme. 

En Joseph Mallofré s'estengué en llargas considera
cions, sobre la necessitat del radicalisme en la professió 
y propaganda de nostres ideals. Féu remarcar els per
niciosos efectes que la poca convicció porta en la pro
fessió d'una causa tant gran com la del Catalanisme. 
Explicà l'origen y desenrotllo d'aquet desde que'ls poe
tas, els excursionistas y els folkloristas feren reviurer ab 
sas cants y ab sas troballas la idea de patria, fins als 
nostres días en que entrat el Catalanisme en el camp 
de la propagació continuada ha vingut un mohiment 
social d'una grandesa que convé conservar y d'una im
portancia qu'cs necessari fer créixer. Pera conseguirho, 
digut, res més equivocat que portar al Catalanisme a 
la lluyta política sent aixís que no ha arribat pas ni de 
molt l'época de d'implantació de nostres ideals. Féu al
gunas observacions sobre'ls partits polítichs fent res
saltar las diferencias que d'ells nos separan y acabà par
lant de la idea nascuda últimament de perseguir dintre 
l'autonomisme una unitat d'acció, demostrant que 
lluny d'esser aquesta profitosa serí inútil y perjudicial 
y que ben al contrari, la acció ha d'esser dintre 1 Cata
lanisme diversa y variada. 

En Joaquim M.* Thomasa, llegí un ben escrit dis
curs de gracias, en el que després de remerciar als con
currents la seva assistència y als que hi prengueres 
part la seva cooperació, s'extengué en breus considera
ción sobre'l radicalisme y serenitat en la propaganda 
del Catalanisme y en tots cuans actes a n'ell fagin re
ferencia. 

Acabà la festa '1 president Sr. Bozzo anunciant una 
tanda de conferencias que's donarán en el local de la 
Associació, la primera de las cuals n'estaria erfearregat 
lo Director de LA DEVANTERA en Antoni Sayós. 
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2STO"V-A_S 
En prempsa ja aquet número s'han celebrat dugas 

conferencias, de las que n donarem compie en el número 
prop-vinent. La una en la Associació Popular Catalanista, a 
càrrech de nostre director en Amoni Sayós, y l'altra en la 
Agrupació Catalanista «Bach de Roda» a càrrech de son pre
sident en Francesch Curet. 

— La Associació Popular Catalanista y el Centre Escotar 
Catalanista estan organisant una tanda de meetings per las 
comarcas y ponies del voltant de Barcelona, pera protestar del 
Decret del ministre de Gracia y Justicia sobre la reforma del 
Notariat. 

— Ha sigut denunciat nostre volgut company Lo Gero-
nès. Aprofitem ab gust la ocasió de donar aquesta nova pera 
oferir nostra cooperació a dit periòdich, en quant pogucm, 
per ajudarlo en l'entrebanch que ha suferi. 

— Avants d'ahir la Urnó Catalanista, d'acort ab altra* 
elements, celebrà en el teatre del Tívoli d'aquesta ciutat, el 
me^ting de protesta contra 1 decret d'en Dato sobre la refor
ma del Notariat. Degut a la premura del temps Tio podem 
ferne la ressenya, que guardem pera 'I número prop-vineui. 

— El dia 22, la associació catalanista «Lo Tràngul» eele-
la seva sessió inaugural, en la que hi prengueren part els 
companys Capdevila, Roig, Campmany, Marti y Julià y Fol-
guera, resumint per fi de Festa '1 President de la Unió Cata
lanista en Joseph M.* Roca. 

Tots foren molt aplaudits. 

PETITA CORRESPONDENCIA 
F. C. T. Barcelona.—Rebut i peseta; A. E. 3arcelona.— 

Rebut 2 pesetas; I. S. Barcelona.—Rebut 2 pesetas, J. M." C. 
Barcelona.—Rebut 2 pesetas; A. A. Reus.—Rebut i'2o pese
tas en 8 saguells; quedan anotats protectors. 

R. B. Sant Celoni.—Rebut una peseta. 
A. M. G. Tarragona. — Rebut 2 pesetas en 8 saguells; que

da anotat protector lo mateix que'ls companys de la llista ad
junta. 

E. P. Agullana.—Queda anotat propagador per mitja 
acció. 

J. F. Premià de Mar.—Queda anotat. 
L'AoMINISTRADOl» 

Imp. LA CATALANA, d* F. Baxarias; St. Rafel, 7; Barcelona 

i'8o compresos gastos 
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Un vuyté d'acció de 12 » » 
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