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LA DEVAKTEBA 
Q U I N Z E N A R I C A T A L A N I S T A 

R E D A C C I Ó Y A D M I N I S T R A C I Ó : A S S O C I A C I Ó P O P U L A R C A T A L A N I S T A ; E S C P D I L L E R S B L A X C H S . 8, l c 

I n n i i r I / H I m H * Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempenyin cárrechs públichs: volem Cortscatalanas.no sols 
I L U r \/l per estatuhir nostre dret y Ueys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organisació interior de nostra terra: volem que catalans sian los jutges y magistrats, 

L U U U L V U L L I V I v que dintre de Catalunya 's i'allin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri-
postos y volem en fi, fa facultat de poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en massa, y 
• la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.» (Del manifest de la «Unió Catalanista» de 16 de Mars de 1897). 

bucions é im 
establint que 

©e^jtféá de la tempesta 

A acabat per fí el sotraquejador pe
riodo de la g r an disbauxa electoral , 
J a no Uampeguejan ais ulls del po
ble esma-perdut lo devassall de 
p r o g r a m a s , manifestos, p ro tes tas , 
papele tas , car te l ls de colors llam
pants y colossals c a r à c t e r s , ban
deras , u rnas , g a r r o t s y a l t res eynas 

d' .aqueixa lluyta mortífera que enmatzina las concien
cia y remou las passions adormidas ; ja no 1' a ixordan 
els cri ts ronçhs, ayguardcntosos , ingrats com xiscles 
d' au de presa, innobles tots , lo mateix surtin de la go
la d' un perdona-vidas cont rac ta t que de la del 
y perfumat vividor polítich; ja no enterboleixen son 
cervell 1' allau de frases buydas, efectistas, las falsas 
promesas, los mes descara ts . la nuinió butzi-

nadora de páran las sugest ionadoras, pa t r ia , progrés , 
l l ibertat , relJigió, còrners, industria, etc. , e tc . , barreja 
monstruosa dels mes oposat1; conceptes; ja no ' s remou 
ab ma íebrosenca '1 llot pestilent de las mes baixas pas
sions d' hont com fastigosos esquitxos ne surt lo tiro-
teix d' odis, atnenassas, venjansas, afalachs depriments, 
calumnias; s' ha esmortuhi t la remor aixordadora dels 
aplausos, viscas y moris; la pensa desgrac iadament 
massa feble d' aquet poble, pot r e f e r s e y reflexionar ab 
calma. 

Fixemnos en la natura lesa del moviment electoral, 
d' aquet moviment, que tant be serveix als fins de tota 
mena de polítichs, que 'S nodreixen ab la sang del po
ble, d' aqueix moviment que provoca convulsions perió
dicas com atachs d' histerisme, que amaga en son sí 1' 
astucia de la guilla, la t raydor ia del t igre , s' a r rossega 
com la serpent y que a t reu ab son brill enlluhernador 
de prost i tu ta fins á molts d' aquells que tries se n' ha
bían apa r t a t , anatemat isant lo á t o t h o r a , considerantlo 
con. h xuclador de to tas las honras , com 1' abim 

hont s' hi estimban las ánimas mes serenas , com el cau 
hont hi rastrejan y que foragita las bandadas inacaba
bles de sangoneras del pais. 

No es 1'escola d ' e d u c a c i ó del poble, no énforteis 
'os enlayrats sentiments patriotichs que al fons del cor 
n iuan , no es la pluja pausada y seguida que penetrant 
Poch a poch en la assedegada t e r r a dona vida y esplet 
a 'as plantas; es la tempesta esferehidora que en lloch 
^ e fecondar, desvasta, romp, aixara.^alla, a r r e n c a ' l s 
arbres, descama 'Is conreus y ab bramul feresti 
0r ripla de despullas una comarca avans florida y rialle
r a - E l s candidats der ro ta t s rn nvian á sos elec
tors manifestos en la apariencia de generós desprendi-
"lent ó de noble professió d' idea ntre quinas 
r a t l l a s s ' hi endevina '1 despit y 1' amarga reconvenció, 
covanen el fons de son pensament, allissonats p< 
Periencia, la manera de sort i r t r iomfants en al tra lle-
g 's la tura , torsant mes la máquina de las malas a r t s . 

Els victoriosos ab 1' acta á la butxaca, deguda, no A la 
voluntat conscient y lliure dels electors, sino á la pro
tecció oficial ó la coacció mes desvergonyida ó,al drinch 
de la plata ó A las maniobras d' un pinxo ó a Id. borrat
xera produhida per l 'embrut iment de l asmassas , amas-
sada en sang, vi, techs, interessats discursos y tota 
mena d' evitants de! cervell, se 'n van cap á Madrid, 
cap A las Corts , ahont han de fermentarhi agomboladas 
to tas las miserias, tot 1' enviliment, tota la mala Uevor 
que com vent funest hi Hensan els districtes. 

Y d' aquells sistemas que tant mal parlat se 'n ha
bía, d' aquellas formas de gobern que tant s' había 
combatut , d' aquella política tan bescantada, de tan tas 
promesas, de taula regenerac ió , de tants propòsits no 
'n quedará mes que '1 niïn rimi etern y marejador es
campat arreu per el centre á quina mamella inestron-
cable s' hi a r r apan fort, adietes y adversar is , xuclant 
tots ab fruició en amigable contuberni , deixant el mu
gró uns moments pera g i ta r per sa fétida boca parau-
ladas de bordell mentres ah sas mans sembli 

Api '•, d' aqueixa indigna com á tas 
espatíi presenta y reb sempre als que 't vinguin 
á pidolar el vot per enfangarse en aquell pudrií 
que 'S diu parlament , ab el despreci mes fondo. No es 
de ponent, no es Cv r ras ermas, no es del criadé 
de tan ts cuchs verinosos d' hont t ' ha de venir la sal
vació. D ' allí t ' aniran 1 ant ab son contai I 
son alé, devorante la carn sana que 't resti; el 1 
veritable está aquí, nostra, dintre '1 fons de la 
nostra ánima cata lana. 

FIH8LITGT BE HOSTIjE P « A I I 

UINA es la lina!¡tat del moviment 

catalanista? ¿S' ha' i etar 
üt á la implantació de l 

ma que rebé sa sanció á 
.Manresa l'ai itenent á son 

lletra, ó be aquet 
susceptible de reforma t ais pro-

gressos constants y cada dia mes creixents de la ci 
política modernas 

Aqueixa p regun ta que potser semblar;! quelcom 
ignocenta, sabent lo que representa y à que aspira lo 
Catalanisme, no ho es ai.vis. bretot que 's parla 
ab insistencia y sembla fins á cert grau de verossimilitut, 
d' una pn>¡ lorma di esa, ja 

• lo modo y temperament qm 
feta, pot a l terar lo que no es reformable y que sempre 

0 tots temps y en totas edats , y que jamay 
tantís , ó sia qu' els pob ! 1 de la llibertat de cons
tituirse y viuri stencía, princi
pi consagrat p< , y que ha 
1' ánima en que se ha enmotllat lo programa de nost ras 
reivindica' sencia, 3 
des dirho, no son reformable 

1' esperi t que las anima per si sol ja representa 1' aspi
ració de la llibertat de Cata lunya. 

En cuant á la lletra d' aqueixas liases y per tant 
del art iculat qu' estableix lo g r a u de llibertat á que as
pirem y relacions del Poder Central y del Nacional ó 
autonómich, aqueixas no sois son reformables, sino que 
convé y es precís que 's reformin, sempre seguint la 
marxa constant de la civilisaciò y del progrés , y aques
ta reforma ó modificació den inspirarse en un sentit 
mes ampli, jamay res t r ingi t . 

Lo principi de que havem de par t i r , es que la nostra 
causa es un moviment social, no politich, y per conven-
eens, vegis que justament ha renascut y ha adquirit vi
da potenta y forta, per medi de las lie t r a s , fruyt del pen
sament; y si alguna volta ha decaygut ó ha trontollat 
aqueix casal grandiós nomenat Cata lanisme, ha si 
per volerlo fer intervindre en procediments politi» 
fruyt de la mesquinesa y d' una convenencia a r b i t r a 
ria. Lo Catalanisme, donchs, te la missió social de des
lliurar á nostra te r ra , del jou que 1' endogala y de I 

licar sa llibertat, ] de natuí 
3' de dignitat, y aqueixa llibert nitar ja
may, ni reduhirno rarne una rminada, 
íacionantnos tat 

il, sino que havem de seguir las evolucions paula t i 
nas de tot moviment social, sense precipitacions de cap 
mena per a r r iva r a l fi desitjat, ya qui 
massa depressa no tenen durada, doncs no hi ha pr« 
dit la premeditació y !• análissis i: ible en la 
t raordinar ia natura lesa d' aqueix moviment . 

Aquí donchs finalitat, 1 'Autonomia absoluta 
de la nostra Pa t r i a , lo procediment per ar r ibarhi , la 

ació política y social del oble, de que ben 
mancat ¡. 

FRANCESCA i'. ( !URET 

tM¿UM¿UhiUiU¿>M*iH^e¿&UU-UUUmiUUUUiUttMUUUUU 

Tfàdióió de primavera 

No fa gayres dies tel treí 
Creu) passant t ranquihunent pels 
'ns véyam sobtadament entrebancat* per una munió 

3 qu».: por tant a la ma una safata pi 

n als pactí ichs vianants ammohi -
nanlos amb aquella tan coneguda < 
sa: r , Jo q u ; l ] i a b bons modos, 
no es mes que pidolar com diu la m ¡in 

. ' ' la Sttn. 
E s una costum aquesta de la safata ; 

molt usada pels p< 

que caracterisa les costin 1 ter ra , 
com 
vant de taula y al tres solemnitats; hi ha poblacions 
que '1 u'i. 

pabordesde son culte durant i < ita ple
na de flors que les van n , & 
quina galan ofrena corresponen aquéts t irant un óbo 
la sáfala. 
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us, sino que si la «ou ent, j 
ja 'ns trovèm de Éf 

aml 

. y 
mat ab i 

r la 

prim 

' ' ' • • ' ; 

;. al 

iléninitat 

^¡li

ra mi ;;',!!: 

uar-

i ant 
tal Hi ha-

iivitat di 
helenollatina 

abis distints 
uin una i tatít 

si d 
illiu-

ó a tacant 
al drach infi :rso-

cdat mitj 
tot á r 

i, pera r< airó 
i any 

solemne cull cara dura avuy dia. 
Re 'Stivitats, 

¡a ciutat compta! H^íai 
cat de i dia de sant Jordi 

I qual venien mercaders jueus 
de tots ises, 

molt 
ca ra . 

A \ u y tot ai nat esborrant . Kl mercat de les 
qué dura nitj-partí en dos: 

el de sant fi i Creu . I n en 
pro itum de la maynada á que abans herii 
aludil. I )el 

pati de i acia y el cub 
públich 

visitar l'edifici, y alia van molls á veure l 'histórích pati 
dels taronjers admirant la'ls'riqui talls 

l 'arquitectura it qué ' s conserva, 
y 'Is tapissos y i i mèrit qu 

beixen; mes de qu¡ 
un sentiment 

q u e Í'S llint l 

r una 
i 

• 

taui aren < a la 

JOCHS FLORALS 
d i u -

llSi 

i Joseph 

, de la 

a M. l'r.. 

acull i l el nuïn de D 

Víc tor Cata là y M. An 

ora> 

Clo 
En Marti • lilar. 

La Eesta d' 
tauració dels Jochs Florals 
tíús; per 1' 
celebrar l' any passat b 

las au! -

fins 1' an 
nostra festa, d' una manera indirecta, al pretendí 
senti;- en la celebra pés d' una 
imposií 

lis, que 'Is 
símbols no fan la cosa, la nostra festa s' hi 

t anv. Y ab símbols ò sense ells, ebra ra 
cada any, per que els Jochs F lora l s de Barcelona, re

ina cosa mes qu1 una sencilla iluyta lite-

;entan alj ¡a mes que 
uns liter. . la insti

tució qu' ha donat o r i g e a ^ nacional i sf«ft, 'ns 
r e A c! 

de 
B f ó j w p o Kntm'ii pe rme t r e i 

•ants de nostres po 

ana, 
ai) el sili 

pau 
retllat. 

ehs, fins i' any vinent poe-

its vindi que 
úatge de pal 

ENGRUNAS 

ftíffcr"! 

i que lo qué 

0 0-
nalis c a n 

no 'ns 

• CtfÍHS pi , ¡ u e 

a:» 

. • dir cl Hu
men ge què ' s felirit,:. tè'r anar ab el candi
dat !!•• la Lliga» contra 7 caciquisme, continuant 

iyà que , ptla d' 
haviq inicial; fen ú'n e candidat 

nalista senyor '/'<•. 

« « ' 
t óhípan pararan avuy pi 

tas , mera que ai: 
are anenï di ue;n anar un dia perfecta-

i iiniïs. 

\:> be hi tinch I mfíahsa d ints y 

>ral què 

püx; 
per alio qUC 

aniñan ab '!s pró'mi ana 
i mal h c,ii cent elet i 

•üt RiBals. 

Al • • its ab els seu.-, er ros y 
lyar als que s' hi pres tan. 

Al t r e matr imoni. 
Desprès de lo que havem copiat de La l'en de Cata

lunya llegeixin a re lo que dels regio diu, un 
pcriodicli de fo: 
bada: 

patria, els autonomistas 
:iga Regionalista* s' han niantingut ferms 

en la puresa de las i BUTJANT o \ s MONS-

> V NO TOtERANT V NOBLE 

• que no son un partit politich si nu els 
apòstols de una idea de denta. 

< fort. ¿Que no sou d' aquest mon, 
vos mestre que I. . aquestas ratllas? Perquè iai-
ment sembla dels llims. Sossej . h o 
me, • minuts de meditació que 

e una 
idea de demà que han anat ¡i las eleccions dors 
de; I tb un senyor com en Sandiumenge que figu
raba en la candidatura corn á silvelíï ¿D' això nu ¡n 
diu. is A la vostre 1 ; u i e l s q u e te 

r i c i í . 



1. 

conxorxas: qfci no 
prdctichs evolutiué y 

diplomatichs ' ats , que tenint pvr nort un 
panel! de campanar , passan per verdaderas i 

:h els personntg 

Utats de la p 
wRcimtjtmt wmtcor&as maHst¿uósas>y nà 

H ¡¡Pobre 
ya nlanvo a:i cl que tic ' Color que 
tedia quant encare Bi c a y r< 

ibruti-

política p 

uè una 

. q u e ta; 

y an <\u^ 3* i" ••"!. 
, vos hac n a u n xino. 

Aca stanciós trosset ab las s ulas: 
Guiats per el " que las elt 
son uim reculada; m taldy 

• 

no 's 

.ala, «'i mircusho com 

ira junt 
Sandií euse unas ulleras fumadas com las 
que por ta > i tornar de Filipinas, perquè 
tanta 

i lot t renta I 

I í.Ç.tc / , . 

i una ra ¡i 
m hi ha n tnquesa al 

quina, li i 

tant s. 

s ban conflicte 
apr< d' haber 1' Ajuntament aumentat l 'im-

i Municipi de Barcelona hi 
ha, ¡nçh 
en*e 

sin" an par í de las co-
sións y \ i» dia dit aument rebaixant en 

tibi l ' impost dels xampanys y dels à r t i c riu
ria. 

! l'indi;' EoU gran 
pagar tant i >s arbitri 

y d-i lie fins avuy 
profond res] totas las 

pers< 
i.e s'hi fic; 

ii y pe r -
11 A sobre 

ontinuan ab sas campanyas de confusió de tots els 
ments autonomistas . Nosaltres per la nostra part 

procurem po \ en clar tant 
y nó 'n • ns de par t en sas vici rque 

ja !.: temps que sabem de sobras las in; d 'aquets 
flamants radors que fent s< Lbellnos-

• doctrinas no fan al tre cosa q as ambi-

i á qui pesi y caygui qui caygui, combatérem 
Palesament las concordias a. s com ela regio-
n d is tas , que tenen uns regidors qi 

sta una corona á è'n Sagastaf enviada per l'A jun
tament èa nom del poble de. Barcelona; qu¡e callaren 
c om uns morts quant l 'any passat se suspengué la fi 
dels Jochs Florals ; que presideixen las rifas de hon 
c°n. ib el nom de quintas 3- que suara per afavo-
r ' r els luxós y vicis dels liclis pr ivavaü del aliment al 
Pobre. 

No, no ' nosaltres aquest ¡dia y ro-
m ; indiM. c a n t s que contr ibuir a h't d 'una 
'dea que es massa gran , massa 
ÇUe sia representada per una gent que se la vendria mil 

àdas com un dia l 'anavan ú vendre ;'t en l 'oku i 
Perquè 'Is oferia dos ministres una minoria de dipul 

•' las majprías en las Diputacions provin-
v \ juntaments de Catalun 

A las campanyas de con. 

saremnosa ! iviejistas, 
la esplicai bonxorxas que intentin y 
t i rarem de dret contra I túmoralitats que fassin. 

No veli m e s de complicitat ab ells, estem 
cansats ja de que s 'ens vulga fer servir de cober tora . 

ui vulga callar que calü, ni bríam 
fer, perquè posem els interessos de Catalunya y l 'honra 

lalanisme per dessobre de las com c dels 
hoim 

Fan encare mols periodieh 
i.var las miserias ayòsos 

que ' ls rçgi lia dintre l 'Ajunta
ment, y al .¡¡panya 

rrts pobli 

.¡ixo nosaltn 
in se presentin y 

ben all de que oq 
gui mi 
di qu 

Un d' aquets dias paí • a un 
article paí >obre 
alguns a r - i qu' 
era un sarcasme q 
Municipi c 
cans que s' de tenir oliciò 
de 1' odiós impost. 

Això deya poch mes 6 
ab me .ió de 
que 'I 
Perquè; ahont ho ha sentit a dir qu. 
han r 

voler dir y deu ic 
sempre que -s parli d' aquesta gent qu' a nisnie 

ditarian si p 
acostessin, tal com son avuy. 

italanistas no hac 
itttom gal rncia, si 

qu' olvidi. Com pi iclir un i 
quint;: tlO val la pena d 
perq ma no estil per recordar porqueria 

A i I' hi podran n 
0 li fa cap 

falta son una recula d' empleats que & 1. 
ia Marina rra xuclan la an el 
contribuyent 1' hi queda. 

Diu ur ; 
Ca r i ; tantsols hi ha crèdit pi 

Juny, ab tçxt y d 

A San Fernando 
Iran los t; r una 

tempo dit d' 
11 ia destli • 

hu veuhi rbó y oli, 
y aíxó que ma y poden 

Avuy p 
nir bonsmar in isto de carbó vo l i 

irían á totas ¡ de la península. 
S ! disgust, d 

ma, pi 
' destinat á continuar las obra 

son aquestas? Donchs 
obras que ja fa massa temps qu 
obras de misericordia di trina Crist iana q u 
uen donar , y c o m q r 

a tanta durada . 
Iii ha un feix d' .1 ; 

arsenals, un feix y mitj que tot | 
.. Y que vagin sonant els músi 

Madrid, • • madrug 
¡ü señar Abaisusa 

mismo h lonstar que d rey de 1. 
• Madrid, nero qi ibierno pu; 

vitar que el pueblo, 1 
gue r r a con los yanquis, intentase una manifestación de 

lo. 

¿Qu cambia d' aquesta ce. 
convensut? 

Conformis; á mi tampochi 
Yo, pobre de mi, ja 'Is diria 'I 

tinci; por. Y no ' ría de tenir 
sapiguent qu qu' 

ública. 
.1 una mi-

(íónarqula, li 

i y moral 

: de Lour 

• la! quin 1 HàVth. 

des 
d' 

te 'i 

¡A'n, si 

; han fixat, e 
deix 
tat di 

bari -editin ab la tripl 
que 's pot a n o m e n a r i a duplico, \ 
un quant temps. 

¿Y perqué va p. [re d' un tros 
llun . 
(rales, qu' ha demostra t 1 tan salero pera re¡ 
milions de súbdits com avants pera der ro ta r milions de 
lliui - El temps es or, \ aya no hi te 

Y M lin la culpa al po

li'1 

Til 

\ -publica 

1 Ja 

ximpl na qu' lio es 1 
rho, 

vale la pula-
c e d ' un cuan tem, dedicat la senyo-

I cervell de cap dem. 
uencía, hi hauria passat ni de lluny la 

t en t ado de fer 1<3 que' ls directora del vi 
dels dem ub-

dits que 1' aclaman. Ni may li pa >en-
t la 

gar. la f;í al pac 
con1 ca r i , y 110 ha fet 1' aleta ;i cap cir-

n' ha passat pel 
Mírensela la centralista ¡'"ransa, quin Liste 

abr; y rebent junt ab 
místicas del esclau poble rus . 

úli tribut d' 
cnbauman t lo del mat u -

dantlo pera totas las solemnitats 1' enviaren ahir ;l 
1 a y demà alia hont sigui, si 

mol: ejar al p n sumit 
Kai¡ 

Mírensela ben bé la Repíi :ront 
pera enrahonar, digueu 

Is ulls ¡¡i ichll 
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A LA DEVANTERA 

AVANT 
Avuy qu' alguns companys de causa, ilusionats en 

victorias problemáticas, volen donar al nostre mohi-
ment un carácter que jamay ha tingut, es precís, qu' 
els verdaders nacionalistas, els que de tot cor aymem á 
Catalunya, 'Is qu' hem vetllat sempre pel bon nom del 
catalanisme no consentim que may ningú, fassi servir 

ambell á nostra bandera, pera satisfer ambicions 
personals; que may es vegi miserablement arrosegada 
en el llot de la política, única manera de qu' el fanch 
de la corrupció, i baf pestilent que 's desprèn del fa-
mé de la deshonra arrivessin á tacar la seva puresa. 

No hem de permetre per mes temps qu' el poble 
dongui el nom de catalanistas á certs elements qu' ab 
las sevas concupiscencias y desacerts han lograt qu' ab 
odi verdaderament sectari, fos arrancada y esqueixada 
la bandera sagrada de las quatre barras, més no per
què fos la catalana sino per haverhi escrit el nom de 
cinch aspirants ;l diputats; entre 'Is que hi havia '/ de 
un rusinyol que no refila y la gloria mes Ilegitima 
de la nostra terra, com modestament anomena La-
Veu de Catalunya» ,1 un de tants homes poch sincers 
que per desgracia hi ha hagut dins del catalanisme. 

Avuy més que may, tant en meetings com en perió-
dichs, tant oralment com per escrit hem de defensar ab 
tota la seva integritat el programa catalanista; sent 
radicals en els procediments, si volem evitar no si 
xi el nacionalisme viaranys, en els qu' ,i la curta ó á la 
llarga 's prostituiria, deixant dins de breu temps, en 
mitj del camí la seva virginitat. 

Hem de impedí es fassi a espatllas del catalanisme 
cap conxorxa ab ningú y molt menys en certa gent 
qu' encar qu' es titulan catalanistas y dihuen ser afins; 
la seva afinitat consisteix en haver pertenescut A la 
«Unió Catalanista;» pro quant adquiriren la con-, 
qu' el catalanisme no portava 'Is seus adeptes pel camí 
de la gloria ficticia que s' adquireix ab un acta de sena
dor, diputat, regidor ó de pallaso, guanyada casi bé 
sémpre ab la deshonra (políticament enrahonant), re-

en del catalanisme, presentant allavors al £<?«("'«/ 
cristiano las liases de Manresa y el dominado de Fili
pinas borra los punts mes esencials del nostre progra
ma promctentlos en cambi per la seva traició certas 
compensacions di r particular. 

Dits senyors, prenent per exemple ;i judas que no 
tingué cap inconvenient per trenta monedas de plata 

ndrres al seu mestre, volgueren fer lo mati 
el catalanisme, pro al adquirir la convicció qu' impidi-
rían la inmensa majoria de catalanistas per no estar 
corcats com ells y avans no fossin expulsats de la Unió 
Catalanista»'s donaren de baixa de dita entitat; passant 
a ser las mullers postisas del escarbat bum-bum, com 
tampoco no fa molt temps, buscaban las pesigoUas á 
cert fabricant de hidres, conegut vulgarment ab el nom 

i 'ni(') Nacional . 
Aquet fou 1' origen dels i ,tas y sois ai 

compren que la seva vida pública deixi tant que desit
jar; sigui propia dels detendents d'aquells mercaders 
que 9 treurer del temple per haver convertit la 

i de Deu en un mercat ells ja fa temps mei 
deixan ab 1' honra del catalanisme, ab 1' Anima de 
Catalunya. 

Nostra misió ha d' ésser la de combatre '1 centra
lisme, la d' educar al poble, la de no permetre pactes 
ab cap partit política y molt menys en seguir procedi
ments que podrían deshonrà '1 nostre mohiment, ún 
manera deque I an arrelada en la terra, d' 
Claris y en Rafel de Casanovas, el verJader català 
me, '1 que no satisfà arni , a l s , el que por ta 
;i sos adeptes pel camí del Calvari , á la mon tad -a del 
< '.ólgota; puix ja se sap que las klágrimás y la sang 
rahó mes apropiada pera qu dongui 
bon fruhit 1' a rb re sagra t de tas reivindicad 
nostra est imada Cata lun] 

'DEVILA 

En la «A^ociació popular Catalanista1 cat; A. Bori y Fontestá, y Lluis Poch y Mogas, secre
tari. 

El mateix dia de la festa dels Jochs Florals, á la nit, 
celebra aquesta entitat una vetllada en conmemo
rado de la XLV. a anyada de la restauració de dita 
festa. 

Oberta la sessió foren llcgidas per alguns socis, dife-
rentas poesías dels nostres poetas Maragall, Matheu y 
I'ages de Puig. 

Acte seguit feren ús de la paraula En Francesch 
Curet de la Agrupació «Bach de Roda,» En Rafel Cap
devila, l'n Rafel Folch y En Joseph Mallofré. Tots 
parlaren de la institució dels Jochs Florals, remarcant 
la importancia d' aquesta festa y demostrant com ella 
fou l'origen de l'actual moviment nacionalista de Cata
lunya. 

Resumí lo dit per nostres companys, el president de 
la Associació, En Jaume Bozzo, qui com tots ells, fou 
molt aplaudit. 

En la i^ociació Catalanista «Catalunya j Avant" 

En aquesta entitat el prop-passat dissapte dia 9 se 
celebrà la sessió inaugural, que tingué un caràcter 
purament polítich. 

El president En Joseph Barbay llegí un ben escrit 
discurs en que d' una manera clara y terminant expo
sà la significació y tendencias de la entitat que presi
deix, fent remarcar qu'aquesta estará animada d1 ideas 
radicals y que may contribuirá á rebaixar el bon nom 
del Catalanisme ab procediments que'l desacreditin. 

El Secretari llegí la memoria dels treballs portats 
ú cap durant 1' any anterior y á continuació feren us de 
la paraula, 'Is senyors Ferrerons de l'entitat D'Eura,» 
Capdevila del «Trangul,» Folch y Capdevila de «LA 
DEVANTERA,» Mallofré de la «Associació Popular Ca
talanista,» y Crau de la Agrupació de propaganda. 

Clogué la testa '1 senyor Pi de la Junta Directiva 
de «Catalunya y Avant.» 

Tots en sos respectius parlaments feren vots per la 
puresa del Catalanisme, demostrant la diferencia d' 
aquest ab el Regionalisme y protestant de sa interven
ció en tots los actes d' aquest últim, ja que ni en sas 
victorias ni en sas derrotas hi vol ni hi pot tenir part 
la entitat «Catalunya y Avant» com á una de las enti
tats que mes honran al nacionalisme ab sas campanyas. 

NOVAS 

I ,a Associació Protectora de la Ensenyansa Catala
na» qu' ha rebut un donatiu de 500 pessetas, ha acor
da: invertirlas en un Concurs públich, entre 'Is noys d' 
abdós sexes de nostra terra que no passin de quinze 
anys, oferintse sis premis en dugas seccions, consistents 
els de la primera en 50 pessetas cada un y en 75 els de 
la se repartintse altres tants accèssits de 25 pes
setas. 

Els i > qu1 hauran de practicar d s noys son 
de dictat en idioma català, historia. 

a donar mes ventatjas als concurrents, no hi po
drán pendre part els alumnes del Colegi de Sant Jordi 
ni las alumnas del de la Mare de Deu de Montserrat. 

i noys qu' haigin de pendre part en aquet con
curs, dcuhen inscriurers en la Secretaria deia Associa
ció, per tot el dia 10 de Juny. 

Componen el jurat els senyors Jo 
mis, president; E. Moliné y Brases; F. Flos y < 

Pera '1 primer diumenge del pròxim mes de Juny 
está anunciada la aparició del primer número de la 
Ilustrado Catalán;:. Desitgem á la nova publicació un 
felís éxit, y aixís esperem que será tenint en compte 
que vé á omplir un gran buyt que 's dejava sentir en lo 
camp de_l' art y de la literatura catalana. 

Diumenje passat á Premia de Mar s' inaugura una 
Associació Catalanista, celebrantse ab dit motiu un 
meeting de propaganda que 's vegé molt concorregut, 
lli prengueren part els Srs. Monjo, Casals, Costa, Ver
gés, Barceló, Baró y Monegal, resumint el president 
de la Unió Catalanista Sr. Roca. Tots foren mol1 

aplaudits. 

En la nova entitat «Aplech Catalanista, ha quedat 
constituït el Concell Directiu de la manera següent: 
President, Joseph Serrat; Vispresident, E. Vidal y Ri
ba; Tresorer, Lluis Bracons; Bibliotecari, Joan Re
dondo; Secretari, Manel Vinagre; Vis-secretari, Albert 
Coll; Vocals, Julià Soley, Victor Brossa y Sangermán 
y L·luis Coll. 

En el número anterior, página 1, columna 1, línia 4 
del paràgraf 2.0-1, hi ha la paraula «obtinguérem- que 
ha de dir «obtingueren». Aquesta y alguna altra erra
da d' imprempta ja hauran esmenat el bon sentit de 
nostres lectors. 

UUiMUMM*iUiiUii¿U^U-HUmUiKU>*iiHiiUUttt>tHUiUi 

PETITA CORRESPONDENCIA 

K. A. Navarcles. Rebut 2 pessetas.—J. H. Gironella. Re
but 2 ptas. J. T. St. Feliu de Torelló. Rebut 5 pta*.—J. M. 
Barcelona. Rebut 2 ptas.—F. (I. y F. Barcelona. Rebut 2 pes
setas. —J. A. Palol d'Onyar. Rebut i'75en 12 sagells.—A. S 
Capellades. Rebut 1*50 ptas: Quedan anotats protectors. 

E. R. Barcelona.—B. P. Ripoll. Quedi n anotats propa
gadors. 

T. S. Navarcles—F. S. Barcelona. Quedan anotats pro-
irs. 

A. A. Cherta. Rebut 4*70 ptas. en sagells, es de confouni-
tat queda anotat jirotec 

• i.'1 G. Tarragona. Rebut 2 ptas. Queda complaseut. 
R. P. A. Albesa. L'hi envio alguns exemplars del número 

que reclama; tindré el gust d'cseriurelj particularment. 
J. i'.:,!. E. St. Quirse d< Besora. Rebuda llista. 
E. C. La Pera Pedrinj 1 anotat lo cambi. 
M. A- St. Vi< llet L'hi adjunto el número 

que'm reclama. 
L'administrador 

AVIS 
tíe prega á tots los protectors de fora qu' 

estiguin en descobert amb aquesta adminis
tració* procurin posarse al corrent lo avans 
possible puig de lo contrari 's deixarà d' en-
vialselsi '1 quinzénari. 

EsUb.'iment lipográfich de Joieph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona. 

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: 
la acció de 100 exemplars Ptas. 3'5o i -. , . 

de 50 » > T'8o I Per cada numero, 
i 

compresos gastos 
mart d'acció de 25 » » 1 , ] e correu 

Un vuyté" fl'açció de 12 » » o'5o \ > : i , " 
itzan d'acció de 8 > 0*35 per Catalunya 

-Afo maj 5 cèntims de més per cada envio d' un ó més exemplars.—Exíranger: preus dobles.—S' envia un sol exem-
rol import.- Pagaments a la bestreta: S' admeten sagells de correu y documents de fácil cobransa. —Es lliure la reproducció dels trevalls.—No 's 

tornan els origi 

.clona: els mateixos preus, repartintse a domicili 
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