


2 LA DEVANTERA 

bons cataíanistcs, h~n fet prop:\,!zanòa (.n aq:.:C't scnfit, I quc 's ,,('n~u~s :í un preu abandonat ó 's repartrs gra- (fe S. badel1l!fflRl}o, en In . etmnnnri La Veu de Catalunya 
hnn tirat plans, y pensen ja posar en pr:ktic:l 'Is seus I tuitament ab profusió de la manera que me5 convenient en 1891 y en La Ren(lixel/~(/ en 19Of. 

projectes d' ensenyansa gratuïta y catalana, consistent j se cregués Un discurs se llegeix una sola \'cgada, per o Desfé l' aeusació de que 'I catalanisme 110 s' ha~Ut:!s pre-
en gramatica, 'a, dibui.· arts y ofici te. 'lllibn~t se guarda ú casa y 's !le·reix t.n dia y ~ a.ltrc ocupat de la cue~ti6 ~ocial, llegint fra~mellts dcl Mi~satjc de 

No esta m t; .r ra ho rovarém mIllor dia, y A e tones perdudes lo lleg en tots els es la Lli,. de Catalunya :í la . a l{('¡:ellt y) basc~ "proba-
quan la rea 'I jectes J les espera s. d.c la fanulia. De manera que a:ques.ta propa,,';'';'~ t0 4*el'l )a~ ;J~~ambleas de e~a y Bah"uet que tral:tan de 

~"" 4ar represclItació direela ., tament trevatl en las Cort~ Ca-
Pero, i t al 6 porten entre mimS: es \ entatjcs: sc 'n aprofiten I ea lectors, do mes talana!', de la supressió 
A aran Ie. ~ue desitjen cOn\·ertint· ca baI de coneixeme I r dura me mps.» ció progressiva y de que unya no deu pagar contribu-

• que li be, 1)0 fel n Illes que Ai Ó 'm deya aquell amich d strant aixis posse- ció iClui son guany 110 arrtb •• or triplé df':) d'un obrer ma-
C d me en Wla obra que ja hlr nJ,é S¡C,Jly que tots aquells poch entenirntnt que nuat. 
q $' en den. j na, ~r ab d' rsos parlamentaris se creren ¡babaus! que tot Feu Ilotar que l' E ~ al en'euir en la cue~lió social 

exemple, hi ha una infinitat de centres d' ensenyansa de ho guanyariam. No proposém precisament aquet pro- hahi.t UCllIostr,lt incptitut y mula ?é. Per l'un co,tat l'Estat 
totes menes, hi ha periódich:; ilustrats, hi han bibliote- jecle; pero es digne d'esser tingut en consider:'tci,~ pe- el'panyol es socialista decidit de la burocracil\ li qui protcjcix 
que públiques, tot lo que 's necessita rera que 'I poble ra posarlo en prúctïca, ja sia aguet meteix ó altres I a? .bons sou~ Y,li garantiza j.ul,ila~i{)ll~ y viudedats en pcrju
pugui ilustrarse; en tot ca. , lo únich que falta es per o. analt':>chs. ¡¡¡ICl de las dem\! classes ~nclalg. l~xphca que la IIey d'acci
nal docent hen apte pera instruir ab perfecció, y aquet L' historia de Catalunya es el punt mes important I dents del .trevall Y,lajor~lada maxima de r r horas son sols una 
vuyt no es f:\cil que 'I vinguin ;'i omplenar Ics societats de nostra propaganda res ensemps lo quc mes desco- I mala c('pla de las .Iep france~ l , dOllchs la l'limcra al trC\'a
catalanista, compostes ell sa major part de joves cntu- neixen els catalans. Convé ensenyaria, divulgarIa, y , l1ador lessionat ~ols li abona lIIeytat dcljorllal cuan Cll aque~t 
siastes mes dispcs:lts a apendre que aptes pera en_ aixó ho poden fer molt he 1es societats catalanistes, ~::t~:~I1P:r~~~~~::le:::~:s~~~l::lae:;c:J~~~~~~d:~c~lr:~~ 
senyar. dedicllllt exclusivament, pern amb e"tusiIlSI1lC, all la jornada d' onzc horas tampodl re~olt re~, que si ve! en va_ 

.En.hora QQ.lli'\ ~u ' fundin novç çs Q.1~ ):. ÇL.1JC 's aqllc'>la tasca tota l' cnergla que sellse tal/ta nccessi- Ji~ oiï.:is potser pot soportarse, en aItres es uoloriamellt cx-
fomenti;¡. Iledcccio!)i l' cnsenyansa; pero aixó pot dei- llit emplcarlell en allrt's branques de l' il/~trucció. cessi"a. Demostra la poca e c op,u o~itat del Esta~, remem-

arae a I . Ini ia 1~·~p.;lorJicu'ar ,que no 's p~ ¡~ mis- I?~ro tinJluis be.n p:escnt com ha d' emenyarse l' hrant que mentres obliga li ~ Jorha~ 4xima y li. J il!tlem-
~i6 del atalanisme l' i~tu"ció del dibui:t, à~t8 V ofi~ historia, per que fac¡Jment sc cauria en tm defecte molt uillaçiü cn Ca' d'accident al arJico als que e plolap alguna 
y altres còsès !.\IUlógues. L' énsenj·ansa no 11<1 dq. tenir çomU y rutinari. S'acostuma a ensenyar l' historia do- industria, ell, li los trevalladofS a .qui Ja lI!:y obliga for~ofll· 
precisament car:\cter catalanista, pcrqul' 'Is principis nant gr~\n relleu als fd exteriors consistents en gue- ment ú servlTlo, aquells R qUI arrenca del trcvall per pC18&r
dc la pedagogia son unh-ersa1s: el método pcdag6gich rres, expedicions y actes personals de rcys y de nobles, 1011 un flUeUal cull, los. obliga. li la j~l.nlaqa Je 24 hams cuan 
110 té nacionalitat, ci millor que p.ugui seguirse es aquell 1 .. donant poca importancia ó passant per alt els fets in. cntran de guardi a y en èas d' a¡;cideJlt 6 d\! fer~e mal, 110 

J 'lsdo1l"1 r al1lp~ q tita ú19Jic .. 
que siO'ui mes racional y practich. Lo únich quecn aquet trínsccbs referent al estat de cultura de Ics fJeneracions, 

P
unt pot f~r la propaganda catalanista, es n~ com es y '1 fonament de les jnstitucions jurfdiqucs r populars I 1:u n()tar que menUQII qlUl.ertlas rcgiotl/ò del Nort-qUè son 

las que tcn.:n dl"l.:t foral, la '.lgitaci{¡ i1J,;raría es casi nula, cn 
compnny¡a inseparable del progrés de l¡l civilisaciò cs etcétcra. So.; {ixen mcs alguns historiadors, millor dit, la~ r~gi()ns del Surt va prenent un t6 marcadament africa. 
procur .. r que en les e; coles d' ensenyansa primal'ia se els qui 's dediquen (l aqucst<1 l'nsenyansa, en les Illise- Això e dc~ut ú que nOSlra J":Lsa sab ¡;onfccciOll&1" !\as llevs 
segue' in puntualment lp regles de la mes avençada rics del home que en Ics grandl'ses del espc:rit hum¡\, lo tan aj\J~tada~ a sas neccs¡;itat~ pníctieas, que¡¡h tot, la crís
pedagogia. que ord nen. seguint el criteri racional y qunl con!>titueix una aberració pcd<igógica que podriam t8Ii~'aci6 que raprcscnta dos sigles U' c~taTlcamC;l1t, encara 
practiclt, servrir'c del llenguatje propi dels deixebles anomenar mal exemple. No es aixis l:om deu enscQyar- avuy resolen miIllJr lo problema que las modcrllas ney .. uai
pera in~ttuirlos en les primeres nodons. sc l' historia. Cal profomFsar les manif«:si<tl'ions psico- formi ta j adelne!s e~menta que lo fal~ pntlcipi de llivertat 

Mcs po em per cas que Ics entitat adherides ú nos- lógiques de l' humanitat, donant :\ aquesta cnsenyan. a jacobilli1 al ~er ~er\"ilment copiada per lo 6stadidas espa
tre pl'ograma creuen convenient dedicarse a la cnse- cal'ücter cicntilich, y tractar com :'t !>ecum1:lr:s tots nyol, porta la abolició de no. tres gT(lI1i~, organi mes que si 
nyansn. ¿QUi) ensenyaran? ¿lo qu~ ja s'ensenya en al- aquell' actes perscnal$ que !>cnse t("l1ir molta il':lscen nO rcsl'(Jnian als 11lnderns avemo~ industrials era dcg-t:t que 

re.l¡lbC1.11 estancllt~ a c<Ju~n d' haber perdut CatalUIl\':1 Sa au-
tre parts? Pera uixó no 's necessiten nostres as~ocia- de1lcia no fan mes que dar nuls e1~emples als d vents tonol!li,1 políticlI. -

ionS. ¿La gr~:Hica y literatura atalana? En aixó no actua:s. FCII tina crida al!! indu~triaH l'cra que '(li prC!)cupe.silld' 
cal qué 'hi esforcin gayr , pcrq~le cada dia 's publi- Hi ha ell la part interna de l' historia de Catalunya in~truir !lI obrer en I10ch de dcnigrarlo, li fi de que aquest se 
quen gramatiqu('s,:;' c.sta formant seria y definitiva- uns fets socials que si fossin ben coneguts dd poble ca- pogués dignific r y ab mes ilu!ltrtlcio concgu6« lo intcressat 
ment: d diccionari, y son Ja :nombrol>,Í5simes ls perió. tala d' a\'uy dia, portarien, no hi ha dupte, una revolu- de certas pníctica~ quo sola V[ln Qncamillcldas li obtcnir I\ctas 
dichs y demés publicacions que s'imprimeixen en nos- ció en les idees. Si la generació actual conegués d fons de diputats Ó !regidor. AI~obtcrs losrccomen4 que meditQS in 
tra llengua, y que poch ;1 poch van acostumant al poble totes les institucions hi tóriques de Catalunya, cambia. sobre!! l'energia ab que lo catalanisme defensa 1011 interessos 
:\ parlar ab puresa y a fugir d~ barbari mes. rIa complertament dc modo de pensar. Es clar; avuy de Catalunya y ab ells los de tqt los estaments quc forman 

Lo que si pouen fer aquestes a ·socjacions (y ho acon- no coneix mes que lo que veu li ~on entorn, ~orromput lo poble catala, ensel1liJs que '11 preocupa y molt ab millorar 
5cllém per COIl\'l!nicnt y necessari) es propagar força y atrassat, y per' xo nostre poble no nea ba de pujar del la sort de lil~ classes mc~ humils. 

Acaha remnrcant que 'I día que Catalunya cj!\ senyora de 
per tots els medis p o::.ibles lo que 'Is altres elements no baix ni \'ell en que s' trO\'a; pero si 's penctrés de la lo sem, aminOTl\nt ga!\to!\ ImHils y donal1t nI ohret representa-
propaguen ó ho propaguen malament, dh'ulgar tots verdadera IIh·ertat, ue l' admirabl domocracia, del ció vritat en sos pnTI!lment~, los c(\til!an~ resoldríam en tot lo 
aquells coneixements que tendeixin ¡\ tornar a les vinen- sentit pr:ktich y de la !ioabie a de nostra \legislaci6' n- possible la cucsti6 1I0cial, dictant las lle)'9 que l'experiencia 
tes generacions el car{¡cter nacional de nostres antece. tiga, tornaritt fi lldquidr les c. celcnts qualitats dels UIl- en. enyaria ser necossarinstan com anés c\'olucionant avant lo 
ssor8, desarrelant uixi els "ieis y defecte dc la genet tichs catalan, perque inspirat nov'ament en el t1'itcri poble catal:i. 
ració actual; eu una paral,1la, l' ensenyansa a que pre- genuinament catal:'!, r~bl1tjaria cspont:\ni.ltt1cnt lo que L cotÚcreociant fou molt aplaudit. 
ferentment y pot er xdusivament deurícn dcdicarsc dcsdlu de son canícter. 
las as ociacions es la de l' historia de Catalunya, tan N' cst~m com·cnsuts: anant per aquet c:\mí. arriba
desconc,!uda de la major part dels catalans. Convindría rém ab tota seguretat al termc de nostra propaganda. 
molt y avants que tot fer entrar en tot$ els cervells el La re urrcc~ió del can1cter catala; l'educació del sen
conei. ement de lo que ha sigut aquet poble. únich medi timent nacional; la normalisació de nostres actc!; cl
dc f~r de pertar, pero de vritat, l'anima de Catalunya, \'ichs nq\tct s el carni mes dret y mes curt; aquesta es 
fent renaixer aquelles preclares virtuts y excelcnts qUil" la tasca eapdnl del catalanisme. Es precis estudiar ;\ 
litats que en altre temps ad.ornaven als catalans y que fon l' historia de Catalunya, y dÏ\'ulg-ar forsa entre to
avuy est:\n qua i perdudes per la pl'epondcrnncia dels tes les classes social , no lo que f('yen els hom(' , ' ino 
mals habits que 'n de naturalisen. lo que era 'I poble. 

Aixó 's pot lograr \1UÍCament, r~petlm, ab la popu· 
larisació de l' hi toria de nostra patria, que es la tasca 
que ab molt d' acert podrien imposarse les entitats cn- ~~~ .. ~Uo"j.·H'-u..~tu6ilé~~ 
talanistes, propaganda que podria ferse per distints me
dis, com son conferencies públiques, Iollets, articles en 
la prcmpsa 6 publicant compendis al alcans de totes les 
inteligen~ies, quc poguessin Hndre's :1 preus sumament 
(conómichs. Rccordem perfectament un projecte que 
'ns pr.op~ a 'Un.amlç.h a t. mes d'un any, qUfD els 
discursds pronunciats pel doctor Rohert al Congrés 
mogueren tanta fressa entre 'ls néofits del catalanisme 
y del regionalisme. Amb un ~xit e.·traordinari s'obri 
una suscripció de molts milers de pessetes péra fer una 
bona tirada dels discursos pronunciats per aquell dipu
tat, discursos que no eren mes que una repetició cn 
castella de 10 que 'ls cataülnistes esta.\'cm tips de <tir en 
catala ert mitings, en aplechs y en la prempsa. cTot 
aquet dineral-ens dera l' amich-Aue ara s' esm<!rsa 
en publiCAr una fluixa defensa de las bases de Manresa, 
seria mes profitosament empleat en fer una edició espe
cial d'una. bona historia de Cataluny:l, scnzilln yagra
dable en sa exp!icaciò, per exemple la d n Aulestia, 

Associació Pepular Catalanista 

CONFERE~CIAS 

Lo u del corrent dona en Jaume Doz1.O sa nnunciada con
ferencia en lo local de la Al'sociació Popular Clt~lanista quin 
terna fOI\ Cn!alallismc y soci(lli~me. 

CQmen li re_senyant l' actu'll moviment obrer en Catalu
nya, remarcant l' inte{ts dels po)itidJs en fer)o seguir per 
viaranys e cabrosos y l' illHuençií~ ql,lc cn aquet rnoviOlcnt 
ti~l\Clell la' pr{¡clicJ' d' c!cmCJ1t - c~tranys als obrer, é in
dustria\. j que sols h¡t sigut son objccté eníonJir las lI,ttural'! 
diierellcias entre ab-dos estaments y diviJir lo poble catala; 
digué que en intcrés dels enemichs de Catalunya es l' a ror 
que han arribat à enir las lluytM entre capi t'al y trcvalI. De
mostra que ja fa IInys que clemertt~ fora~ters y agtn! al tre. 
vall portaban la pertutbaci6 tall en los indú triat~ éom ah 1011 

obrers llegint varis articles scus publioat cn Lo CQtalanista 

El dfa l C), j la nit, en la Associació Popular Catala
nista, En Rafel Folch}' Capde,·ila, dona l~ tercera de 
la tanda de conferencias projectadas per aquesta enti
tat. El tema anunciant cra 'I de «El nacionalisme en l' 
época contempor;\neu,. 

Comensa fent una lleugera ressenya histórica del 
centralisme desde 'Is tempsantichs fins a l' ~poca con
tempòranea demostrant que ha existit en totas épocas. 
Feu menció dels fets mes importants que han influhit en 
dita centralisació; l'adveniment del Cristianisme, Ja 
invasió dels barbres y la Revolució frantesa. Concre" 
tant l'objecte de la conferencia ci n'aquesta Reyolució 
estudia 'ls scus precedents en la filosofia Jcl últim ters 
del sigle XVIII. Feu remarcar las deplorables conse
cucncias, pera la nostra época. del resultat de la l1uyta 
entre jacobins y girondis, donchs si las llibertats dels 
Estats moderns son degudas a la Revolució francesa, 
l' esclavitut actual es deguda al triomf del jacobinisme. 
Els productes foren la lIihertat individual y la esclavi
tut de las colectivitat~_ D( uixó 'n deduhi la necessitat 
ineludible que info1'lna a la n)oderna c,.iencia política 
procillmant la llibertat de las colectivitats naturals; 
ideal aqllet qu' induptablemcnt nasqué després de la 
Revolució francesa allluytar tots cls pobles contra l' 
invasió napol.cónica y que desarrpJ1an~ ¡¡b la constant 
evolució que. sufr<~iKçn t9tas las ideas ha fecondat al 
nacionalisme qu" 3meqassa constantment I<} tranquilitat 
dels moderns Eitat!f ~nitaris. Acabl1 '1 confercnciant la 
seva disertació afirmant com ol cqT\sccucncia de tot lo 
dit que la pt'oclamacjó qe la llibertat de. las colcctivi
tats cloun\ la 6poc.a contcmpol'anea que ton inaugurada 
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•ab la proclamació de las ll ibertats individuals. 
F o u aplaudidíssim. 

La 4.* conferencia de la tanda ana á cárrech den Bona
ventura Riera qui desenrotllà lo tema «La IlegòslaCió anterior 
al decret de Nova Planta». Exposà lleugerament el carácter 
de la llegislacíó catalana, fent present que <içsca;isava sobre 
'1 dret consuetudinari, aixó es, les lleys catalanes no ereri mes 
que la sanció dels usos y practiques habituals que desde anys 
y anys venía practicant el nostre poble. Quasi tot el trebal' 
era dedicat á la. manera com estavan constituïdes y funció 
naven las Corts Catalanas, dient que i día que es tornin á 
reunir nostres Corts conforme estatueixen las bases de Man
resa, no 's convocarán de la mateixa manera ni s' usarán les 
meteixes fórmules de les passades, sino que conservant lo 
•essencial tot se fará conforme ab los aveusos de la civili-ació 
y ab les noves neetsitats modernes. També 's detingué ab 
motiu de la actual qüestió social, demostrant que baix la lie-
gislació catalana no hi hauria motiu de presentarse 'ls con-
llictes obrers d' avuy, perqué desapareixerien els impostos 
que avuy pesen sobre 'ls articles de primera necesitat, creant" 
se cu cambi '1 sistema de tributació progressiva sobre les 
rendes y 'ls beneficis: y eom que en el régim autonómich no 
hi hauria crineja de classes passives, burocracia y 

:8 pressupostos análechs, milloraria d' una manera in-
creible la situació de 1' industria. 

V ilnalnien; sostingué ab molt sólida argumentació que 
tots aquells catalans que estimin la dignitat de Catalunya, 
si 's recorden de les glorioses institucions de nostra terra, 
deuhen abstenirsc d! anar á votar en diades d" eleccions. 

Fou molt aplaudir 

ENGRUNAS 
Altra volta s' ha demostra t cl menyspreu en que 's 

té á les poblacions catalanes, disposant d' elles arb i t rà
riament c als cap: !' administració. Al
tra - nat un acte contrar i ;i la voluntat 
d' un poble, ag regan t el municipi d' H o r t a al de Barce
lona sense consultar prèviament als vehins si s' hi con
formaven, y mirant tan sols la conveniencia d' interes
sos raquít ichs y esquifits. 

No t rac tem d' aver iguar aquestes conveniencie 
volem discutir si es ó no convenient! ' agregació , ['ero 
ja n ' hi ha prou ab que 'ls vehins no la vulguin pera que 
's degui respectar la seva voluntat . Si n o i a volen ells 

11 el perqué no 'ls com 
Cónséqúent'S.ab lo gran principi de 1' autonomia tan 

dels individus com de les coleetivitats socials, unim 
nost ra protes ta a la dels segregacionis tes de Sant An
d r e u y d' 1 forta. 

L o Çsar de la república ha dit que ell vol un 
exèrcit ab molts canons de tir rápi t (deu t robar que ab 
los mausers no 's fa prou feina) y ab tot lo dem. 
correspon á S. M. imperial. Aquest exércft 1' hi deurà 
servir per fusellar als federals com ya fa anys que 'ls 
ho té promès y per fer que tot hom reconegui y respec
ti sa autor i ta t . 

Ho trovem molt natura l , un Csar sense soldats per 
fusellar a!s revoltoses, resulta molt d' es tar per 
nos l'a lo mateix electe que las escomunions d' un papa 
que no tingui infern a sa disposició. 

L ' Es t a t espanyol, días enrera sufri un a l t re crisis 
política, que donà per resultat , la vinguda al poder d' 
en Vil laverde. 

L a s crisis políticas ,í Espanya venen á ser un cambi 
ompanyía què representa las mateixas obras que 

els seus antecessors y que si fá ó no fa produeixen las 
mateixas desgracias ; acaba 1' un y comensa 1' a l t re ab 
un ordre esfereïdor y ab una calma aclaparadora . 

Aquí n o ' s coneixen els cambis d' ideas ni de pro
g ramas , aquí s' efectúan cambis de personas que ab 
'dvntichs procediments y ab iguals ciñas delman y aga-
*rotan als pobles que forman aquest Estat encuadrat en 
e ' s motllos vells del despotisme. 

L a s crisis políticas no representan al tre cosa que '1 
repar t iment per torn paci&cb del us de fiuit del poder. 
En Vil laverde y en Silvela son duas bocas que maste-
gan i' aliment per rm mateix pahidor y nudreixen ab 
e " un mateix organisme. 110 cauen may 
Per descrèdit del seu p rograma, cauen per que els de 
b a r r e r a no poden a r r iba r á la menjadora y d' una em
penta s' els t reuen de ldevan t : Señores no empujar. 

Regna una pau mes que octaviana en el camp de la 
política central ista; com á bons ge rmans se repar te ixen 
el cos y la sang de Cata lunya y cuan en Pau n' estil tip 
apoya A en Pere a fi y efecte de que no s' estronqui tan 
dolsa font. En Vi l laverde gobernara ab els mateixos 
homes que gobernava en Silvela, t indrà las mateixas 
Corts y presentará els mateixos projectes; si alguna 
cosa modifica sera el pressupost un xich mes ca r rega t 
al objecte de poder sostenir el luxo que porta ó siguin 
las eminencias políticas que ab ell han format el nou 
ministeri . 

L a da r re ra , com totas las crisis políticas, no repre
sentan pera el país a l t r e cosa que sis ministres nous 
disposats á regalarnos novas lleys pera poder cobrar 
las cessantías. 

Y anem sumant ministres, que n ' hi ha mes que un 
foch no 'n cremaria: això ei un dir. 

Apar t inse que no 'ls íassin mal. 
Y are llegeixin lo que diu El Eco de Ad< 
i El separatismo catalán es hoy una enfermedad 

nacional que si bien no reviste un peligro inminente 
barala salud de la patria,, no cabe duda que no ata
jándola á tiempo, pudiera determinar una pavorosa 
tonfienda fratricida. Estimamos que nuestros gober
nantes están sobradamente persuadidos de esta ver-
dad, pero no es menos cierto que aun no se ¡tan dado 
cuenta que para extinguir ese ma! no disponen de 
otro medio que el de apelar al hierro, y si fuera pre
ciso al cstcrnünio de cuantos cu Barcelona, Manresa 
v Arenys de Mar se permiten lánskr el grito de Mue
ra España.' 

Que s' enreda aquet minyó; ¿d' ahont hu ha t re t que 
á Barcelona, á Manresa, á Arenys de Mar, se cridés 
semblant cosa? Torniscn al Hit que això es la l luna. 

Pero a re permetins que nosaltres els dTguétn' q 
uns pcriouichs com el de Avila merexerían, quan e 
nos, que 1' autori tat els obligues á rectificar las menti
das que ab tota la mala fé estampan en sas columnas 
ab el noble propòsit d' ensendre mes y mes un foch que 
ja té prou llenya. 

Aquí tant sols cr idem ¡¡Visca Catalunya!! que es lo 

que 'ns interessa. 

Y prou, á sapiguer á Salamanca. 

D ' aixó de la Marina s' en podría fer una ópera, no 
passa día que no 'ns vinguin de Madrid noticia: 
cas; arc segons llegim 1' hi posaran un peti.. 

C R È D I T S D E MA R I Ñ A . - «Los crèdits que 's pro
posa concedir lo Govern á Marina ascendeixen á qua
t r e milions de pessetas, dels quins se dedican un milió a 
1' Arsenal de la Ca r r aca , y 2.700.000 pessetas pera que 

r lo (ai ilcnal ('/'sueros, lo Pe/ayo y ¡' 
Maria de Molina. • 

sembla que 'ls barcos de guerra espanyols no 
m ni per cent miilons de pessetas, son mes te 

que 'ls ara . No 'ls queda al tre remey que ferne 
de nous y a mida que 'ls t inguin llestos envían 6 bus
car una persona entesa en 1' ar t de dir la bona-ventura 
y s i a e ra millor èxit q u e ' l s anter iors 
ferne estelias y cap al foch de Sn. Joan. ¿Qué no hi 
creuen Vs . ab la planeta? Donchs no 'ls quedi dupte que 
las desgracias de la Marina espanyola son degudas an 
aixó: á la planeta. 

Per lo tant proposem an el goher.fi que avants di cn-
: mirar per un gi tano. Prou que n' hi 

han á Espanya . 

Ab motiu de discutirse al Congrés del Es t a t espa
nyol la resposta al Missatje de la Corona, varen exte-
riorisar li menos eloqüent, tots 
els quefes de las minorías, qtn f els direc
tors de las innombrables collas políticas que pretenen 
jugarse als daus la túnica de Innoble, generosa, hidal-

ña. 
ibé haparla't Pon Paco. En cl seu discurs, ente-

pronunciado, s' han t rac ta t , com en els dels al t res 
pictios, els problemas polítich, social y relligiós, 

demostrant que po¡,sehci.\< nit 
á entendre els co ¡ts profonds qu' han fet de 
las matemàtic uns. 

d' aquell discurs y d' una interrupció feta al 
mateix per 1' Amigo del pueblo, lo següent: 

El señor Lerroux: P E R O LO CIERTO E S QUE LOS onRB-
ROS SIGUEN SOSTENIENDO A MUCHOS HOLGAZANES. 

El señor Romero Robledo: E S T O DE HOLGAZANES 
s R E L A T I V O , PORQUE NO ME III TO A V E R I 

GUAR I T V E E L S l J . l . E K R O U X . 

El rroux- V ivo DK MIS RENTAS. 
Vostès mateixos ja hi farán cl comentar i , 

no 1' hi posem porque ens agrada estar bd ab tothom. 
Som 6 no som radicals. 

Pon Alejandro també ho es de radical. 

Llegeixo: «Lo Concell de Ministn >t fer 
seu lo projecte del gobern anter ior sobre concessió á 1' 
ajuntament de Madrid d' un subvenció en concepte de 
capitalitat.» 

No n' hi deu haber prou que ab diners del Es ta t s' 
onstruhit a Madrid el canal del Lozoya, el Tea

t ro Real , 1' Hipódromo, que ab ells se pagui la < i 
vació de las principals vías ab 1' escusa de que son ca

ns de 1' Es ta t , y de tantas al t res mil loraseom s' 
hi fan, era necessari pera que aquella ciutat ¡pobreta! 
que te M gran t revall d' hostatjar á tots els que compo
nen !' inmcns engranat jc de la direcció de 1' administra
ció pública, se li concedís una subvenció perqué ab las 

:s q u e ' 1 ser capital de la monarquia li dona no 
pot v iu re . 

Un xicb mes avall de Castel lar de Nuch, poch des
prés de son naixement, s' est imba '1 riu Llobrega t per 
una colossal uorja sobre la que hi ha un pont d' un sol 
arch 1 , que desde aqu. itempla es 
imponent y, junt ab la a tapuhida y expléndida vi 
ció que 1' enrotlla, constitueix una de las bellesas mes 

-.na: l 'írineu y en quina contemplació s' 
hi embadaleixen els excursionistas, 

Donchs be, una companyia fabril 
t ruir aytal bellesa desviant 1' aygua pera sos fins in
dustrials, quedant per lo tant , seca la gorja. 

Tots els que deplorem que d. nin de ni 
Catalunya molts de sos mes preuhats objectes arqueo-
lógiehs pera anar á enriquir els musseus extra: 
tots els que sentim 1' enrunament dels monastirs dignes 

historia y per son valor art íst ich de que ' 
taurin y conserven, tots els que se 'ns arbora 1' Anima 
al llegir Fets tant escandalosos com el del robo del Mu-
sseu episcopal de Vich, un dels millors del mon i 

o, y que ab tan ta paciencia com energia fundà 1' 
ilustre Morgadcs , no podem menos d' aixecar 1 
contra aquesta nova profanació que en nom de 1' indus
t r ia v. d' un dels llochs mes encisadors del Pi-
rineu. 

iY pensar que pobles al tament industrials y prac-
tichs com els Es t a t s Uni ts , declaran monument nacio
nal y per lo tant intangibles per mans bar rocras , mokas 

naturals que aquí explotarían compa-
nyías part iculars! 

No sols de p;i viu 1' home y d. 
¡t, se gas ta molta forsa en cosas que no son pas 

Utilitat y moltas vegadas son perjudicials 
als pobles. 

UiUMiMUitüttUUi.'. i- • •'¡¿UiÀUt*UtòtittiiUiíUtè»tè!*M 

Cfói\iéà nàéiot|àli#tà 

I N G L A T E R R A 

Fins fa poch, Londres prevehía a las Universi tats y 
- de las colonias bri tánicas, d s, mé-
d1 ènsenyansa, textos, en una paraula, tot lo ma

terial docent, en personas y cosas. D ' un quant temps 
nixó ha cambiat . i 

civilisats \ las circunstancias y 1 
ta ts ; sols i [sos víct imas del a t rás , de la ru t ina 
y de la com Turquia nya, per exem
ple, lo < ' .o\ern no varia ma . ns, encara que mu
di molt sovint la forma ext .qu i lo 
que enfáticament s' en diu enseñan ¡ a t a n 

jitat que fa íástich - a d a . 
á Inglaterra y a lo que acaba de fer 1' 

Estat británich en vista de la vida intelectual d 
colonias. Lo Cap y Montreal, Melbourne y Bombay s' 
han converti t , en una veintena d' an litres tants 
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centres d' cnsenyansa. Las Universitats colonials, ab 
vida prou robusta, han reclamat la autonomía y '1 dret 
á viure per llur propi eslors y ab llurs recursos, sense 
necessitar la má protectora de la metrópoli. Y aquesta 
regoneixent la rahó, la justicia y la conveniencia de la 
autonomía universitaria de las colonias, s' ha donat 
pressa á proclamarla. Avuy los professors y 'ls cursos, 
los métodos docents y las obras de text, s' ho propor
cionan per sí solas y lliurement las filias emancipadas 
de la Gran Bretanya. La sabiduría del centre, la cien
cia oficial, tot aqueix enfarfech inútil y perjudicial que 
i s Estats enderrerits conservan y aplican pera deturar 
lo verdader progrés científich y la vida de la cultura 
pública, han desaparegut de las Colonias británicas. La 
joventut verdaderament estudiosa no quedava satisfeta 
de la ciencia oficial que rebia de las antiquadas Univer
sitats d' Oxford y Cambridge, y si bé desertava de las 
aulas británicas pera buscar millor y més adequat no-
driment á son esperit en las Universitats nort-amcrica-
nas, alemanyas y francesas, això no responia al justí-
ssim desitj d' igualar las Escolas de l!ur patria natural 
ab aqueixos centres de cultura, sense haver de pidolar 
res á la Metrópoli. 

Catalunya, qual historia científicaessuperior ;i Bom
bay, á Melbourne y á Montreal, té dret indiscutible á no 
captar ciencia á las Escolas oficinescas de 1' Estat es
panyol. 

MALTA 

Mr. Chamberlain, de vegadas es més tossut que un 
aragonés, pero, escolta la rahó y fins la dona á qui la 
té. Ara ha passat ab los maltesos una cosa que 1' orgull 
de la gent del centre,—causa de las propias y agenas 
desgracias,—no hauria consentit. Existía, com havém 
dit en altras ocasions en aquesta secció, un conflicte 
entre 1' govern inglés y 'ls representants elegits pel po
ble malles,, donchs, aquestos reclamavan que á Malta, 
sos naturals, poguessen escullir la llengua que tinguc-
ssen per convenient pera la cnsenyansa dels noys. Mis-
ter Chamberlain ha manifestat, que '1 gover inglés es
tava dicidit á deixar en llibertat 1' escullir lo lenguatje 
que volguessin les maltesos pera '1 fií educatiu indicat. 
«Nosaltres donem a escullir entre 1' italià y 1' inglés, 
manifestà '1 ministre de las Colonias al Parlament bri-
tánich. Los cursos se donan en maltès; n o ' s tracta, 
donchs, de privar la llengua popular. Havém, pel con
trari, decidit que 'ls parcs escuüeixin la llengua extran-
jeca ab la qual será precís ensenyar ;l llurs fills. D' al
tra part, los diputats maltesos exigían que la llengua 
italiana fos declarada obligatoria, y com que nosaltres 
havém rebutjat aquesta proposició, també ells no vòllan 
votar lo pressupost d' instrucció pública. Era , donchs, 
Impossible continuar per aquest camí, y per això havém 
restablert la constitució anterior á la de 1887»; ab lo 
que lo govern británich ha donat resposta A la pregunta 
que se li feu relativa a! cambi de la constitució del con-

islatiu de Malta. 
n pot suposarse, la gçnt Hibéràlçs'ca protestà d' 

aquesta abdicació drls drets del Estat d'imposar la llen-
gua oficial a sos súbdits; 1' estupít jacobinismo no pot 
consentir desigualtats de cap mena. En un remat de 

tons ningú té personalitat de cap mena; aquell que 
s' aparta de la munió, aquell que trenca la unitat, lo 
rabadà 6 pastor li venta cop de pedra, ó '1 gos d' atura 
ensenya las puttxagudas dents al atrevit. Veus aqní 1' 
ideal de aqueixa gent líiberaiíssima; tots los pobles un 
sol remat, y tots los remats una sola cleda. 

TURQUIA 

Lo Sultà, creyent que la prudencia es més bon re-
mcy pera apaybagar los conflictes del nacionalisme que 
no la violencia, que tan agrada als governants y sos 
arólits d' aquí, ha ordenat que no 's posi obstacles ,'t la 
reobertura de las iglesias y escolas de llengua búlgara. 
A mes, ha decretat la llibertat dels búlgars empreso
nats que prengueren part en los dai rerj disturbis, á con
dició de que jurin, sobre 'ls Sants Evangelis, que d'avuy 
més serán fidels y leyals súbdits. En lo vilayet de Us-
kub han comensat á posarse en planta aqueixas dispo
sicions conciliadoras. 

Aquestos procediments de pacificació y concordia 
han imprcsionat favorablement á tothom, y son penyo
ra de que '1 govern turch no vol resoldre la cuestió de 
Macedònia á sanch y á foch; res de ajíó,.. del último 
hombre y de la última peseta, que tant entussiasmá 
ais diarihistas inconsútils de la pobre Espanya. A Tur
quía hi ha més sentit comú que aquende '1 Pirineu; ab 
tota rahó pot dirse, sense ofendre la «inconsutilitat» y 
patriotisme de ningú, que á Espanya hi ha menos solta, 
donchs, qu' en los dominis d' Abdul-IIamid. 

P E L E G R Í C A S A D E S Y G R A M A T X E S . 

(De La Renaixensa.) 
* * 

S' ha constituint á Londres la cSocietat Internacio
nal de la Joventut nacionalista» que ha redatat un Re
glament qual primer article diu aixis: 

cAquesta Societat te per objecte la reunió de indivi-
duus perteneixents á Euskeria, Polonia, Finlandia, Fi
lipinas é Irlanda, ab tal qu' aspirin á la reivindicació 
dels drets del seu respectiu país. 

En dita Societat se rebran periódichs dels expresats 
punts, dels quals se traduhirán als francés els principals 
articles, per ser aquesta una llenguado la que casi tot
hom ne posseheix algunas nocions. 

També s' enviarán articles als periódichs d' aquesta 
ciutat quan els Governs realisin abusos contra 'ls nos
tres compatriotas.» 

NOVAS 
Lo día 19 del present mes, va celebrar 1' Associació de

mocrática catalanista «Lo Trángul» una vetllada política, en 
la qu' hi prengueren part els oradors catalanistas, senyors 
Arniches, Crehuet, Capdevila, Folch y Mallofré, quins feren 
una calurosa defensa del nostre programa, sintetisat en las 
memorables Bases de Manresa, al ensemps que recomanaren 
el més gran radicalisme en lo qu' es refereix als procedi
ments que deu seguir el catalanisme pera lograr la autonomia 
complerta y absoluta de nostre estimada Catalunya. 

No cal dir que tots els oradors foren interromputs pels 
aplaussos de la concurrencia, sent al acabar objecte de una 
ovació 

— L' Associació catalanista de Premià de Mar, d' acort ab 
1' Associació Popular Catalanista de Barcelona te combina
das una serie de conferencias que correran á carrech de dis
tingits oradors catalanistas. 

La primera de ditas conferencias, tindrà lloch lo dia 2 del 
mes d' Agost, á las quatre de la tarde, en la que, en Rafel 
Capdevila, versará sobre '1 tema, «El Catalanisme y '1 obrer.» 

S' ha constituhit una entitat ablo nom de «Centre Fra_ 
ternal de Cultura», que te son domicili al carrer d' Abaixa. 
dors, 6, pral., quina celebrà sa inauguració baix lo següent 
programa: 

Lo dia 24 conferencias pel Dr. Martínez Vargas y per nos_ 
tre benvolgut company lo Director de LA DEVANTETÍA n' An. 
toni Sayós, desarrollant respectivament los temas: «Influen
cia de la Ciencia y del Art en lo benestar social» y «Necesitat 
de la instrucció». 

Día 25, representació al Teatre Novetats per la companyia 
Mariani, del drama d' Enrich Ibsen Casa di bombóla. 

Día 26, excursió á Tarrassa, ahont se celebraren dugas 
conferencias sobre 'ls temas: cConcepte d'inferioritat en que 
s' ha tingut y ' i te á la dona, y necesitat d' enaltiria» y «Pe
dagogía moderna. Influencia qu' exercirà en la humanitat.» 

Felicitem á la novella entitat y li desitjem llarchs anys de 
vida pera poguer continuar sa llohable obra. 

Lo día 25, diada de St. Jaume, 1' Associació «Aplech 
C.ntalanista» d' aquesta ciutat, celebra d' acort ab la Unió 
Catalanista, un meeting de propaganda á la vila de Cente
llas, vegentse sumament concurregut. 

Obert 1' acte per en Marian Pineda cedi la presidencia al 
vocal de la Junta Permanent en Candi Robert, fent us segui, 
dament de la paraula en Joaquim Soliveras del «Centre Cen-
tellencb»; en Miquel Balmas de <Lo Trángul», de la Barceló-
neta; en Benet Bages, de Contellas; en D. Roig y Pruna y en 
Joseph Serrat del «Aplech Catalanista», fent tots la apologia 
del Programa de Manresa. 

Fen lo resum en Candi Robert que glosa los diferents te
mas exposats pels esmentats senyors. 

Tots foren, com es de suposar, calurosament aplaudits. 
Han deixat de publicarse los periódichs catalanistas 

«Sol Ixcnt» de Mataró y «Lo Somatent» de Reus, quin feya 

quinze anys que veya la llum pública. 
Ens dolem de la desaparició de tant benvolguts companys. 
—Lo dissapte dia 25, lo «Centre Catalunya» de St. Martí 

de Provensals, celebrà una sessió necrológica dedicada á la 
memoria de Mossèn Jacinto Verdaguer. Obri la sessió lo pre
sident del Centre Sr. Bonhome ab un sentit parlament; se 
llegiren poesías d' en Verdaguer y altres autors, cantant una 
nutrida massa choral algunas composicions ab molt acert. 
Després d' un bonich parlament del Sr. Fuster, fent notar la 
trascendencia d' aquell acte y algunas consideracions sobre 
la personalitat artística y social del gran poeta, flni 1' acte ab 
un discurs de gracias del Sr. Llangort, tant ben encertat com 
els demés que 's feren. Lanombrosa concurrencia quedà molt 
complascuda d' aquesta vetllada. 

—Igual que en anys anteriors, torna á haverhi sardanes 
cada festa á la tarda en els porxos d' en Xifré. 

—La Associació Catalanista de Premia de Mar, celébralo 
día 25 una vetllada literaria, vegentse favorescuda ab la asis
tencia de nombrosa y escullida concurrencia. Obri la sessió, 
un discurs d' obertura de En Pere M. Petit, Vis-president de 
la Associació, en quin relluhir qu' un dels principals objectes 
de la entitat era de procurar la instrucció no tant sols dels 
socis, sino del poble en general. Seguiren diversos y notables 
trcvalls per altres tants socis, sent tots acullits ab llarchs y 
entusiastas aplaudiments. 

—Lo dia 26 tingué lloch á Premià de Mar un meeting de 
propaganda catalanista organisat per la Associació catalanis
ta de dita població, d' acoit ab la «Associació Popular Cata
lanista» d' aquesta ciutat, que resultà importantíssim tant 
pels elements qu' hi prengueren part com per la nombrosa 
concurrencia qu' hi assistí. Obri 1' acte lo Sr. Petit qui des
prés de breus paraulas ced ila presidencia al Sr. Bozzo, fent 
us de la paraula los Srs. Costa, Alsina, Casals, Sans, Capde
vila, Folch y Capdevila, Mallofré, Flos y Calcat, resumint lo 
Sr. Bozzo. Lo nombrós públich escoltà ab relligiós silenci los 
entusiastas parlaments dels oradors, fentloshi al acabar una 
gran ovació. 

SECCIÓ OFICIAL 
Associació Popular Catalanista 

Conferencias per aquesta quinzena: 
Dia 2 d' Agost á las to de la vetlla, per En Joseph Ma

llofré. 
Dia 9, á la mateixa hora, per En Mateu Julià, 

flgpapaeiò Exearsionista BACH DE RODfl 

Aqueixa entitat celebrará lo dia 2 d" Agost á las 4 de la 
tarde Concell General extraordinari pera 1' aprobació d' I.s-
tatuts, ab motiu de convertirse" en Associació. 

Lo que 's posa en coneixement dels socis pels efectes con
següents. 

Barcelona 31 de Juliol de 1903,—P. A. del C. D.—Lo Se
cretari, Joseph M." de Sucre. 

PETITA CORRESPONDENCIA 
J. L. Girona.—Rebut lo seu donatiu de 3 ptas aixis com 

las"i5'9o d' EnJ . T. de St. Jordi; tan prompte veigi EnT.B.T. 
li parlaré de lo que V. m' indica, interinament espero conti
nuara com fins arc, mollas mercès per tot. 

A. F. Santiago de Cuba. —Rebuda la seva y pasaré al co
bro; d' avuy endevant 1' hi enviaré 3 exemplars perquè pu
gui fer una mica de propaganda. 

J. V. y J. C. S. Arbucias.—Rebut lo seu donatiu de o'75 
csetas pels que '!s hi he enviat 25 exemplars; las condicions 

as poden veurer en lo mateix periódich y la forma de pago 
es en sagells ó libranza ó com mes los convingui, pero sem
pre per endevant. 

A M.' G. Tarragona.—Rebut la seva amb 2 ptas. en sa
gells de correu per son donatiu d' aquest trimestre, mercès 
molt 

P. B.;J. B. Barcelona.—Quedan anotats. 
A. G. Barcelona.—Rebut la seva, 1' hi agrahiré que pasi 

per aquesta Administració. 
IJ Administrador. 

Í: 

AVIS 
ALS P R O P A O À E O R B 

Aquest, fi de mes aqueixa Administració ha 
disposat á Carrech dels qu' estaban en desco
bert dels qui espera atendrán degudament lo 
seu giro. 

ALS PROTECTORS 
S* avisa á tots los que no estiguin al co

rrent que si avans del 15 del pròxim Agost no 
han fet fondos se 'ls hi suspendrà D envio del 
quiuzenari. 

Establiment tipogriflch de Joseph ORTEGA.—S. Pau, 98.—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: 
Una acció de ioo exemplars, Ptas. 3^0 1 p e r c a d a número, 
Mitja acció de 50 » > i'8o ( c o m p r e s o s gastos 
Un quart d'acció de 25 » » . I ' J ¿e correu 
Un vuyté d'acció de 12 » » o'^o \ Catalunya 
Un dotzau d'acció de 8 » > o 35 _ , , . _ „ _ . 

Barcelona: els mateixos preus, repartintse a domicili.-Aforas de Barcelonai 5 cèntims de més per cada envio d' un ó mes exemplar..-Extranger: P r c u s d o ^ 
piar al qui i'assi un donatiu anyal de qualserol import.-Pagaments a la bestreta: S' admeten sagells d* correm y documents de fàcil cobransa.-Es lliure la reproducció d.ls treralls. 
tornan els originals. •^•^•^•^•^•^a»^»»^»»^»»^»^»^»™ 
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