
ANY I. BARCELONA 31 DE AGOST DE 1903. NÚM. 14 

LA DEVA8TBRA 
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 U D Í L L E T E B L W C I I S , 8, l c 

LO QUE VOLEM. la catalana _ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
per estatuhir nostre dret; 
y que dintre de Cataluny; 
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os refermà mes en nostre propòsit de 
uuir la doctrina que sempre hem de

fensat, lo que está passant á Irlanda. 
Mogut per las predicas de O'Conncli 
bona part del poble irlandés va llan-
sarse á las Huytas electorals; per una 

llarga temporada ha intervingut Irlanda en las cam
bras inglesas ab una repectablc minoría, quina minoria 
fou per molt temps lo contrapes qne decanta la balansa 
cap á los conservadors ó als lliberals, equilibradas com 
estaban las forsas dels dos partits inglesos, los vots dels 
nacionalistas irlandesos podían fer y desfer ministeris, 

impossible i' aprobat 
tas lleys y pertorbaren la marxa del parlamentarismo 
á Inglaterra únich país ahont aquest sistema ha dat bon 
resultat y ¡i la ti lo partit Iliberal escrigué en son po-
grama una part de las revindicacions que ab tanta in
sistencia demanava lo poble esclau. Ab tot y que 'n 
GLídstone, polítich molt mes formal que 'n Polavieja, 
deíensá 1' autonomía d' Irlanda á cambi de que los na
cionalistas apoyessin franca y resoltament al ministeri 
per ell presidit, res lograren los irlandesos; sos ene-
michs trobaren medi de desacreditar a n' efrParnell 
deixantlo anulat ensemps que dividits als nacionalistas 
irlandesos. 

Per sort lo poble irlandés no defallí may en la 11 
via de son calvari, ha conservat sempre sa llengua, mal 
grat las imposicions oficials que 1' esclogueren de tots 
los actes de la vida en que té dretl ' Estat en inte; 
d' uns cuants anys á n' aquesta part s" han fundat esco
las, s' han publicat periódichs y s' han escrit llibres en 
que s* usa únicament 1' erse y la reconstitució deia 
llengua irlandesa es un fet. 

Vingué després la guerra sud-africana y lo poble 
irlandés no va deixarse portar, ni un moment, per 1' 
estúpida patriotería, comprengué que sa eterna tirana 
había promu¿ut aquesta guerra ab lo sol fi de e 
sar a altre poble, las simpatías d' Irlanda foren per lo 
poble boer y celebra las victorias de las repúblicas uni
das com á cosapropiayaclamaalshéroes/1 ;,./.' 
com á sos propis capdills. 

A Inglaterra ahont domina '1 sentit práctich y sos 
polítichs ho son de vritat y per lo tant saben de sobres 
que hi molts estats qu' están gelosos de sa preponde
rancia y sois esperan 1' ocasió de pendre revenja de las 
humiliacions que los ha fet sufrir, feu reflexionar la 
conducta observada per Irlanda durant aquella guerra 
y vegent los perills que li reportaria en cas d' una gue
rra ab un Estat poderos, si Irlanda continuava sa polí
tica, á la fi ha rectificat la conducta fins era seguida y 
Irlanda está en cami d' obtenir justicia. 

Ja la Cambra dels Lords ha Votat lo Bill per fer un 
emprèstit de 3ü0 milions de pessetas ab objecte d' ex
propiar ¡as térras que la conquista roba als | 

landesos per donarlas als Land lords y á la ti retorna
ran ;1 sos 1 legítims propietaris. Y com segons lo Bill 
qu1 autorisa la espropiació la aplicació d' aquesta lley 
corre á carrech de las corporacions populars de carác-

presentatíu, al mateix temps qu' Irlanda recobra 
sos bens se !i reconeix una part de sa autonomía. 

Tot lo lograt fins ara es sens que ho degui ais tre-
valis de sos diputats ni á cap c á Londi 
viada, si no á la admirable resistencia oposadu al uni-
formisme inglés, á que ab tot y los llarchs anys d' es-
clavatje, ab tot y la mi ampada arreu, ha tin
gut irlanda forsas y diners pera fundar escolas ahon 
difundía 1' ensenya ua y d' historia patria y 
no va deixarse enlluernar per oripells ni glorias qu' al 
fi no eran sev 

zzo. 
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L' AUTONOMIA 

QUESTA paraula que abans era poch 
pronunciada perqué expressant 
una idea allavores verge no 
prou escayent pera posarse en bo
ca de tothom y prostituirse en el 

camp de la corrupció mundana a solament es
crita en dues banderes d' un meteix color: en la ban
dera del catalanisme, que veya en la r< i ó de 1' 
autonomía una esperansa de llivertat, y en la do 
tit federal, que era de tots els partits poli; 
nyols, el que mes se acostava á 1' aspiració nacionalis
ta de! poble català. La doctrina autonomista, professa
da allavores per poques persones, pero d' una manera 
ingenua y franca, arrivá á esparverar ais inter 
en el règim unitari actua!, els qual lo possible 
pera contrarrestar la tendencia des> dora; mes 
aquell esverament y confussió arriba á tal punt quan la 
guerra de Cuba y Filipinas, que fins perseguiren la 
propaganda del ideal autonomista. 

Y no era solament aquesta propaganda perseguida 
per les autoritats, sino que una gran part de nostres 
compatricis, inconscients per falta de la conveí 
educació política, contribuía á la persecució delspatrio-

. i fent aquelles manifestacions patriote-
res favorables á la centralisació, cantant pels carrers la 
marxa de Cádiz y donant moris á la confederació nort-
amcricana pel fet de reclamar aquet poble, en nom de 
la civilisació, un règim expansiu pera nostres colònies. 
L' autonomía tenia aleshores molts enemichs. 

Vingué '1 gran terrabastall d' Ultramar, y de sopte 
com per art d' cmbruixament, cambia radicalment, al 
menys en apariencia, 1' opinió pública. Allavores tot
hom se Hi adoná, encara que massa tart, de que podien 
haverse evitat ios guerres colonials donant á temps 1' 
autonomía á les possessions d' Ultramar. Despr 
gnns senyors de Barcelona, sens dupte peí que 'ls tin-

in per savJS, publicaren una derrera d' altre una 

curiosa tanda de declaracions, fentse partidaris uns de 
1' autonomía regional, altres de la municipal, y quasi 
tots d' una mena d' autonomía sui generis que anome
naven descentralización bien entendida, es á dir, que 
n' hi havia pera tots els gustos. El partit carií també, 
veyent la no nt de les idees, inmediata ment va 
secundarla, á fi de no perdre' prossélits. Y finalment, 
se 'ns presenta '1 célebre Polavieja, qui després de 
combatre á san» y foch als autonomistes filipins, va 
saber corrompre als autonomistes catalans, oferintloshi 
un concert económich, la diputació única, descentrali-
sació dels municipis y alguns altres retallets del pro
grama de Manresa, lo qual dona origen á 1' aparició 
del diari La Veu de Catalunya, y á la Lliga Regiona
lista, á quina entitat s' allistaren tot seguit una pila de 
persones que no tenint cap prestigi pera dedicarse á la 
política, trovaren aquí una i i d' obtenir cá-

rrechs y empleus, ó actes de diputat ó regidor. 
Veusaqui tota i' historia del concepte que 'ns ocupa. 

¿resultat de aixó? Que [' autonomisme s' ha 
posat de moda; y com que tothom amb aquí 
ta roha tan bonica que va bé per tothom encara que 
sia ab mànegues amp cus trovera, al mirar 1' 
extériot íes, que tothom va vestit ó disfres
sat d' autonomisi • poder distingir clarament 
quins son els qui van vestits ab propietat, dels qui 'n 
van hipòcritament disfressats. 

Succeheix aquí igual que en els conceptes de lliver
tat y democracia. Si escolteu als homes, tothom es de
mócrata, t >thom es partidari llivertat; pero si 
prescindint de les paraules observem atentament 1' in
terior humà, salves ra epcions en aquet país no 

•ii ni una cosa ni una altra. 
Son molt còmodes les disi. , mes que cóm 

útils; mes de quatre vegades una disfressa ben [ota y 
ben dissimulada ha permès assentarse en els escaños 
del congrés ó en les poltronas de la <munal, ó ha 
sigut bona recomanació p( nir prebendes ó pro
teccions. Y al veure tan bons resultats práctichs, 
comprèn molt bé com molts d' aquells que abans no 
podien veure sens odi aquí tidura tan elegant y 
útil, ara deixant de banda odis tontos, s' espavilen 
també á posarse una casaca autonomista, y á ferse ben 
amichs dels que la vesteixen ab propietat, perqué ¡que 
dimontri! una cosa ó altra sl arreplegará. Mes ¿com s' 
ho podrán arreglar perqué no se 'ls hi conegui la farsa? 
Molt senzill: buscarán un nom que lis acabi de fer m 
amichs; y aixis podrán ferse seus també ais catalanis-

.ijuden, els hi során un bon pun
tal. Primerament s' anomenaran afins, y quan ha: 
treballat bé la concordia de tots els elements auto, 
mistes allavores ja toi i úns; V enlayrament d¡ 
capitostos autonomistes, dich, la salvació de Catalunya 

un tét. íQué 'ls en sembla d' aquet modo de p> 
sar? Vefdaderament es práctich. 

Pero 1' element catalanista (1' catalanisme pur, s' 
entén) ha conegut la jugada, y no vol ferse cómpü 
de lo que d' aixó pugui venir. Per aquet motiu, veyent 
que '1 vestit autonomista ja S( tothom, áduch 
sos enen iureunrsi que nin-
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valla per cap forma de govern determinada y en cambi 
una lluyta petita d' interesos materials quin fí primor
dial es tant sols un millorament oportunista. El Catala
nisme té sobre 'Is dos primers la ventatja de no imposar 
ni trevallar para cap forma de govern que ya sigui mo-
nárquich ya sigui republicà es sempre un grau de tira
nia, y sobre l'últim té la ventatja del grau de noblesa 
de la lluyta.que no es sostinguda am defensa del interés 
material sino de la dignitat de Catalunya; á més de que 
'1 Catalanisme es mes radical que tots ells en cuan al 
grau de llibertat que concedeix á la colectivitat natu
ral. Posà de relleu el conferenciant la tolerancia del 
Catalanisme en relligió y en política que no's troba en 
cap grupo polítich del Estat espanyol, y després de re
marcar la seva cualitat de moviment social, acabà mar
cant lo qu'es tolerant el nostre moviment fins en el seu 
programa, ya qu's pot militar en els seus rengles exis
tint desacort entre '1 criteri propi y lo estatuhit en las 
bases del Catalanisme, tenint en compte qu' aquestas 
son programa oficial permès per la autoritat guberna
tiva y per lo tant fet aposta casi exclussivament pera 
estar dintre de la legalitat. 

Acabada la conferencia y á prechs de la Junta Di
rectiva en Joseph Mallofré feu us de la paraula glosant 
alguns dels conceptes de la conferencia, especialment 
el referent á la forma de govern per la que la lluyta es 
sempre mesquina, insignificant, al costat de la l'uyta 
per 1' ideal de llibertad dels pobles. 

Abdós disertants foren molt aplaudits. 

El dia 27 del corrent el nostre estimat company de 
redacció en Joseph Mallofré donà en el local de «Cata
lunya Federal* una conferencia sobre '1 tema «Particu
larisme y Nacionalisme.» 

Explica detingudament lo mot i Particularisme 
això es amor, afecció per lo particular pero que en sen
tit cientifich es l'estudi detingut, la observació cons
tant y la experimentació,enqualsevoldelsconeixements 
humans, de tota manifestació ja de la Naturalesa, ja 
dels pobles, ja del home. Proba com l'aplicació del prin
cipi particularista es el que ha donat un impuls verda-
derament progressiu á las Ciencias. Entrant de plé en 
el camp de la medecina feu una breu ressenya histórica 
del concepte que de la mateixa tenian en l'Antiguetat 
els xinos, els indis y els grechs. Demostrà l'estat é» 
derit de las ciencias médicas en aquells pobles ,degut á 
aplicar ;i la mateixa l'especulació filosófica, principis 
abstractes, ó cerimonias relligiosas. 

Mes quan el pare de la Medecina, el gran Hipócra
tes introduhí, ab tot y no haberse sapigut sustreuresen 
en absolut de las elucubracions dels metaiisichs, el prin
cipi particularista, fou quan aquella ciencia progressa 
ràpidament. Feu una calurosa apología de la teoría ce
lular demostrant com la célula, element primordial de 
vida pot tenir fins y no contant mes que de protoplas-
ma vida independent, fent veure, ensemps, l'autonomia 
nesessaria que posseheixen no sois las células d'un ser 
viu sino tambe las que forman part d'un orgue qualse
vol per lo diferent trevall que portan a cap y el diferent 
medi en que viuhen. 

Cita nombrosos fets clínichs que corroboran 1'ex
celencia del particularisme y acaba sa erudita diserta
do fent notar que '1 día que Ms llegisladors, els jutjes, 

directors dels pobles tinguin un mes exacte coneixe
ment del individuo y de las colectivitats comprendrem 
1' absurdo d' aplicar iguals lleys, a individuos y á po
bles que la Naturalesa y 1' ambent en que viuhen la 
tant diferents. 

Omplia de gom á gom el local un nombrós públieh 
que després d' escoltar ab tota atenció al conferenciant 
1' aplaudí fortament. 

El Sr. Mallofré fou molt felicitat. 
Degut á la trascendencia del tema continuará 1' nos

tre company desarrollantllo el día 'ò del pròxim Setem-
la mateixa hora. 

ta un periódich d' allende; 
«En días aún muy recientes 

el torero Antonio Fuentes 
en no sé qué población 
se declaró ante las gentes 
liberal de corazón; 

y al explicarse sincero 
en estilo liso y llano, 
pensó el notable torero 
que el liberal verdadero 
no es más que el republicano.» 

als republicans si que 'ls habrá caygut la grossa ab tal 
adquisició, perxó 

«Causó tal declaración 
estupenda sensación 
en toda la tierra hispana, 
con grande satisfacción 
de la grey republicana, 

y ante el valiente desplante 
entusiasmada la gente, 
abrió al Fuentes la fuente 
de entusiasmo desbordante 
por e! desplante valiente.» 

L' entusiasme creixia y en Santander 
Viva Fuentes, viva Fuentes! 

—gritaban allí las gentes 
con entusiasmos sinceros— 
vivan los buenos toreros 
republicanos creyentes!» 

Ja 'ns veyam la República coll avall mes \oh velei
dad de los humanos corazones] 

«Pero, ahora, en San Sebastián, 
donde unas corridas dan 
á las que se invita al Rey, 
mostrando todos afán 
por la monárquica ley, 

el torero Antonio Fuentes 
a estilo liso y llano», 

de acuerdo allí con las gentes, 
en palabras reverentes 
brindó un toro al soberano; 

y luego al palco subió 
á donde el Rey le llamó 
para departir con él, 
desde donde descendió 
nuevamente al redondel, 

convertido en influencia 
ante la gran concurrencia 
que al ver tales relaciones, 
pensaba en la conveniencia 
de sus recomendaciones! 

Y fins e! ministre d' Estat va acompanyar al torero. 
Nada, no podém menos de donar el pésam ais republi-
cants unitaris y centralistas Ja veuhen fins la más 
brillante expresión del alma uaeional se 'ls esmuny! 

Donchs, si, aném depressa á la conquista moral d' 
Espanya. O sino fixintse com els de la meseta central 
ja 'ns copian certs procediments electorals molt alabats 
pels inventors de la teoria de la afinitat política de ca
sa nostre. 

«El Sr. Canalejasrecomendará á todos los amigos 
políticos que en las próximas elecciones y allí donde no 
haya candidatos canalejistas, voten las candidaturas 
monárquicas más afines con sus ideas democráticas.» 

Ja veuhen els progressos de la afinitat. Mes en Ca
nalejas no podrá treurer patent d' invenció. Aquesta 
la donarem als aixerits que 'ns aconsellavan votéssim 
als candidats afins al catalanisme. 

ENGRUNAS 
No habíam quedat en que '1 torero encarnaba '1 tipo 

nacional} aixis, qualsevol acte polítich que fassí un dels 
del tipo ha de tenir inmensa trascendencia pera la 
grandeza, integridad, carácter, etc., etc. de la noble 
Cien cu ¿ayos dominios brillaba siempí 

Per aixó estaban tan contents quan (segons ens con-

Que deyan els alarmistas que fs preparaban mani
festaciones y alteración del urden público ab el conse
güent seguit de tancament de portas, comissions, draps 
negres y juntas\ de defensa si en Villaverde sernos-
traba re." ió á concedir els crèdits pera que la siempre 
gloriosa marina español/3 continuase su brillan/e his
toria": 

Podém respirar tranquils: 
«El ministro de Marina ha dirigido un telegrama al 

alcalde de El Ferrol contestando á otro que recibió el 
mismo, notificándole que es infundada la alarma que 
dide existe entre los obreros del Arsenal, por temor á 

e suspendan los trabajos, pues éstos se hallan ase
gurados por los créditos recientemente obtenidos, que 
son aplica! . tres Arsenales del Estado, y no 

sólo al de la Carraca como algunos han creido.» 
Apa, dochs, á fer com aquell que travalla mentres 

altres fan com aquell que mana... y tot ab calma que 
mentres construeixin els barcos no hi ha por ni ni del 
pérfido mar ni deis voraces peces ni de Cavites ni San
tiagos. 

Han comprés may ¿vostès, la orgunisació del Estat 
espanyol? Perqué ó es tan complicada que de qualsevol 
manera s' espatlla ó está en mans tan barroeras que de 
qualsevol manera la fan malvé. No puja cap ministeri 
que lo primer que 's proposa no sigui la reorganización 
de los servicios. 

«Hoy se han remitido á la firma, los decretos refor
mando las Direcciones generales de Propiedades y 
Contribuciones.» 

«El señor Gasset dio cuenta de la reorganización de 
servicios que proyecta en su departamento.» 

•<E1 ministro de Gracia y Justicia se ocupa en estu
diar la reorganización de la secretaría de su departa
mento. El Sr. Santos Guzmán, creará un negociado que 
se encargará de la información legislativa, principal
mente de la comparada, para conoeer cuanto se legisla 
en el extranjero y cuantas obras de Derecho publiquen 
los pensadores de otros países. La reforma no produci
rá aumento de gastos. 

El ministro, siguiendo los derroteros trazados por 
el Sr. Dato, prepara otro decreto sobre reforma peni
tenciaria, que en breve aparecerá en la Gaceta.* 

Sempre la mateixa leyna d' en Jefa y ana cobrant 
sous que amb aixó si que hi tenen la ma trencada. 

Días enredera el President de la Associació Popu
lar Catalanista rebé una carta del Diario de la Marina 
de Madrit, qu' es d' aquellas que 's portan 1' oli per 
fora y per dintre. 

Per dintre hi havia tot de conceptes enlayrats pera 
tocar el cor del nostre President que per !o vist el té 
molt dur perquè's va posar á riure. Deya '1 firmant 
de la carta, (1' administrador López Pérez), que con
fiava rebrer resposta suscribintse la Popular á dit dia
ri, atenent al seu gran amor á vuestra querida 
paña, y atenent també á que aquet diari té per obji 
llevar al convencimiento de todos ¡a necesidad de 
construir una escuadra que... etc. Aixó á dintre de la 
carta; ya veuhen que té '1 seu grau de substancia. 

Al sobre hi havia la demostració del grau d' amor 
á la seva Espanya d' aquets senyors del Diario de la 
Marina. Cualsevol calet de per aqui qu' hi cregui de 
bona fé ab aixó de la escuadra s' ha de gastar quinze 
centimets si vol enviar una carta, mentres qu'aquells 
espavilats de Madrit fan viatjar las sevas missivas ab 
un senzill timbre encastat al sobre que diu: Ministerio 
de Marina—-Correo—C.abinvte paiticular. ¡Ah! el tim
bre porta dugas áncoras al mjtg y va rematat per una 
corona, la corona hi diu bastant, pero las áncoras sem
blan d' aquellas de lira que hi han brodadas als vestits 
de las criaturas cuan las vesteixin d' home. 

Sr. Lope l'< res; Com que també 'ns agrada estal
viar quinze cèntims, sobretot cuan han de servir pel 
Estat, li contestem desd' aquí dihentli qu' alié, del Dia
rio de la Marina no 'ns ha conveusut. 

Y si té medis de deixarnos aquell timbre tambe 'n 
farem un nosaltres de diari com el de vostès ab la sola 
diferencia que será tot al revés. Nosaltres ens dedica
rem á demostrar á tothom la inutilitat de la escuadra. 
¿Que 's ereuhen que no costan pochs diners els sagells 
del correó? 

No sé Sr. t.ópez Peres perquè 'ns havia d' enviar 
aquella carta. Que no ho veya qu' era feyna inútil?— 
¿Que 's creya que tenim pá á 1' ull? 

Mil mercès de tot, per aixó, que vam riure una bo
na estona. 

ll im rebut un comunicat del company de caus, 
riyor Durany que per falta d' espay no podem insi 
Conformes del tot ab son modo de pensar, ne parlarem 
en altre número. 

lla mort en Salisbury, 1' cx-premier de la Gran 
Bretanya, el célebre polítich autor de V anatema terri
ble contra las nacions moribundas. 

En Bismark havia dit d' ell, qu' era «una canya 
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pintada deferro>, retratant, d- una manera gráfica, ab 
aquesta frase, la debilitat de carácter que distingia al 
jefe del partit conservador inglés que tan sols demos
trava energía quan lluitava en front d' Estats menos 
poderosos qu' Inglaterra. 

En Salisbury fou un constant enemich dels ideals 
nacionalistas. Ell fou qui va oposarse á ll aprobado del 
Home rule pera Irlanda, essent en Gladstone Presi
dent del Concell de Ministres, combatent d' una manera 
ferma aquella reforma lliberal y justa proposada pel 
Gran Vell, del qui va mostrarse sempre 1' adversari. 

Darrerament, en Salisbury, va abocar á Inglaterra 
á cometre una de las injusticias més grossas qu' ha 
vist la Humanitat, consentint y apoyant al diable d' en 
Chamberlain pera que provoqués aquella guerra igno
miniosa contra 1' admirable poble boer. 

La Historia jutjarà com se mereix al destructor de 
de llibertat dels pob!< 

S' acostan las eleccions municipals; donchs bé, pre
guntaren vostès, que hi van e!s catalanistas? 

Jo dich que no, pero que com dintre '1 Catalanisme 
no som més que un vot els haurem de dir que si no hi 
van es molt propi que hi vaigin. Perquè fixeutshi bé, 
cuan els regionalistas la tenían ben guanyada, llenya 

regiünáHstás; cuan la van mitj perdre tots eran 
germans, tots eran uns; en justa ¡lògica, donchs, ara 
que casi la tenen perduda del tot, la fusió entre ells s' 
imposa. ¡Miren qu' hi han tingut la mà ben trencada en 
això de fer solemnes planxas eh la cuestió de' las elec
cions! 

S 'han fixat en aquells eran y Ventre e'/s, aixis 
subratllats; es perquè no se 'ns confungui ab els elec-
torers; es tot lo que podem fer, perquè com s' ha dit 
més amunt no som mes qu' un vot y la majoria electo-

' iis aclapara. 
Dos anys enradera—qui ho havia de dir que 'Is elec-

torers arrivessin may de la vida á ser majoria dintre 
del Catalanisme?—Donchs bé, ho son per obra y gracia 
de lo que 's pot veure d' una manera palesa ab sols re
cordar las últimas eleccions de diputats á Corts, vuy 
dir. ab sois recordar els noms dels que si no van ser 
candidats tenían !' esperansa de serho. 

i y no més qu' ai.xó. 

Segons cantan els diaris els socialistas de Barcelona 
han acordat sumarse ab els republicans en las vinentas 
eleccions municipals per 54 vots, (intradós. Ai 
diuhen els diaris y ab tot jo no vuy, yo no puch creure 
que 'ls socialistas s' haigin capbussat de cop y volta en 
aquet mar de miserias de la política. Lo que m' hauria 
cregut fora '! d' haver els socialistas pres 1' acort de 
no an¡ per 2 vots contra 54, perquè jo 

;i qu' aquesta es la veritat, perquè jo crech, per lo 
I, que de socialistas no més n' hi havían dos entre 

els que 's donavan aquet nom. 
Lo que 'Is ha passat als socialistas es lo qu' ha pas-
també als catalanistas. El dia que 's feu de moda 1' 

anoinenarse catalanista, ab el nom del Catalanisme 
en tota mena de bestiesas; s' ha fet de moda '1 dirse 

ab el nom de! Socialisme s' acorda 1'" anar 
ccións sumats ab els republicans. 

Jo no vuy arribar á dir si suposo ó no mala fé en els 
54 que digueren que sí; pero una de dos, ó tenen mes 
de republicans que de socialistas ú tenen mes de socia
listas que de republicans y en tot dos casos aqueix acort 
demostra un atrás, un rebaixament de nivell al sobre
posar la lluyta mesquina á la noble lluyta per un ideal. 
No, no 'Is vuy suposar mala fé, però yo sé que dintre 
i Catalanisme hi han fet mes mal qu' una fura i s cata
lanistas de llautó que son majoria y suposo que de so
cialistas de llautó n' hi ha també la majoria, es á dir, 
no ho suposo, sino qne ya n' estich convensut. 

¡Qu'es trist veure com se va enradera cuan mes t'or-
sas hi han per anar endevantl 

C^ó^iók r\àéioqkli$tà 

L' ESCÀNDOL HÚNGARO 

Veus aquí lo que la prempsa europea comenta d' un 
quant temps en aquesta part ;quin es 1' origen d' aquet 
calificatiu? es solsament las paraulas que un diputat en 
ple congrés proferí després de presentar la suma de deu 
mil franchs 4 la cambra dient. cVeyeu lo que i s emi
ssaris gubernamentals m'han ofert per renunciar al 
obstruccionisme.» 

Això ha originat un cataclisme polítich en aquella 
nació ab lo que demostran els húngaros qu' están molt 
lluny de saber lo que nosaltres tenim après de memoria 
desde fa molt temps. 

Si això hagués ocorregut en altre cambra es mes 
que segú no hi hauria hagut escàndol, donchs ab una 
serie de discursos que haurían demostrat de pe á pa 
que todos eran muy dignos y honrados s' hauria aca
bat tot. 

En tot las podría habersejrepctit un fet consemblant 
el de una vegada que dos diputats al sortir de la sala 
's deya *>ne luis dejado /techo un trapo* á lo que con
testa 1' altre «Tu no lo has hecho mal* y junts se 'n 
anaren ó partirse com ho bons germans lo profit alcan-
sat gracias á la omnímoda investidura de ropresentants 
del país ahont pasturan. 

MACEDÒNIA 

Las senyals que 's van exteriorisant referent á la 
qüestió nacionalista d' aquesta regió balkánica demos
tran que la lluyta comensa ab veritable desesperació 
puig es diu hi ha 1' acort de no cedir y que la treva qu' 
han mantingut fins are ha sigut sols per tenir ocasió de 
fer las cullitas. 

L' organisació interior té i propòsit de demostrar á 
Europa que no sois reclama la llibertat de Macedònia 
si que tembé es digne d' obtenirla y fins mereixedora 
d' arrebassarla á la Turquía. 

Si es mostra insensible, atacaran al'.avors sos inte
ressos com carrils, bancas, etc. pero no la vida dels eu
ropeus, per això quant ocorregué 1' atentat contra la 
banca Otomana advertiren al director qu' ell y sa fa
milia se n' anés de la casa puig consideran que aquesta 
conducte es lo que mostra la diferencia que va deis na
cionalistas macedònichs als anarquistas pròpiament 
dits. 

En cas de que Europa es posi en contra seva reco
rreran al medi de la destrucció per la destrucció y ca
da any repetirán per medi de la guerra la defensa de 
sos drets fins á obtenir la Macedònia pe i s macedònichs 
divisa que mantindran fins haber alcansatla llibertat ó 
la mort. 

Tot aquest estat de cosa es verament llastimós pero 
las circunstancias ó la política europea las hi ha porta
das puig la conducta dels turchs habituats al robo, asse-
ssinat, incendi y violació ha íet acaba la paciencia deis 
pobladors d' aqueixa terra afeginthi a tot això 1' assa
ssinat del vicecónsul rus ecsecutat per un albanès pel 
mars passat y are de poch el del cónsul del mato 
tat per un gendarme turch. 

Fets aquestos que demostran que si i s represen-
tans de la poderosa Rússia son tractats d' aytal mane
ra sobra tota explicació pera compendre com tractaran 
als fills d' aqueixa terra que malmena el poder de Tur
quía que per gendarmes te á pillcts y á assessins per 
soldats los que son pillos perqué son pobres y assessi-
nos perqué tots son una colla de pill 

NOVAS 
Lo pròxim número de L A D E V ANTERA, corresponen-

á la primera quinzena del viu mbre, sortirà lo 

día 11 en lloch del 15, essent exclusivament dedicat á 
la memoria deis que donaren sa sanch per la llivertat 
de Catalunya en la trista data de 1714. 

i vern rebut una circular deis catalanistas de Guissona 
y rodalias, en quina se convida á tots els catalans, especial
ment als de las riberas de Sió y del Llobregós y de las corra
ladas y esquius de la Segarra, al mecting que se celebrarà 
lo prop vinent diumenge dia 6 de Septembre, precursor d' 
altres que més endevant s' efectuaián y de la -constitució d' 
una entitat que s' adherirá á la «Unió Catalanista». 

—Ab lo tito] de «Foch Nou* comensará á veure la llum á 
n' aquesta ciutat, lo día i.° de Setembre una revista catalana 
de sociologia, art y literatura. 

— Lo día 2o se reuniren los organisadors del Centre Cata
lanista de la dreta del Ensanxe, assistinrhi nombrós públich. 
Després d' exposar 1' objecte y conveniencia de la nova en
titat, s' acordà fer la inscripció de tots quants hi vulguin 
pertanyo, y tornarse á reunir pera la aprobado d' Estatuts y 
nombrament de la Junta, quina sessió tingué lloch lo día 22, 
acordant batejar á dita entitat ab lo nom de «Foment Auto
nomista Cátala», constituhint lo Concell Directiu: President, 
enjoseph Cirona; Vis-President, Eduart Pont; Bibliotecari, 
Antoni Sansalvador; Tresorer, Joan Mas; Comptador, Alfons. 
Figueras; Secretari, Joan Barbres; Vis-Secretari, Evarist 
Santamaría; Vocals, Albert Lleó, Antoni Claramunt, Carles 
Vendrell, Joan Verges, Joan Massó y Joseph Jansá. 

—Lo Concell Directiu de la Associació Catalanista del 
Poble Scch ha quedat constituhit de la següent manera: Pre
sident. Pere M. Puig; Vis-prcsident, Joseph Maleras; Secre
tari, Xavier Pons; Vis Secretari, Joseph Gordi; Tresorer, Isi
dre Riulas; Vocals, B. Pagès y Francisco Jordà. 

—Per dimissió d' enjoseph Barbany. ha sigut elegit pre
sident de la Associació democrática catalanista «Catalunya 
y Avant» enjoseph l'í. 

OBRÍS d l VENDA í n' AQUESTA ADMINISTRACIÓ 

Comperi&i de Droctina Catalanista. . 
Bases de Manresa 
Crítica de Procediments (Conferencia 

per En Joseph M a l l o f r é ) . . . . 
Lo Català ¿es idioma 6 dialecte? (per 

Joseph Ahidern) 
Francisco ¡'¡ y Margall (per F. Pujo-

l:t y Vallés) 
Fets de la Marina de (.'iterra Catala

na per K. Roción y Oller) . . . 
Cançons Populars Catalanas (fnllns 

ab tonada, lletra y riotes i'ol-lo-
riques) ona 
Un tomo encuadernat amb 33 can

as y un prólech  
Lliçons familiar de Gramática Cata

lana (per Antoni d' Alhindcrj . . 
Geografia de Catalunya (per F. Flos 

y Calcat) . '. . . . en cartró 
Luxosament encuadernat en tela. 

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

Novelas de "J^a Renaixensa¡> (Volum I) 
» » » D s> 1 1 
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Esi.bliment tipojráfich de Jouph ORTEGA.—S. P«u,96.—Bai-celon». 
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