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LA DEVANTEBA 
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 I L L E R S B L A N C H S , 8 , 1 e r 

i A r\l IT- u n í T i l «Volem la lleno-ua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempcnyin cárrcchs púbhchs: volem Corts catalanas, no sois 
I I I L 1/ I II \- ftft ner estatuhir nostre dret y lleys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organisació interior de nostra terra: volemque catalans sian los jutges y magistrats, 

V l J L V tfflif dintre de Catalunya 's fallin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri-
~ Y Y. " , „„ fi í , farnltat de noder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en massa, y 
« r t S ^ t a « " t ó ï o S 5 o r t s r P t s í i t r P v 0 e y e t a n t sols dintre de Catalunya, (Del fajft¿ déla <Uni6 Cata.anista, de ,6 de Mars de t89 7). 

UN ALTRE ÉXIT 
Lo Concell General de la Unió Catalanista 

Hem rebut la convocatoria que la Junta Permanent 
ha circulat cridant el Concell General déla Unió Cata
lanista. Entre 'Is assuntos que sotmet á la deliberació 
Hi ha el següent: «Posar a la consideració del Concell 
la conducta del periódich L A DEVANTERA.» 

Teníam previstas totas las consecuencias y per lo 
tant no 'ns estranya gens 1' actitut de la Junta Perma
nent, lo estrany fora que no hu fes. Entre '1 criteri d' 
ells y el criteri nostre hi han moltas diferencias que for-
sosament han d' exteriorisarse A cada pas; entre el cri
teri evolutiu y de comoditats seguit per la Unió Cata
lanista y el criteri ferm y radical seguit sempre per 
nosaltres hi ha un abim: es molt natural donchs que 
tractin de la nostre conducta. 

No 'Is hi neguem aquet dret que per ells es un de
ber, empero sápigan que 'ns té molt sense cuydado V 
acort que prenguin, y desde are els assegurem, que, ni 
la molestia volem pendrens de assistirhi pera contestar 
las censuras que s' ens dirigeixin. Fa ja molt temps que 
tenim fressat el nostre camí y no 'ns el faran torser els 
acorts de cap Concell General. 

Cuan en un Concell General extraordinari se discu
tia una proposició ridícola en la que se negava el dret 
d' exposar criteris contraris á las eleccions y el dret de 
fer actes contraris a la germanor dels afins, diguérem 
que, de aprobarse aquella proposició, ens veuríam obli
gats A sortir de la Unió Catalanista; tots els represen
tants contestaren que per una cosa de tant poca impor
tancia no valía la pena de donarse de baixa, hem espe
rat donchs que ells decidissin lo que s' ha de fer sense 
que nosaltres hàgim renunciat á un dret indiscutible: el 
dret de pensar amb el cervell nostre y no amb el dels 
salta-marges de la Unió. 

Per això no 'ns donarem de baixa, esperant un dia, 
poguerlos tirar en cara la falta de patriotisme qu' ells 
ens haurían atribuit si ens haguéssim sortit de la Unió 
Catalanista. Si 1' estar dintre d' ella hagués suposat 
subjecció de criteri, ni una hora mes hauríam estat ad
herits; mes com que considerarem la proposició com á 
lletra morta per això, reservantnos la llívertat de pen
sar, no 'ns prenguérem el trevall de sortinsen. La res
ponsabilitat del acte será donchs per ells. 

]a sabem que tot això es predicar en desert, ja sa
bem queï ' altesa de miras dels intransigents de ahir 
que predican germanor y aconscllan armonía no ' Ispn-
va d' espulsar, en nom de la germanor, A qui 'Is fa 
nosa; ja sabem que com A n' cl Congrés espanyol con-
tan amb una majoria d' escolans de amen, emperò fem 
aquestas observacions pera qu' els nostres llegidors 
puguin fersc cárrech de las ridiculosas dels homes y 
vegin en nosaltres 1' actitut serena del qui amb noblesa 
7 sinceritat defensa lo que creu digne y sincer 

Podríam teméis si tinguessin forsa bruta al seu cos
tat, si disposessin de medis de repressió pero com que 
• ' han de limitar, molt á pesar seu, A vots de censura 

y á cxpulssions fatuosasy això segons de qui vé encare 
honra, per això els repetim que 'ns tenen sense cap 
cuidado las sevas amenassas de emperadors sense sol
dats. 

Ja que no han pogut sumar ni cuatre regidors esca
dussers s' entretenen restant forsas d' un organisme ja 
prou anémich. Son els entreteniments dels tontos; las 
victorias d' aquells talents incomensurablcs. 

iRidícols! 

POLÍTICA Y RENAIXEMENT 

E dues maneres pot considerarse la 
gran idea del catalanisme: baix 1' 
aspecte polítich y baix la forma 
del Renaixement. Mirat baix 1' as
pecte polítich creuen molts que ja 

's pot dar per cosa morta, y quasi quasi tenen rahó, 
perquè com que 'Is elements que predominen son els 
adulterats, els qui enmotllcn avuylos seus actes A la 
manera d' ésser dels polítiehsque ahir combatien, tard 
ó d' hora, si no es ja un fet, cauran en el mes gran des
crèdit, en el desprestigi mes ignominiós y ridícul com 
tots los demés partits polítichs d' aquet país tant sabia-
ment satirisat per Cervantes. No succehiría aixis si 'Is 
qui porten la direcció del mohiment seguissin el proce
diment honrat y '1 criteri radical que en altre temps els 
distingia, procediment y criteri que nosaltres, encar 
que relativament pochs, no hem abandonat un sol mo
ment. Pero ells, primer de tot els qui fundaren la Lli 
pa Regionalista, impacients de veure que no hi gua
nyaven res personal, se Uensaren ¡i la vida activa d' 
anar A cassar gangues, encar que fos desacreditant les 
idees; y com que feyen molt de soroll, tothom se deixa
va seduhir per ses mentideres prometences, particular
ment les classes mercantils, desitjoses de milloraments 
económichs pero mancades de sentiments verament pa-
triótichs. Menys mal seria si per altra banda 1' «Unió 
Catalanista», deixant A aquella gent en llivertat, conti
nués en 1' actitut de noble intranzigencia en que s1 ha
via colocat envers los regionalistes, perquè llavors, no 
poguentse fer solidaria dels actes desacreditats d' aque
lla gent, mantindria neta y honrada la bandera del cata
lanisme militant. Pero 1' «Unió» ha comes un error tant 
desgraciat, que no pot portar mes que males conse
qüències. Ab 1' excusa de la germanor ha tranzigit ab 
los regionalistes. ¿Que significa una transacció? Senzi
llament: fluixctat en les conviccions. Aixís tranzigeix el 
comerciant en el preu de la mercaderia quan perd la 
convicció de poderne obtindré '1 valor que creya; tran
zigeix el fiscal acusador quan 1' eloqüència del advocat 
contrari '1 fa duptar ó '1 dissuadeix de lo que avans n' 
estava convensut. Pero mentre un hom té '1 ple con
venciment d' una idea no pot tranzigir may. Per xo 1' 
«Unió», al descendir arran de la política regionalista 
seguint sos meteixos procediments y anant de brasset 

ab sos politicayrcs en els actes de propaganda, al tran
zigir ab les idees que avants había combatudes, ha de
mostrat una fluixetat en la convicció que fa molt poch 
favor als qui tenen per missió encarregarse d' una pro
paganda. No cal dir que nosaltres y 'Is demés que con
tinuen tant convensuts com avans de les idees naciona
listes radicals hem experimentat un trist desengany al 
adonarnos de que aquells homens en que havíam dipo
sitat tota la confiansa han cambiat sobtadament de cri
teri com si no signifiqués res la conseqüència. Això no 
porta mes que desenganys, y 'Is desenganys son I' efec
te contrari del avens de la propaganda, per xo hem dit 
que la táctica desgraciada de 1' l'nin- h a d e portar 
mals resultats. 

Ara ja tots son uns: fels nacionalistes quasi no 's 
veuen); sols dominen regionalistes y federals, de mil 
colors y tendències, enllassats pel nom comú d' autono
mistes, perquè tots ells prediquen 1' autonomia de les 
regions dintre del Estat espanyol, això subratllat no 
's descuyden may de ferho recalcar perquè 'Is hi ser
veix de punt de partida pera fer us del dret constitucio
nal del sufragi. Si, tots son uns, pero uns... neules, 
usant un terme un poch groller avuy tan vulgarisat 
sens dupte pel gran nombre d' estúpids que cria la so
cietat. 

Mes si es tan gran el desengany y descoratjament :i 
que donen llcch aquets homes inconseqüents, no devem 
per xo perdre 1' esperansa. Subsisteix un núcleu radi
cal A Barcelona, diuen que un altre á l'aris, y molts 
elements escampats pels pobles, que igualment se man
tenen incorruptes. Alsemla tots junts ben alta la veu de 
santa intranzigencia, enlayrém coratjosos la bandera 
inmaculada del patriotisme sencer, y mostremnos al 
poble tais com som, desautorisant de pas la veu enro-
gallada dels hipòcrites. No fem cas de la minoría nu
mérica en que 'ns trovém, perquè s l ha de mirar la qua
litat primer que '1 nombre. Y units y agermanats 
aquets elements verament nacionalistes, treballem fer
mament sense treva ni descans, que si avuy passem per 
un període crítich, demà, com que '1 temps ens haurà 
dat la rahó, haurem enrobustit nostra existencia en 
profit de la causa nacional que defensem en L A DEVAN 
TERA y defensavam en La Nació Catalana y havíam 
defensat desde 1' aparició de Lo Regionalista, lo qual 
vol dir que malgrat el cambi de nom sempre hem sigut 
els meteixos. 

Y si no hem de perdre 1' esperansa per aquet cantó, 
molt menys 1' hem de perdre en el Renaixement. El 
Renaixement literari está ben lluny de corrompres per
què no 's trova com la política entre medis corruptors. 
La freqüència ab que s' organisen certàmens ahont se 
reben á centenars les produccions literàries ens indica 
clarament en el poble una propensió al art y una emu
lació que dignifica, mentre la prempsa catalana poch á 
poch contribueix poderosament á la purificació del llen-
guatjc propi de la terra. Els costums populars conser
vats á montanya troven afició en les ciutats y viles, y 
poch A poch, insensiblement, se perden els hàbits de 
xulapería y s' extén 1' aborrició á les selvatjes corri-
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das de toros. L e s ant igues cansons populars reapare i 
xen, son armonisades pels bons mestres y escoltades ab 
gust en els concerts y vetllades; menyspreades avans, 
avuy son objecte de conreu y admiració, lo qual indica 
un perfeccionament en el gust popular que obra de bat 
á bat les portes al avens de ta cultura. 

Si '1 catalanisme poli t icayre está, gràcies & Deu, á 
les acaballes, el ve rdader catalanisme, represcntai. pels 
centres de cultura genuïna ieix ple 
de vida y dona una forta empenta al p rogrés de nos
t r e s idees. E l qui ocupa la devantera d' aquet mohi-
ment es sens duptc 1' «Orfeó Cata là - , quina importan
cia va cada dia creixent fins al ext rem de que dintre de 
pochs dies posará la primera pedra d' un sumptuós edi
fici expressament destinat a sos concerts, tant notables 
que ja han adquirit fama pel extranjer ; el segon es cl 
«Centre Excursionista de Catalunya», dedicat ab abne
gació y constancia d4 apóstol a estudiar nostra t e t r a y 
á dar á conèixer els importantíssims resul ta ts de ses 
nombroses excursions; després segueix 1' «Ateneu Bar
celoní», qui privat per sos es ta tuts d' inmiscuirse en po
lítica, dona hostatje a totes les propagandes de cultura 
y par t icularment als Estudis Universi tar is Catalans , de 
quina patriótica tasca pot esperarse molt en profit de 
nostra t e r ra ; el Col-lcgi de San Jordi ab les novelles es
coles que segueixen ses petjades, el Tea t r e Català, 1' 
obra del Diccionari dirigida per Mossèn Alcover; y ent re 
a l t res centres d' análoga naturalesa sobressurt la poè
tica institució dels Jochs Florals que se celebren tradi
cionalment cada any á Llotja com conservant lo foeh 
sagra t del Renaixement . ¡Si 'n porta de vida '1 verda
der catalanisme! ¡Si 'n té de forsa y poder! 

El Renaixement en tots los ordres va seguint el seu 
pas majestuós sense de turarse . ¿No hem de tenir fe 
complerta en que aquesta marxa trionfal de nos t ra Pa
tria 'ns porta de dret á un pervindre hermosíssim? L a 
fe en el Renaixement ens ha de guiar los passos pel 
mi dre turer . En cambi 1' aborrició à la política ens ha 
d' apa r t a r dels viaranys perillosos. Y part int d' aquet 
principi, seguim avan t , que '1 te rme de nostra marxa 
no ti - gay re . 

Bo RA R I E R A . 

Cosas d' Espanya 

Als po'oles els passa lo que als individuus. Quan ne-
cessitan aussilis externs, quan no troban en si mateixos 
elements de vida, quan han d' anar á pidolar un rosegó 

.mar t irant (com si / ' anar liranl, lo por tar una 
vida miserable y decadent no fos pitjoi que la mort) 
pot ben dirse que son pobles morts . 

Madrid al revés d' altres capitals europeas que t e 
nen vida propia, es un centre artificial que existeix 
mercès & haberse convertit en pop xuclador del Es t a t 
que administra. 

Coruña , Burgos y a l t res capitals protestan si lls 
t reuhen la guarnició que 'Is ajuda á lo que deyam d 
anar tirant, y actualment passa lo mateix á Alcalá de 
I leñares, la de la famosa Universitat, la patria de Cer
vantes , ó sino llegeixin. 

«DISGUSTO EN ALCALÁ.—De nuestro correaponsal.—Al» 

cala de Henares 25 (11 m.) 
La población está disgustadísima con motivo de la próxi

ma marcha del regimiento de Sabí més. 
Se comenta la decisión del minist raves perjuicios 

que causa á Alcalá. 
Este regimiento vino á esta población i cumplir su cantón 

de dos años; la oficialidad se preparó á pasar aquí el tiempo 
reglamentario, y cuando más tranquila estaba, una repentina 
é inopinada orden ministerial les obliga á marchar de nuevo 
con sus familias y toda su impedimenta. 

Muy lógico y muy justo es que Leganés, representado 
por sus concejales, reclame urgentemente que se envíen 
fuerzas; pero no es lógico ni justo, sino arbitrario é injusto, 
privar á un pueblo de medios legítimos de existencia, y lle
var y traer á dignísimos jeíes y oficiales del Ejército como si 
fueran muñecos de feria, contagiado el ministro de la Guerra 
del afán de su compañero el de Gracia y Justicia de favorecer 
á las Compañías ferroviarias. 

El pueblo de Alcalá espera de sus representantes que lo
gren, por las razones poderosísimas que le asisten, la revo
cación de la orden injusta. 

La marcha del general San Martín, quien también irá á 
íes, y cuyas condiciones de cabailerosidad, cortesía é 

imparcialidad le han popularizado en Alcalá, es otro 
•le disgusto aquí.—H. rfi . I. • 

J a pot el ministre d' Agricul tura analisar ien el dis
curs que feu en la Exposició de Minería de nostra ciu
tat) la riquesa d' Espanya dihentse protector de 1' in
dustr ia y que '1 Gobern atendrá á sas necessitats—quan 
no ho han dit sempre aixís?—y que 's fixi en lo que pa
ssa á cer tas regions espanyolas, d e t e r r é riquíssim, que 
en a l t res mans serían un, paradís. 

Per aixó no hi ha mes que retallar del mateix perió-
dich madri leny. 

«LA EMIGRACIÓ».- - Impresiones por correo. 
eneral Morgado, que está recorriendo los puert 

liegos para informarse de las causas que determinan la emi
gración, ha obtenido algunos detalles en la oficina de Sani
dad de la Coruña. 

Resulta que hasta Septiembre del año último embarcaron 
para C personas, y en el actual, hasta igual mes, 
5.132. En el primer período salieron para América del Sur 
4.011, y en el segundo, 4 244. 

Los que emigraron ascienden á 20.088, y á II. 427 los que 
han vuelto. 

Insistimos en que faltan los datos del último trimestre de 
[903 y los del comenta de i<f 

La diferencia es por tanto, de 1.66] individuos. 
No es el puerto de La Coruña el más favorecido por los 

que se alejan de la patria. La sangría es mas considerable 
en Vigo, siéndolo mucho también por Marín y Villagarcía. 

l.o que resultaría curioso saber es el número do los que se 
dice embarcados por alto, como se denomina á los que se su
pone que marchan sin requisitos legales. 

I.a cifra, de ser cierta, se eleva tan alto, que supera i la 
de la estadística oficial. 

Por telégrafo.—Continúa el embarque.—Lugo 24 | 5,10 t.) 
Continúa la corriente emigratoria en proporciones alar

mantes, llegando aquí numerosas personas de los partidos de 
Fonsagrada y Chantada para tomar el tren, dirigiéndose á 
los puertos de Galicia con objeto de embarcar para América. 

límente sale mucha gente de la parte de Monforte y 
por las estaciones de Baamonde y Robado con el misino ob
jeto, desfilando emigrantes en bandadas, llegando á consti
tuir una verdadera monomanía la emigración de nuestros la
bradores. 

Esto es cosa Je alarma general.— El corresponsal.* 
Y mentres la gent de la desgraciada < '.alicia emigra , 

la Cambra de Comers de Lugo «.acordó dirigirse al 
ministro de Agricultura y á la Compañía de ferroca
rriles del Norte con objeto de lograr el envío ti la esta
ción de Lugo de material móvil para el transporte di
ga fiados, en vista de c/ne los ganaderos no pueden ex
portar d Barcelona ni á Madrid reses por falta de va-

Y á las Cor t s que vajan fent discursos insubstan
cials, que 's vajan disputant el poder, que vaja en Mau
ra fent equilibris pera aguantarse y Ms seus enemichs 
polítichs coal igantse peraender rocar lo ; no podrán atu
r a r 1' enderrocament de lo que 'ls dona vida y tart ó.d' 
hora s' enfonsaran entre las runas . 

Els que vulguin salvarse ja saben lo que 'ls toca. 

Las Bases de Manresa 

>«fe0J§9M| |£ , OW'ESSO clarament que si vaig ab ra . 

7^1 l l É l l » i r S S a r a t > e n t u s s ¡ a s m e ' a causa del ca. 
<&M Kfi? talanisme militant fou per 1' admira-

* P J B p f j | g 'i ' '1 <-llu' 'm causa 1' esperit dl aquei-
JFSÇGBÇ ^ c s memorables bases. Tinch d' ésser 
* * ^ * franch: 1' única assamblea que m ' ha 

ag rada t ent re totes ics celebrades per I' «Unió ha si
gu t la de Manresa, les demés no m' han fet cap efecte. 

Quan ab la t ranqui l i ta t propia de la vida d ' e s t u 
diant compart ía ab mos companys lo dols plaher de la 
l i tera tura catalana, dols sobre tot perqué en un temps 
en que '1 castellanisme ho dominava tot semblava una 
mena de rebelió pe r la contraposició ab la corrent ge
neral , quan experimentavam una íntima fruïció al es
coltar de boca del catedrát ico la narració de les glorio
ses ges tes de la Corona caUlana-aragonesa , me sentia 
catalanista y convensudíssim; pero aixó no passava d' 
ésser un sentiment ingenu y p u r , com el que fa ba t ega r 
los cors en la solemnitat dels Jochs Florals al b res de
liciós d' una flayre primaveral de llorers y roses . E r a 
una idea nova que conmovía deliciosament nostre ser, 
y feya eixir de nostres llavis aquesta exclamació anyo-
radissa: ¡que e ra bonica aquella edat dr or de nostra 
te r ra ! pero no se 'ns ocurría p regunta r : ¿podem tor-
narhi temps á venir? 

Pe ro vetaquí que no t r igà g a y r e temps á par la rse 
de les bases de Manresa , quina aparició feu t an ta fres
sa, que a r r iba á fer t remolar les a l tes esferes guberna
m e n t a l , movent aixís la curiositat pública de volguer-
les conèixer. E n aquell t emps en que . tot era la patr ia 
espanyola, y fins els qui tenien sent iments cata lanis tes 
expontaniament adquiri ts secundaven de bona fe pero 
no ab massa intensitat aquella preocupació de 1' època, 
e ra com t rovarse ab un mon nou la lectura del progra
ma polítich de 1' «Unió--. Podia considerarse aquet pro
g r a m a com revolucionari , perquè de cop y volta 'ns 
presentava un ordre de coses completament distint del 
actual . 

[Par lar de Cor t s catalanes! Aques ta parau la causà 
un efecte mágich . Al lavores els qui havien admira t en 
1' historia la gloriosa época de nost res institucions, 
adonarse de la possibilitat de la seva reapar ic ió , ' s des
per ta ren com d' un somni, y si avans eren catalanistes 
de sentiment innat, l lavors ho foren ab fermesa y con
vicció cada dia creixent. ¡Llengua cata lana oficial I 
mes hermós pels aficionats á la l i tera tura pat r ia ; res 
mes hermós pels estudiants que tenen de d i r i a Hisso, 
vulgues no vulgues, en un idioma foraster que moltes 
vegades no tenen ganes de par larh i , á un professor 
igualment català , com si 'Is hi est igués pr iva t de comu
nicarse ab tota la franquesa del ánima; res mes hermós 
per aquells infelissos que al comparè ixer á dec la ra r de-
vant d' un t r ibuna! no comprenen lo que se 'Is hi diu, 
lo qual los fa es ta r sobressal ta ts pe rquè no saben si 'Is 
hi diuen coses favorables ó desfavorables. Y no dich 
res de la supressió de les quintes, de la necessitat de 
que sien ca ta lans els qui exerceixen eár rechs públichs, 
de que 'ls plets y causes no hajin d' anar á Madrid, y 
de 1' autonomía económica y adminis t ra t iva , perquè no 
hi ha cap cata là honra t que al en te ra rse d' aquets punts 
de nostra doctrina no 'Is aprobi resol tament . 

I lo dich ab tota la convicció: si 1' His tor ia ha de fer 
esment d' una societat anomenada &Unió Catalanis ta». 
será per la gloria y trascendencia de sa pr imera assam- * 
blca, que sens dupte es el nus que lliga dugués èpoques 
històriques, 1' una de miseria ab 1' a l t ra de prosper i ta t . 

Admiro 1' esperit d' aquesta assamblea, no 'm fixo 
ab la l letra del ar t iculat , que adaptada á les circunstan
cies de legali tat oficial, sol donar lloch á males inter
pretacions , puig si '1 Doc tor Rober t , per exemple, 1' 
hagués in te rpre tada fidelment, no n' haguera pe 
par la r en el Congrés , perqué á la pr imera paraula 1' 
hagueren t re t d' allí á puntades de peu per mal espa
nyol. Com també 1' in te rpre ta ren malament els qui fa 
poch temps demanaven la reforma d' algún de sos arti
cles, perquè ignoraven que no 'ns hem de gu ia r per la 
forma exter ior de dites bases, sino per 1' alta inter 
que por ten , la qual es tan humana y civilisadora que 110 
necessita reformació. 

Per xo admiro y aplaudeixo les sabies liases de 

R. l't K,VENTÓS. 

ENGRUNAS 
Si tenen un ra te t escadusser passin c lsu l l sper aq 

tas rat l las que 'ls prometo no s' en penediran. Aquí 
veuran 1' a r t de fer equilibris, aquí veuran una fesomia 
política apal 'assada, aquí veuran 1' afinitat posada en 
pràctica pels radicals de Ires anys enrera , aquí veuran 
en fi tot lo que la fer y tot lo que fa dir 1' enveja de 
quat re ánimas migrauas de sentiments y raquít icas d' 
ideas 

L ' Ajuntament de Barcelona, acordà enviar á Sara
gossa una comissió de regidors pera que assistissin á la 
festa dels Jochs F lora l s , votant pera di ta comissió la 
cant i ta t de 15 mil pessetas . Aques t acor t fou pres amb 
els vots en contra d' a lguns regionalis tas y republicans 
que no estavan conformes amb que la ciutat llensés 
cant i ta ts que prou necessita. 

Aixó per un cantó. A r c bé; ja ' ls hem dit que 'ls 
nostres práct ichs de seca ó sigui els práct ichs de la 
Unió Catalanis ta fá temps que buscan colla, y aquesta 
colla que buscan no es a l t re que un diputat á Cor t s en
fadat amb un al t re diputat á Corts , en Domènech y 
Montaner aquí cada vegada que poden 1' incensan com 
si fus una reliquia, 3' uns quants regidors enfadats amb 
uns al t res reg idors . 

E ls reg idors afins y que per lo tant els hem de veure 
amb simpatia son els senyors Suiïol, Ca rne r y Giral t y 
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Verdaguer, que si bé no 's decideixen á entrar á fer ali 
amb els de la Unió, en cambi se deixan estimar y fan 
de Ramoncta y fan una altre cosa que ni está bé dirho 
»i está bé ferho. 

Quedem donchs en que hi han regionalistas buenas 
J regionalistas malos y com que La Renaixensa s' ha 
proposat fer la Unió de totas las forsas que trevallan 
pel bé de Catalunya per aixó dedica piropos com els 
següents á dos regidors regionalistas: 

Es ja un fet lo viatja d' una comissió de nostres regi
dors cap als Jochs Floral* i!e Saragossa. 

Pocas vegadas rom en aquesta ocasió s' haurà donat un 
exemple mes gráfich de que un pabelló honrat y honres 
nagicobett nua inerrancia averiada; perqué tot to que 
li Sabrá dvglorioik á la veneranda bandera de Santa Eu
lària, los jaita di- serietat, als dos regidors SOI DISANT ca
talanistas que pendran part en aqueixa farsa indigna. 

Soi ¡Usaut catalanistas? Y qui 'n te la culpa de que 
se diguin y s' els digui catalanistas sino vosaltres que, 
amb las vostres farsas y la vostre falta de conviccions, 
beu sembrat la confusió mes espantosa. Si el públich 
que vos llegeix tingues memoria sabría que vosaltres 
heu sigut els primers de dir que no hi han diferencias 
entre ells y vosaltres y que tots son igualment catala
nistas. Es aquella afinitat que defensavau quan busca-
vau una miserable acta de diputat, es aquella simpatia 
que volíau imposar á favor d' els que no fan altre cosa 
que mangonejar urnas electorals. 

¿Quina expíicasió Ió' lo que SucceKeixi Sols un afany 
desmesurat per viatjar á /¡on preu; sols la vanitat de dos 
noys de /ora assedegats de fer lo personatje una vegada á 
la vida, podia esplicar la llastimosa caygüda dels regidors 
regionalistas que. ran á fer de BATURRO 

\Yà fè que es ded'oldre\ Jdo tot, fio hem de confessar) 
del senyor Candió, no 'ns estranya, perquè aquest es un 
POLITICH de t¡ui, com dels senyors l'ella Peris y altres fe 'n 
podeu esperar molías sorpresas. En Fràncesch (Jambó tira 
per diputat y es deis que no ajliiixan. Avant, donchs, y per 
nosaltres no estigui. 

... tira per d i put ni y es deis que no afluixdn? Aqui 
Si que s' hi veu 1' enveja. Com se coneix que vos fa por 
de que vos prenguí el districte; n' hi han tants que ti
ran per diputat . W 

Are las cosas han cambiut ¡f els elassichs arrossos dels 
temps dfen h'onlroilonay las suculentas franquitxel-las dels 
Buxós v Picrenguers, han (¡nedat eclipsats per la present 
MARXA TRIOMFAL del HOUQUET EANK de nostre Ajuntament. 
Are en //><// d' aprofitar las tradicionals y modestas tar-
tanctas deis teinjis GLÁSSICHS, se surt cap á Sarag(jssa, ab 
tren especial, municipals de cabal!, porters, massers, etz., 
ctz., ab lot laxo y ab lot despilfarro. 

\Oh ambicions, y debilitats humanas quins fafers mis 
ridículs y més baixos obligueu ó.fer'.... 

Trovo que no n' hi ha per tant: Aixó es igual que 
ls dos esmentats regidors tiressin en cara á n' els se

nyors que avuy fan La Renaixensa que quan tres d' 
ells eran de la Junta Permanent deia Unió Catalanista 
anaren á Madrit en 1' exprés y posaren en Fonda de 
primera pagan la caixa de la Unió caixa que després 
tingué de demanar almoyna recomanant que s' esti
guessin de fumar si convenia. Tot hu es de malagua
nyat empero no n' hi ha per tant, mil voltas mes sensu-
rable es presidir rifas d' homes cosa que han fet molts 
d' ris regidors regionalistas, que no pas aixó d' anar á 
Saragossa. Es una petitesa al costat de las planxas po
líticas que tots han fet, y de las que La Renaixensa 
evolutiva no n' ha volgut parlar pera no rompre aques
ta germanor que tant aconsellavan en periodos elec
torals. 

No es que volguem defensar 1' actitut d' en Paig y 
Cadafalch 3- d' en Cambó no, pero tro vern molt estrany 
que La Renaixensa fèS de comparsa & n' els regiona
listas en cosas de molta trascendencia política y en cam-
bi, per una cuestió de tan poca importancia, trenqui I' 
acort de buscar la germano. 

Això prova lo que 'Is hem dil inoltas vegadas desde 
aquestas planas, aixó és, que aquí no hi ha altre ger
manor que la política de conveniencias personals, la 
conveniencia de uns quants senyors que buscan colla y, 
Pera afalagar als uns, censuran y critican sense tó ni 
:i><'> éi n' els altres. 

La Vende Catalunya contesta ó L.t Renaixensa 
dient: 

— ¡No busqueu discordias...sobre tot la germanor!... 
Y els inventors de 1' aigua cuit que no son gens 

curts de recursos y que tenen prou cara pera desfer lo 
<lue ahir aconsellavan surten amb el següent cuento: 

¡SOPRE TOT I.A GERMANOR/ 
Hi havia un pare que tenia varias filias; la mejtat d' 

ellas eran bonas novas, firudentas y estalviadoras, y la 
meytat restant eran de conducta poch honesta, despilfa
rradoras, anavan á Saragossa y eran ve/ehidosas v 
plenas d' orgull. 

Las filias honradas, avergonyidas per la mala fama y 
per las disbauxas de sus germanas, se i/ueixaban amarga
ment á son pare retreyenlli eseandalisadas las malifetas 
de las germanas ilolrntas ijiie a/i sas coqueterías y ab sa 
mala vida desacreditavan per tot arreu lo bou nem \ Ï 
honra de. sa casa. Mes lo pare, qu' era un consentidor á 
qui convenia tapar y dissimular las faltas de las filias do-
lentas, contestava indefectiblement als planys y als , 
délas filias bonas.—¡Calleu, no busqueu discordias'.  
¡SOIIRE TOT LA GERMANOR! 

Qui deu ser aquet pare consentidor à qui convenia 
tapar y dissimular las faltas de las filias dol rutas.' 
Resposta: un pare pedas pastetas y vanitós que men-
tres tenía, ó millor dit tenían (perqué els pares d' aquet 
pastitxo han sigut molts), que mentres tenían 1' espe 
ransa d' ésser diputats aconsellavan concordia y ger
manor y are que sr han convensut de que res els volen 
dar renegan cridan y els bescantan. Son aquells que no 
tingueren inconvenient en anar de comissió á la Lliga 
Regionalista á pidolar un lloch en la candidatura de 
diputats á Corts, son aquells que amb una majoria de 
caps sense cervell sapigueren treures de sobre als qui, 
consecuents en sas ideas, deyan lo mateix que are ells 
diuen, son els que de fracàs en fracàs han corcat y pu-
drit un organisme com la Unió Catalanista y han arros
segat pel fanch un diari com La Renaixensa. Son, en 
una paraula, una colla sense altre ideal que i seu or
gull y la seva vanitat ridícola. 

Per contarnos aquet cuento no calía que passessin 
tant temps buscan concordias; per acabar d' aquesta 
manera no valía la pena de sacrificarse tant; per lo
grar aquets éxits 110 hi había necessitat de fer malbe 
dos organismes. 

¡Posarse en evidencia y notreuren res! ¡Quina ver
gonya y quin ridícol! Y tinguin conte qui 'Is ho diu: tota 
aquesta colla de saltimbanquis, de aqui uncuant temps, 
els veuran mes radicals y mes intransigents que nosal
tres mateixos. Cuan s' hagin convensut de que no po
den ser diputats tornaran á predicar lo que avans pre
dicaban, dien, com ja han dit moltas vegadas, que ells 
no hi creyan pero se sacrificaran pel bé de Catalunya. 

Y sino el temps ens hu dirá. 

Llegim en una revista de Madrid: 
«Pero, ¿porque ha empezado su campaña el an

tiguo director del Romea de Barcelona con una obra 
tan desagradable como Tierra Baja? 

Kl senyor que pregunta aixó, ho pregunta després 
de fer grans elogis al «genial actor D: Enrique Borréis t 
que ab el mal gust que tenen els de la «patria grande» 
no estranyem que '1 trobin superior á en Xacconi, y á 
en Novel-li. 

Y ara contestem á lo que pregunta aquell senyor 
que, «¿Porque ha empezado su campana el antiguo di
rector del Romea de Barcelona con una obra tan des
agradable como Tierra Baja;-

Donchs va comensar ab el genial drama cTerra 
Baixa» per que el senyor Borras á copia d' estar molt 
temps entre escriptors catalans havia arribat á agafar 
una mica de gust artístích del que á ells els hi es pecu
liar, que ja perdrà cuant fassi uns cuants mesos que es
tigui entre els castellans. 

;l lo sab are perquè va comensar ab el Terra Baixa? 

Alguns regidors aíins dels que els ne vulguin ser 
han anat á Saragossa á fer de 1' ofici de regionalistas 
pera demanar á só de tabals y grallas 1' autonomia del 
municipi, y La l'cu de Catalunya, cou tan plausible 
motivo surt mes trempada que un ginjol explicantnos 
la trascendencia que pera la causa ha de tenir el caràc
ter marcadament regionalista de las festas. 

La veritat sigui dita que un hom está tot alegre y 
placentero en señal de regocijo perqué son pensadas 
d' aquellas que no mes s' ocurreixen ais práctichs de 
/.,/ Veu de Catalunya y alguna que altre vegada á n ' 
'Is práctichs de la Unió; son pensadas que son de resul
tats positius y de efectes inmediats. 

A cada nova pensada dels evolutius me vaig con
vencent de que la nostre intransigencia no vá enlloch. 
D' en mica en mica s' omple la pica, diu el ditxo, y ells 
d' en mica en mica y sense exageracions hu logran tot. 
Si féi ó no fá els passa una cosa per 1' ¡stil de lo que 'ls 

ha suesohit als partidaris de las pastetas: aquets vol-
guen enganxar elements nous no han fet altre cosa que 
desenganxarne d' antichs, els regionalistas demanantho 
á petitas dóssis sols ham lograt atenuar las ideas deis 
que semblava las tinguessin arreladas. 

Ni els uns ni els altres poden explicar el menor éxit, 
ni els uns ni els altres han lograt altre cosa que fer mal 
á las ideas 3- desorganisar lo que tenía vida propia. 

Y no pot pas dirse que 'ls uns y els altres no hu ha
gin provat tot perqué are mateix els afins dels afins 
nostres ó sigui els regionalistas de La Veu junt amb 
una colla de companys de causa han anat á Saragossa 
pera demanar per caritat al poder central una mica d' 
autonomia. 

¡L' autonomia del Municipi! Aquesta gent sembla 
que tinguin una parada de verdura y no un programa 
polítich. ¡L' autonomia del municipi! Sembla estrany 
que hi hagi qui vulga gastar saliva pera demanar una 
miseria com aquesta. 

A tot aixó ha anat á parar el programa dels regio
nalistas. Anda, nada ¡Visca 1' afinitat y la germanor 
y els raves fregits! 

; \ y que tinch! ¡Amaguinse, que vé la fiera! ¡Ay po
bres de nosaltres, que desgraciados sanos los españo
les/ ¡Tot justament are qu' estabam tan tranquils, té, 
ja tenim una nova calamitat á sobre! Presisament are 
en que després de acabada al Congrés la cuestión de 
los suplicatorios y obtinguda per mediació dels regi
dors republicans unitaris y dels batlles de reyal ordre 
la autonomia, municipal, ens veyam ja 'ls gossos fer-
mats amb llangonisas y casi, casi conseguida la català-
nisació d1 Espanya, ens tenen de venir els russos á es-
triparnos la grua. 

¡Oh! dishort malaurada dels infelisos desgraciats. 
Prenguin una bona tassa de tila, per calmar sos Ímpe
tus guerrers y evitar lo perill d' una feridura y lle-
gegin: 

CULTRAJE Á ESPAÑA 

INSOLENCIA DE LOS RUSOS 

Convenida la demora hasta conocer por telégrafo la reso
lución del Gobierno de Madrid, parecía todo en suspenso. 

Más apenas se hubo alejado del costado del Subarof la 
falúa del comandante de Marina, se acercaron tranquilamen
te á los acorazados varios buques carboneros, y como si el 
puerto español fuera de un país africano cualquiera, se em
pezó á carbonear los barcos. 

Apercibido desde tierra el inaudito ultraje de los rusos i 
la autoridad española, el comandante de Marina mandó sin 
tardanza á uno de los ayudantes á bordo del barco almirante. 

Mientras el ayudante cumplía su misión de hacer constar 
la violación brutal de nuestra neutralidad ante el almirante 
Rodjestvenski, el jefe superior de Marina mandó al crucero 
Extremadura que destacara inmediatamente varios botes 
montados por marinería con la misión de conminar á los va
pores carboneros al cumplimiento de las leyes de la neutra
lidad. > 

Y esta clar el russos com si rés van seguir tan tran-
quilament fent carbó, que diu que talment semblaba 
que tenían la sang d' horxata, puig ni 'ls feu parar el 
ayudante ni la marinería-

Y com los russos es veu que també saben que qui 
no vol caldo tres tassas, després de Vigo, vingué Vi-
llagarcía y ¡lo que te rondaré morena' 

Jo ni sé ahont toco, aqueixa nit ja he somniat una 
pila de cosas de honras, de vivas, de guerras y dl Es-
pañas fentne un bullit amb Weylers, Cámaras, Pola-
viejas, Mont ojos, Ccrverns y que se jo que mes, que m' 
han deixat un cap com un bombo. 

¡ Ay, la mare y quinas nits tan pessadas que pa 
ré, tot somniant truytas! 

VIDA Y LLIBERTAT 

M motiu de la celebració de la cin. 
quena festa dels Jochs Florals li
teraris, que la ciutat de Saragossa 
ha celebrat enguany, en honor de 
nostre gran Rey en Jaume I, s' 

han acoplat á la capitalitat aragonesa, la representació 
d' alguns municipis del Aragó, Catalunya, Valencia y 
Mallorca, presidida per sos respectius alcaldes, junt 
amb una representació dels felibres provensals, com 
á mantenedor foraster de la festa, el comiede Tourtou-
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Ion qui ha cantat en son discurs, las gestas gloriosas del 
rey mes gran de la casa de Barcelona, per qui ha se
nyalat la precisió de ercgir un monumeat nacional de 
son antich reyalme a tan gran rey. Els regidors regio-
nalistas y republicans, han manifestat, que, el monu
ment, mes gran que 's podría eregir pera tal objecte, fo
ra el regoneixement autónomo dels municipis, per quin 
objecte s' han imposat els alcaldes de sos respectius po
bles que hi han assistit, pero com sia, que aquets, no 
son actualment els genuins representants de sos conciu
tadans, ja que aquets no 'ls nombran, sino que son úni
cament els representants del gobern que per real ordre 
els hi don representació, resulta necessàriament, que 
aquets elements heterogenis allí congregats, havian de 
topar, com aixís soccehí, donchs per alguna cosa el go-
Wern está divorciat del poble y per lo mateix els go-
bernants s' aguantan per la forsa del exèrcit, que lluny 
deserví, á Espanya, pelresguart d' alguna intervenció 
militar extranjera, ja que els fets han demostrat que la 
seva acció en aquest cas, es complertament nula, ser
veix tant sols pera ofegar las iniciativas del poble, y 
assegurar alsgobernants en son lloch, per a¡.\o el capi
tà general d1 Aragó, manifesta, que, per son cárrech, 
devía brindar per son rey Alfons XIII, y mentres el 
poble de Saragossa entonaba sos cantichs en la plassa, 
en honor als hostes, aquets, escandahtsats s'increpaban 
despietadament, acabant la festa entremitj del escàndol 
y 1' apassionament mes desenfrenat. 

Si tot aixó soccehí, fou tant sols, per la falta de con-
Yenciment, d 'aquets que ' s donan cl nom de propaga
dors dels ideals progressius; els regidors regionalistas 
y republicans pera demanar la llibertat económica 
dels municipis, han tingut d' esperar una ocasió com 
aquesta, preceits de un núvol d' empleats capritxosa-
ment disfressats, pera distingirse de la demés gent del 
poble y s' ha tingut de fer, ab tot 1' aparato teatral que 
sa imaginació linfática els sugerí y s' han rebelat con
tra sos alcaldes, després d' un cant de festa literaria y 
després d1 un àpat soculcnt, ¡que tot tinga de ferse des

déis àpats!... 

Si els regidors regionalistas y republicans pugessin, 
al municipi, no per son afany particular de lucro ó va
nagloria, no esperarían a manifestar son sentir, aprofi
tant ocasions sorollosas, que per 1' etzar se despengin, 
sino que las ocasions las presentarían ells mateixos, co-
mensant per fer el buid á tots els nombraments de real 
ordre y obrant de comú acort els regidors de tots els 
pobles, que senten la necessitat del cumpliment de sa 
voluntat ¡linrc, ajudats d' aquells alcaldes, nomenats 
per son mateix poble y deixant de banda las demés au
toritats, com a tais, donchs ells haurían de comensar 
per desempalagarse d' aqueixa superioritat y en sos 
congressos municipals, que aixís podrían designarse, 
assentar las bases pera sa millor defensa y per 1' enru-
nament del gran monstre que 'ls obliga a que sas mans 
y son cap, fassin y concebeixin, ab las mans y el cap d' 
aqueix engranatge injust que tot ho estrafà y entraban-
ca: 1' Estat. 

Pero ¡ah! es que aqueixa necessitat no la senten 
cara aquets regidors: creuhen al Estat com un mal n< 

':. pero no devem posar en olvit, nosaltres, que 
aixís com á la fera afamada de las planuras geladas de 
Rusia, el viatger desde son trineu, els hi llensa el tros 
de carn pera entretenirla y guanyà temps per arribar 
á poblat, ahont trovará defensa segura, pero may bai
xa de son aparell de marxa pera barrejarsc ab ellas y 
redimirlas, ab son tracte, de sa vida salvatge, perqué 
fora contradir á la Natura y aixó es lo únich que es im
possible sens donar mal resultat; lo propi, també, deu-
rían fer els municipis, allunyantse lo mes possible de 
tot lo que significa la mes petita engruna del Estat y 
líensarli també, el tros de carn pera entretenirlo, que 
en el poblat de la confederació municipal s' ni íara in
vencible, pero may barrejarse ab aouell, donchs torna-
ríam com ara, al embrutiment polítich actual del muni
cipi y á 1' Estat, son ambient natural, com ;'i la fera, es 
la destrucció y la rapinya y sols en redimirem d' ell, ab 
sa anulació y un cop aixó assolit, els pobles íarán sa 
vía sens guerras civils que denigran, sens lluytas polí

ticas que á res de bó acondueixen y aixís els municipis 
tant sols serán els llibres de caixa dels pobles, y els lli
bres de caixa ni son republicans, ni monárquichs, y las 
matemáticas, com las ciencias exactas, no tenen patria, 
que dos y dos igualment fan cuatre á Catalunya que á 
Castella, á Rússia que al Japó y las poblacions germa-
nament confederadas, pera sas comunas necessitats, 
assoliran el domini de la pau sobre la térra y per son 
assegurament la humanitat hi esmersará tots sos esfor-
sos y no 's presentará el trist espectacle d' ara, que hi 
han desventuras, que donan crits de visca una forma de 
gobern per quina donarían sa vida y pera donar el pá 
desa casa, s 'han de valdré de sos adversaris polí-
tichs, y áltres que al crit de visca sa patria, se veuhen 
precisats A emigrar á una altra, que creuhen extranjera 
y per agrahiment deuhen estimar, y els homens se pre
ocuparán de lo únich que no envileix: el problema de la 
vida y el de la llibertat, que son els dos puntals que '1 
sostenen en la manifestació de son eos y de son esperit. 

DURANV V B E T . L E R A . 

¡Aquestos Srs. caixistas volen matarnos á disgustos, fent-
nos dir cosas que may havem somniat!; en nostre darrer nú
mero deixaren passar una errada que com cambia per com-
pl.rt el sentit de la oració, no podem deixar sens rectifica
ció; en 1' article de la segona plana intitolat «Serenitat y 
seny!» diu entre las ratllas dinou y vint «celebrada única
ment...» essent aixís que té de dir «celebrada CÍNICAMENT...» 
Alguna altra errada s' escapa de la que no duptem degué 
esser notada y esmenada pel bon criteri de nostres llegidors. 

—ASSOCIACIÓ POPULAR CATALANISTA. LO passat dissapte 
dia 22 tingué lloch en aquesta entitat lo Concell General or
dinari en quin després de la aprobado de comptes y dels ac
tes portats i cap per lo Concell Directiu, se procedí á la re
novació de la mitad del mateix de conformitat á lo que preí-
crihuen los Estatuts, lo quin quedà constituit en la forma se
güent: President—Antoni Sayós, Vis-president-Bonavcntu-
ra Riera, Tresorer—Jaume Bozzo, Comptador—)oan Suca-
rrats. Bibliotecari—Estebe Porta, Secretari ¿er' __ R a m o n 

Riu, Secretari 2."—Francesch de P. Curet, Vocals—Antoni 
Raventós, Blay Albareda, Joan Casellas y Modest Bertrán. 

Felicitem als nostres companys y confittn do la seva fer
mesa de conviccions que sabrán posar lo nom de la Associa
ció Popular en lo lloch que de dret li pertoca. 

—En la reunió tinguda el dia 14 del corrent pel Cos d' 
Adjunts dels Jochs Florals foren cllcgits per formar lo nou 
Consistori els senyors següents: en Franccsch l'bach y Vi
nyeta president; en Ildefons Sufiol, en Manel Ribot y Serra, 
en Antoni M.' Alcover, en Rossendo Serra y Pagès, vocals y 
on Arnau Martínez y Seriñá, secretari: suplents: en Miquel 
Laporta, en Trinitat Monegal y en Joseph Galvany. 

Es va aprobar una preposició per quina el Consistori 
creará un nou premi al millor estudi d' un literat de nostra 
época d' or. 

—FOMENT DEL TEATRE LÍRICH CATALÀ. HI dia 17 d' 

aquest mes y devant de nombrosa concurrencia va donar 
N' Adrià Gual, en lo local d' aquesta entitat la primera de la 
tanda de conferencias, que com á director artístich de la ma
teixa, té en projecte. En ella combaté en primer terme aques
tas xabacanas y grollcras funcions, que cada dia van embru
tint més y més al poble català, anomenadas «género chico» 
y que ni son ohras d' art ni tampoch poden esser considera
das com á obras líricas; puig aquestas son las que en mitj de 
sa sensillesa y en las que formanthi la música un tot armonich 
s' hi trasparenta 1' ánima deis ¡rrans genis com Goethe y 
Wagner; Shakspeare, Mozart, Litz y tants d' altres. Es va 
doldrer de las miserias y conxorxas d' entre bastidors que 
fan desaparèixer del teatre las veras manifestacions de 1' art, 
convertintlo en un ofici pié de passions baixas y mezquinas 
dominanthi 1' avaricia y el favoritisme, ja que molts sembla 
que 1' haigin escullit per esser un dels mes productius y des
cansats. 

Recomanà al catalans qu' ajudessin 1' obra comensada 
pels del Foment del Teatre Lírich Català, donchs diría molt 
poch en favor nostre qu' empresas tant dignes de lloansa," 
decaiguessin no per falta de constancia y bona voluntat de 
sus iniciadors, sino per mancad' autors, actors ó públich. A 
las moltas felicitacions que rebé 1' amich Gual, pot adjuntari 
la nostra, la quina també fem extensiva als del Foment per 
la adquisició qu' amb ell han fet, com aixís amb la del actor 

Sr. Giménez, quins sino tinguessin altre cualitat, tindrían 1* 
de la constancia. 

— S' está constituint en nostra ciutat una nova entitat amb 
lo nom de «Academia Pedagógica Catalana» y quin objecte 
será el que ben clar indica el seu nom. Donada la importan
cia y desenrotllo que de poch temps en aquesta part ha tin
gut ha ensenyansa catalana, la que fins ara 's trobaba basta»t 
aislada y sens cap criteri fixo, creyem será de nioit profit la 
creació d' aquesta nova entitat per quina felicitem á sos ini
ciadors. 

—CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Ja ha reprès 
sas tastas aquesta important entitat y amb una activitat tan. 
meritoria com inusitada; molt ens complauria poguer donar 
compte detallat á nostres llegidors de tots los actes qu< 
aquests braus campions del excursionisme català celebran 
cada quinzena, més com ocuparían un espay Uarguissim do
nat lo periodo de nostra publicació tenim de limitarnos sol-
•ament á enumerar dits actes, exposantnos encare á algún 
oblit involuntari 

Lo dilluns dia 17 tingué lloch la sessió inaugural del pre
sent curs en quina hi prengueren part els Srs. Par. Casas y 
Carbó y Torras, secretari sostint, vis-president y president 
respectivament. 

Lo dia 18 lo Dr. Mn. Norbert Font y Sagué donà la pri
mera Uissó de «Geología Dinámica y Estratigráfica>. 

El dimecres 19 en Rossendo Serra y Pagès, donà una in-
teresant conferencia sobre '1 tema «Instruccions sobre la 
anotació folk-lorica». 

Lo dia 20 en Francisco Novellas explicà la primera llissó 
del curs de «Geografía Física». 

El divendres dia 21 en Joseph Armaugué llegí la ressenya 
de 1' excursió «De Bagá á Camprodon per la carena pire-
nenca» ilustrada amb projeccions fotográficas degudas als 
Srs. Torras y Victory. 

Lo dissapte 22 continuació pel Sr. Serra del curs de Lite
ratura Catalana, versant sobre '1 tema «Consideracions ge
nerals sobre la Literatura Catalana al sigle XIV . 

Divendres día 2.S lectura per en Cessar A. Torras deia 
ressenya d' una excursió amb nombrosas projeccions foto
gráficas. 

Els días 25, 26, 27 y 29 las segonas llissons do Geologia, 
F"olk-lore, Geografia é Historia de la Literatura, quinas se
guirán donantse els dimars, dimecres, dijous y dissaptes de 
cada semana comensant á dos quarts de deu en punt de la 
vetlla. 

—També ha entrat ja en funcions per 1' actual temporada 
la Associació Wagneriana en quina sessió inaugural que tin
gué lloch el dia 19 després d ' un bonich traball necrològic)» 
den Joseph de Lctamendi degut al Sr. Pena 's dona 1' audició 
complerta del primer acte de «La Walkyria». Entre 'ls estu
dis tematichs y consegüents audicions que té en projecte hi 
figuran .-Els Mestres C.antayres de Nurenberg» y «El Cap
vespre dels Deus> den Wagner, las Sonatas y Trios (per corda) 
den Beethoven, obras de Bach, Mendelssohn, Schumaun. 
Schubert Grieg, ctz. y el d' una obra moderna que tal volta 
sia «L* Etranger» den Vicent d' Indy. 

—PROGNES AITONOMISTA. En aquesta entitat hi donà 
una important conferencia N' Arístides Danyans versant 
bre '1 tema «Situació actual del Catalanisme y procediments 
á seguir». També 1' Orfeó «Art y Patria» de la mateixa hi 
dona el día 22 el seu concert inaugural dedicat als socis del 
Progrés y als seus protectors, cantantse diferentas cansons. 
entre quinas recordem «La barretina», «Farigola», «El Rus-
sinyol», «L1 Emigrant» y «El cant dels joves» tenint d' esser 
repetidas la major part per la justesa y presició amb que 
foren ejecutadas. Reculliren tant los orfeonistas com sot> 
mestre en Joan Camps bon nombre d' aplaudiments. 

PETITA CORRESPONDENCIA 
S. H. V. Pbicd.í. Rebut 1 pta. 
R. T. D. Barcelona. Se li contestará particularment. 
|. M. Valls. Rebut i'35 ptas. 
A. I'. Santiago de Cuba. Rebut 6'75 ptas. 
A. M. G. Tarragona. Rebut <; ptas. 

Establiment tipografich do Joseph ORTEGA.—8. Pau ,96.—Barcelona. 

RESUM DE 

Gramática Catalana 
pel 

Prof. Emili Vallés 
amb un diccionari de barbarismes é idiotismes conte
nint 1.500 mots. 

Preu; 1*50 ptas. 
De venda en aquesta Administració 

• N N N I N I M M 

LA DEV ANTERA circulará, igual que anteriorment La Nació Catalana, per medi de propagadors, que son els qui prenen un nombre determinat d' exemplars, p a r t i o s als següents preu*: 
Una acció de íoo exemplars, Ptas. VSo , 7 •• •>•• 
Mitja acció de 50 » » i'jjo Per cada número, 
Un quart d'acció de 25 » » 1 \ compresos gastos 
Un vuyté d'acció de 12 » » 0 ' e 0 í de correu 
Un dotzau d'acció de 8 » , 0«ir ' per Catalunya 

Barcelona: els mateixos preus, repartintse á domicili. —Aforas de Barcelona, 5 cèntims de més per cada envio d' un ó més exemplars.—Exlranger: preus dobles.—S' envia un sol exem
plar al qui fassi un donatiu anyal de qualsevol import.—Pagaments á la bestreta: S' admeten sagells de correu y documents de fácil cobiansa.—Es lliure la reproducció dels trevalls.—No «» 
tornan els originals. 
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