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LA DEVANTERA 
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 ÁDMINISTBACIÓ: ASSOCIACIÓ 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 

I Corts catalanas, no sol* 
-tges y magistrats, 
llibertat ¡as contri-

NA altre vegada Barcelona ha sigut 
teatre d' un dels fets, que prepa-
rantseen !' odi que 's congria en 
las mes baixas capas socials, s' ex-
teriorisa d' una manera sagnant y 
terrible. 

L' explossió de la bomba del carrer de Fernando, 
anella de la cadena de Venjansas que d' un quan temps 
A n' aquesta part ómpla de dol y d1 inquietut nostra 
hermosa ciutat, lla fet omplir las planas dels diaris, ha 
donat material á las conversas particulars y «1 las últi-
Wás sessions del Congrés espanyol, pera repetir las re
flexions y protestas usadas en semblants cassos. 

Las censuras al Goberri y á las autoritats encárre-
gadas de vetllar per la tranquilitat pública, com las 
protestas pel Fét criminal ban sigut urtánims, mes no 
Per això estan mancadas de Ilógica. 

En efecte: que pot esperarse d' uns serveys fets peí-
la coreada política centralista, que tots hem convingut 
en que eran dolents y cars? No es ja tradicional, dins 
del estat espanyol, la deixadesa y la inepcia, pera las 
cosas que son de sa atribució? Donehs si hem convingut 
en això, si tots estem conformes en la impossibilitat de 
que 1' estat i'assi be lo que es de sa incumbencia, no hi 
ha mes remey que aceptar la realitat dels fets, per cru-
del que sigui, y en lloch de queixa*, invectivas y pro
testas (signe casi sempre d' impotencia) trevallar de 
term pera arrancar de soca y arrel V actual podrida 
organisació política, sustituintla per un' altre que fassi 
impossibles la repetició dels atentats anarquistas. 

Durant la época del famós bandolerismo català que 
ompli d' esglay nostres montanyas, la excelent institu
ció dels Mossos de Esquadra, nascuda d' una necessitat 
y montada á la catalana ab tanta inteligencia com vo
luntat, dona fruyts maravellosos y coi;; ibuhi, nopoch, 
;» t* extinció de la horrorosa plaga deis saltejadors de 
«amias. 

Donehs Rosque poguém montar una institució, sem
blant no tinguem confiansa. 

l'er altre part, la opressió cega, el mancament de 
serenitat en tan graves perills, y la persecució barroe-
rf», com no 'n pot donar d' altre V administració espa
nyola, en lloch d' apaygabar el mal, no far.i mes que 

•'"mentarlo. 
Son com dos lorsas, i' una mal dirigida y 1' altre, 

resultat de 1' astucia, dels coneixements adquirits y del 
misteri; la última sortejaria ah facilitat relativa l' < m 
hestidade la primera, lent cada volta mes sensibles els 
setw esclats. 

V anant á un' aitre ordre de consideracions, quehan 
fet las classes acabaladas pera restar forsas al anar
quisme? 

Els executors dels atentate mes que criminals, son 
malalts, degenerats, pero aquesta degeneració que no 
'•adiea sols en ells sino en bona part de las últimas ca
pas socials es bon xich producte de la miseria y de la 
fam que ha exacerbat mes y mes la ostentació de la 
°Pulencia dels adinerats. 

Donehs, aqt 's preocupin, nus que de prohi
bicions y i sions contraproduhents, d' aminorar 
els mals que enterboliu: rvçlls dels desgraciats 
els induexen á verijarse de tan estúpida manera, 
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i / ANIMA DEL CATALANISME 

o parlarem avuv d' aquell catalanisme 
política} n que serveix de sport a uns 
y es escola d' ambicions per altres; 
parlarem d' aquell catalanisme sa \ 

ritable que 's manifesta natural y 
espontàniament en les tradicions po

pulars v que té sa genuïna representació en els centres 
de cultura catalana, d' aquell catalanisme que ab tota 
propietat y puresa de Ilengual fa anomenarse 
esperit catalanesch. Yparlantne en aquet sentit, es-
tudiemlo. 

Aixís com 1- ánima humana, essent imperceptible 
als sentits externs, s' estudia per medi de ses mani fes 
tacions o facultats, aixís també con V esperit 
nacional de Catalunya per ses qpalitats o caràcters dis
tintiu-.. 

Si pera examinar aqueix esperit, aquet geni de i aea, 
ens posem a observar 1' estat actual del poble, errarem 
llastimosament la feyna, y n dcduhirém una conse
qüència ben distinta de lo que 'ns haurem proposat, 
perquè com que la societat actual catalana no | 
ab perfecció les qualitats nacionals primitives, sino que 
les té adulterades per la superposició de mals hàbits 
que desgraciadament se li han arrelat, no trovaríam 
fàcilment 1' Anima del catalanisme, sino la carota que 
M desnaturalisa. 

Deixémnos, donchs, de les qualitats actuals, \ 
minem les primitives. Fixemno», per-'1 l(>1" aquest anàli
si, en els temps en que mes forta y plena de vida 's pre
sentava al mon la nacionalitat catalana. 

I !a qualitat que mes sobressurt es I' esperit de tole
rancia de les opinions, tant fidelment traslluhida en el 
llibre de! Gentil y 'fs tres savis den Ramón l.lull. Re
presenta aquesta obra (y 'n donarem una lleugera idea 
perquè es molt poch coneguda) un incrèdul que cansat 
de la vida escolta áb atenció '1 parlament de qulscun 
dels defensors de les religions católica, juhía y mussul-
mana. Y després d1 escoltar les rahons que quiseun 
aduhía en defensa de sa religió respectiva, 1' incrèdul 
se converteix a 1* idea del Deu infinit y de 1' ¡nmortali-
tat del ánima, idea comú a les tres religions d' aquell 
temps, sense decidirse concretament en pro de cap. 
Donat el fervor católich del autor del llibre, tenint en 
compte que '1 beat Ramón Llull estava tant entregat a 
la fe católica que sols vivía y treballava per propagar' 
la, es maravellús que no se serveixi d' aquesta ocasió 
pera fer veure que sols les rahons del savi cristià con
vencen el gentil y que aquet abraça la religió del autor. 

3 lo que faria qual itólich d' avúy 
día. Pero ell no vol fer la mes petita coacció en I ànim 

arament Ics doctrines pera que 
1 lector judiqui ab tota Uivertat onver-

sos, pero sòlidament convençuts per si meteixós. Es 
admirable. Aqi mple de sana tolerancia no 's 
trova en lloch del mon ab tanta perfecció. Contrastant 
ab I' in ¡a contemporània d' altres pobles, ( 
mirable també la Uivertat que donava primitivament 
nostra nació als que professaven religions disi; 

Hls jueu-, p< r exemple, gaudien de la meteixa i 
tat que 'is indíg lien predicar en lluí 
gués y ocupaven cárrechs públichs. Quan aparegueren 
les primeres persecucions contra ells, fou quan com 

enerar un xich el carácter primitiu català. 
D' aquesta qualitat eminentment altruista 'n d( 

una altri lys admirable. Ir.l carúcler expansiu, 
que es el fonament del règim auíonómich que sempre 
ha predominat a Catalunya mentre ha sigut m 
de sí meteixa, qu 'ancià de r i 
quesa en sos millors temps per la facilitat ab que per
metia '1 desenrotllo de I' iniciativa individual y colecti
va, el trovém perfectament manifestat fins en aquel 

~ions temptadores en que 'Is pobles solen abusar in
conscientment de ia superioritat de poder; aixís quan 
nostres almogávar* conquistaren pera la Corona cata
lana-araj un inmens territori, la metrópoli, ben 
lluny de dominar els nous pobles conquerits, 
els deixava governar autonómicament per ses prop 
Iteys y costums. El carácter expansiu de nostre poble 
's presenta ab lo grau mes alt de santetat y altruisme 
en 1' obra fundada per Sant Ramón de Penyafort b 
los auspicis del rey Jaume '1 Conquerider pera la 
dempció de calius, celestial llum d' esperança vinguda 
de la terra catalana, de la henchida terra de les grans 
lüvertats, que confortava I' ànim oprimit de milenars 
d' infelissos junyits a la dura servitut mahometana. I .a 
llegislació catalana, proclamant la dignificació y lliura 
defensa del individu, I' inviolabilitat del domicili, la 
Uivertat de testar y la desccntralisació dels municipis 
y de les comarques naturals, es la llegislació mes de 

rática, filla d 'aquell meteix esperit de Uivertat j 
d' expansió que caracterisa tota 1" épocà gloriosa 
nostra historia. 

I.' in del terrer y i ¡icos pri
mitius determinen també a Catalunya un carácter pe
culiar. L' esperit praetich y particularista, tant contra
posat a la tendencia idealista y generalisadora de Cas
tella, fou adquirida dels romans, puig cap altra re 
fora d' Italia rebé tant directament i' influencia roma
na com Catalunya. No hi I que observar, en 1' 
ordre arquitcetónich del art nacional català, la prepon
derancia del arch románich, que com diu lacònicament 
un escriptor, es «el menys ideal y '1 mes humà». De les 
colònies gregues y fenícies establertes primitivament 
en nostres costis ens vé '1 temperament mercantil, ja 
universalment conegut en época remota quan els pri
mers apòstols que vingueren a predicar la fe a Catalu
nya hagueren d' entrar, pera ésser ben vistos, disfr. 
sats de mercaders. Y '1 temperament mercantil,unit al 
esperit pnictich, ha educat el poble en una inclinació al 
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uns y altres rebutjarían indignats, jo tinch per bons els 
homes qu' avuy dirigeixen la Uniu, com tenia per bons 
els qu ' en temps passats la dirigiren, y considero qu' 
aquets, com aquells, ab tot y inspirar llurs actes en 1' 
amor de Catalunya, poden equivocarse y ofuscarse. Y 
si de las equivocacions y ofuscacions d' uns y altres al
gunas m' en han passadas per alt, altras las lie obser
vadas y deploradas y combatudas; pro lins ara, en con
junt, m' ha semblat que la Unió feya obra bona pel Ca
talanisme y per aixú m' hi he quedat 3- m' hi quedo. El 
día que ma conciencia 'm digui lo contrari m' en apar
tare, puig jo penso, com ben alt vaig dir on el Concell 
General de referencia, que per demunt de la Unió Ca
talanista, y de totas las associacions y de totas las Hi
gas está Catalunya, y per ella no mes hem de com
batre. 

Sempre amich, os saluda afectuosament aquet vos
tre S. S. 

A. SU.XOL. 

Barcelona 24 Novembre L904. 

Vos lamenteu amich Suñol que fundatme en un cas
tell de suposicions vos hagi endressat la carta publica
da en aquest periódich: A això sols contestare que molt 
mi pensi avans de ferho, pero nostre ja vella amistat 
m' hi obligava, donchs de no ferho, quedaba á molts 
catalanistas el dupte de si habíau ó no dit los conceptes 
que vos atribuían. Cuan la derrera Assamblea, jo lle
gí un periódich que vos atribuía conceptes que eran una 
ofensa per dignlssims companys meus y que fins feya 
poch ho habían sigut vostres, com ab tot y llegir lo dit 
periódich uns cuants números seguits no vaigvcurcr 
rectificada la noticia, vaig arribar ,-í creurer si podían 
ser veritat las páranlas que vos atribuhiren; no podeu 
pensar 1' alegría que tingué cuan un amich vostre y 
meu mediqué que había rebut una carta vostre en la 
que negabau haguéssiu fet tais afirmacions, alegría no 
exenta de certa tristor perqué molt en públich había si
gut dada la noticia y no tan pública la rectificació. 

Al derrer Concell ha passat una cosa per 1' istil, de 
boca en boca corría la noticia de que vos habíau dit de 
I \ DBVANTBRA lo que vos retreya en ma carta y de-
ver meu era fervoshosaber ya que vospotser ho ignora-
vau y darvos ocasió pera que en cas que fossin falsas 
las poguéssiu negar públicament. 

Sento vos molestes mon atreviment en dirigirvos la 
carta de referencia, pero tingueu la seguretat que sois 
vaig ferho ab P intent d' aclarir dubtes; com ja sabeu, 
si soch dels que no 's mossegan la llengua també soch 
dels que donan la cara, y may faig las cosas ab intenció 
de molestar á qui anomeno amich. 

També'm pregunteu que hi feya en lo Concell, lo 
qui 'm dona la noticia; ;'i això contestan- que sens ser 
representant hi estaba, ab lo dret que li daba aquell 
acort que fa ja cuatro ó cinch anys va pendre ll Con
cell derepresentantsápropostavostredeque las sessions 
del mateix fossin públicas per tots los individuos de to
tas las societats adheridas; en virtut d' aquest acort jo, 
sens ser representant, he assistit á bastants Concells. 

Xo es mon ànim entaular cap polémica que á res 
conduhiría, ja que tan vos com yo sols defensaríam 
nostres particulars punts de vista, pero permeteume 
una scnsilla aclarado. 

Cuan vingué la separació dels de La Veu entre'Is 
ortiren de la «Unió , tenía jo lls millors amidis. 

arc mateix deixo á la «Unió» á mes de vos un altre 
amich de tota la vida, ja veyeu que no son pas cues-
tions personals las que 'ns separan. Fa ja molt temps 
que vos y yo pensem molt diferent, tan en los procedi
ments com en la orientació que devia seguir lo català-

empre hem sigut bons aniichs y confino que 
continuarem sento, com nosaltres ni ha molts de cata
lanistas; no per que un sia rancuniós, tots tenen de ser-
ho, desenganyeuvoslasdivisionshan vingut per diferen
cia de apreciado en los procediments y en la orienta-

als que defensem lo que sempre hem defensat no 
podeu titilarnos de que promogém divisions. En cuan 
¡i lo quediheu que «La Nació Catalana» había alaba! á 
homes que avuy combat I.A DEVANTBRA, VOS diré que 

tan vos com jo, sabem lo que dcyan tres anys enrera 
y lo que diuhen avuy los aludits, cal també algún cop 
desemmasquarar hipócritas. 

fer acabar vos diré que i día que per bé de Cata 
lunya tinguem de fer un sacrifici d' amor propi, yo no 
tindré de ferho, donchs ;i nií d' agravi personal no me 
n' han fet c?p, en tot cas 1' agravi 1' han fet a Catalu
nya volen feria servir d' instrument per satisfer ambi
cions. A trevallar per Catalunya hi aniré plegat ab tots 
los catalans y á las ordres de qui tingui mèrits per di
rigirnos, pero may ab los de qui desconfio, per que no 
pot obtenir bon resultat la agrupació que desconfiïn' de 
sos directors ó que no té la seguretat deguda ab sos 
companys. La confiansa es una cosa que un cop perdu
da no torna. 

Disposeu de \ ostre amich 
JAUME Bozzo. 

BIBLIOGRAFIA 
«MONTSEBEAT». Siluetas tarragonina* />< r Ferran de 

Querol y de Bofarull. 
Com diu molt bé 1' autor en lo subtítol de la present no

vela, es aquesta mes que rés, siluetas tarragoninas, cua
dréis deia vid» aristocrática de Tarragona arrencats del na
tural amb molta justesa y colorit, escenas de la vida de fa
mília d' uns nobles qu' allí vihuen y sas relacions habituals, 
exposant sos gustos, aficiona, convencionalismes y delectes 
á quin objecte 's presenta una bona noya (Montserrat) incli
nada desde petita ¡i ésser monja, més t3! volia pel medi y per 
la educació, que per vocació, de quina esta imbuida ni 
convenciment que logra comunicar á tots quants la voltan y 
tractan a pelaf del arnor gran y noble, verament humà que 
sent per son cosí {Pepe), quin amor sacrifica asa vocació, in
clinant ¡i son cosí a la seva amiga (¿farta Antonia) costantli 
aquest sacrifici la vida. 

A aquets amors se redueix 1' acció de tota 1' obra, essent 
los tipos molt bent dibuixats, sobre tot los dels protagonis
tas, no desentonant tampoch lo cuadro los de Don Fructuós 
v 1' Anglada; d' altres ni haque tal volta per esser mes se
cundaris á la acció resultan quelcom emboirats, niés sens 
desdir del conjunt: lo quin resulta mes tltiix sobretot en lo 
final es el de Paco Sumoll. 

Com pot despendres de la lleugera descripció avans dita, 
no pot compendies aquesta novela en lo rengle de las nove
las modernas, casi tolas ellas de tesis, mes es aquest un gen-
re de novela que no decaí rá mav si «] qui cl tracta ho tacoin 
1'autor de la present, donant i fa mateixa tot lo color de 
vida local possible y cucare mes si com lo Sr. Querol emplea 
lo llenguatge tant apropiadament y fugint de rebuscaments 
de tota mena, que podón conduir i fer una bona obra líteta-
ria, mesjamay á una no\ ¡turna d' un poble. 

La obreta va adornada amb algunas vinyeta» da molt bon 
gust y está editad/a per la casa Sugrafies de Tarragona amb 
moltapulcritut. Remerciem ¿sonautor 1' envío y el felici
tem, dessitjanf pogu >rir ben prompte nous travalls 
d' aquesta mena. 

NYA». N'i'mi." 3l-32. 
Correspon als mesó» de Juliol- Agost y está dedicada al 

art contenint diferents discursos y conferencias donadas pel 
Dr. Torris y Bages, actual Kisde de Vich, segons el següent 
sumari:—Discurs llegit en lo Certamen de la Joventut Cató
lica de Barcelona 1' any 1002.— De ¡:l infició .artística: Rcile-
uons sobre sa naturalesa, causa, condicions y finalitat. Con
ferencia llegida al Círcol Artístich de Sf. Lluch de Barcelona 
V anv [804.- Del infinit, y del límit, en I' art. Conferencia 

írcol Artístich de Sant Lluch lo mes de Maig de 
1896.—Discurso leido en la Academia Provincial de Bellas 
Artes de Barcelona, en la Sesión inaugural celebrada el 27 
de Diciembre de 1X06.--Del verb artístich (Comentari de 
Sant Tomás) (".onleiencia llegida al Círcol Artístich do Sant 
Lluch, 1' any [897.—Parlament fel á la festa dels jochs florals 
de Barcelona. 

OKJ R POPULAR». Fullas XXXVIIIy XXXIX. 
\o - t re bon amich lo distingit íolk-lorista n' Aureli Camp-

mauy acaba de publicar las fullas vint y vuit y vint y nou de 
sa col·lecció de cansona populars catalanas, las cuals conte
nen, com totas las anteriors tota la Uctia de las tituladag 
< Maria* y *Bl rossinyol , la tonada y bon nombre 
de notes íolk-loriqucs y van exornadas amb boitichs dibuixos 
originals den .Mateu Culcll. Se trovan de venda en nostra 
administració al preu de deu cèntims fulla. 

ror—sobre'lfanch qu» aquí l'rfísquitfca. Qualsevol d 
que las poesías llurs son escrita» ,i Ciutat obehint á un plan 
tieso, determinat, lelas ceñir; al nostre entendre s«nsc 
abundó de conceptes y d' impuresas de llenguatge qv 
versos den Casals tenen, la hermoso del poema hi guany • 
que fossin incoherents fins si 's vol, pro que donguessin la 
visió de la cosa viscuda, la blavó d' un cel seré, la oló I 
dels pins. 

Cal ser ingcmuí en poesía, fer tot quan se pugui per 
tarsi al parlar de! poble, al llenguatge dels infants, á los pa-
raulas flors. ¿Com ássolírho? Els qui com en Casals, 1' ánima 
els vibra d' amor tenen molt avvnsat, 

Aquesta obreta fou premiada amb la Flor Natural en el 
Certamen de la Societat Claris celebrat el 19 de Juny de 1 

' S. 

«AMOR TRIOMFANT» Poemet den Faust Casals y Bové 
amb unprólech den Ramón Surifíach Sentit*. Preu una 
pesseta. 

De la lectura qu' ' l' aquesta obreta, 11' hem tret 
el consol d' una gran promesa. Ens trovem devant dl un crc-
yent de la Natura. En Casals, el seu llibre ens ho diu, és 
quelcom més que catalanista, és d' tin temperament semblant 
al den Placit Vidal. Canta amb valentia creyent en Demà, 
pró no ho fá encare hermosament; diu: la humanitat desbo
cada—somnia !• enriquit que s' alimenta—la eléctrica ela* 

NOVAS 
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, lasociació Popular Catalanista. Lo nou Concell Diré 
d' aquesta entitat tracta de donar una forta volada á la 
teixa á quin objecte á mes de la Sessió Inaugural qnc tindrà 
lloch lo dia tres del prop-vinenf Desembre, té projectadas bon 
nombre de conferencias en quinas hi alternarán amb indivi
duos de ¡a mateixa diferents clements intclectuals de Cata
lunya. Igualment %' está trevallant activament al objecte 

amb totas las forsas <\ la grandiosa obra del Dic
cionari Català que tant acertadau:ent patrocina y dirigeix 
Mn. Alcover. 

— Nostre amich en Joan Soldevila, el qui fou portat à la 
presó la nit del 24 de luny p e a ' , per haver ballat sards 
junl amb sos con,panys en la piase* Reol sense permisde 
autoritat, ha sigut condemaat al pago d'una milita y las cos
tas, en virtut del judici de faltas que per aytal motiu se ¡i 
guia en cl jutjat municipal, després de pa«ada la causa pel 
de primera instancia y per la Audiencia. ¡Tot per l). 
sardana! 

—L' obra del Diccionari. El d¡3 27 drl corren! el Dr. 
Antoni M." Alcover dona una de sa* notables conferenciáis 
en el Centre Moral Instructiu de Gracia. Amb son parlar 
dols y franch que '1 fáesser singularment simpátich, expl 
á la concurrencia la necessitat del diccionari complert de : 
tra llengua com á medi instructiu y moralisador. Ningií pot 
excusarse de colaboratori—digué—per ignorant y hurr.:í 
que sigui, puig no hi há cap fill de Catalunya que sigui tant 
insignificat devant de la Patria que no tingui algún valor y 
y per lo mateix tothom pot ajudarhi poch ó molt. Entre 'is 
socis de dit centre hi figuran alguns entussiastas colabora 
dors. 

— Estudis I 'níücrsitaris < 'ato i any.. Ademes de las tsl 
que ja té establcrtas aquesta entitat, ha encarregat al d¡-
git advocat en Joseph Pella y Forgas'uH curset que \s ci 
pondrá de quinze conferencias sobre ¡as 'Institucions políti
cas y llibertats de la antiga Catalunya» las quinas come 
ren el dia 21 y s' aniran celebrant cada dilluns á ¡as deu 
la vetlla en el local de la «Federació Escolar Catalán 

També té en estudi la creació d' ensenyansas de Qu: 
en forma adecuada á la satisfacció de nece 
industria catalana, pro. onb;ir á la creació d' Un I • 

I boratori que prestaría valiosos serveys á dita iadust; 
— Centre Escursionista dé Catalunya l lancontinr 

aqueix centre las clases que venen donantsi desde comensa-
ment de curs pels Srs. Serra, Novellas y Mn. I'"ont y Sagtli: 
ademes durant aquesta quinzena hi ban tingut lloch els actís 

ts. l'or la Secció folk-loríca Mn. Vicens Bosch delc-
Centre á Talarn, esposa unas ob 

á Esterri després de las cuals canta amb acompaayami 
armoiiium una tandade cansonsy balls populars de la comar
ca ribagorcaxa En Melció Rodríguez Alcántara hi dona una 
interesant conferencia sobra las riquessas arqueológicas de 
la capital deUrgell, resenyant al ensemps una excursió 
bradá á dit punt, projectansi una nombrosa tanda de 
fotográficas tretas durant la mateixa. La secció d' Arquitec
tura comensá una serie de conferencias anant la primera é 
carrech de son president en (ícroni Martorell qui desenrotllà 
el tema «La historia de la arquitectura catalana y la educacií) 
del arquitecte», cuals conferencias aniran seguint cada dilluo-* 
á carrech de diferents socis que llegiran monografías sobre 
monuments arquitectórichs catalans. La Sta. Maria Bald* 
deixcple del Sr. Serra y Pagés hi dona també una conferec-
cia sobre folk-lore andaluz, la cual resulta notable, tan per la 
gran munió de cansons, oracions, endcvinallas y supersti
cions que cOntá, com per las comparanssas que sapigué tre*-¡-
ren amli lo folklore en general y en particular amb lo cataU-

Secció Oficial 

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 

En lo local d' aquesta entitat tindrà:lloch lo dia ti 
Desembre prop-vinent á las deu en punt de la vetlla la seswií 
inaugural de curs, cu la que després de la Memoria regla
mentaria, n' Antoni Sayos llegirà sou discurs presidencia' 
desenrotllant lo tema - Ácció del Catalanisme». 

Totas la,s entitats que per descuit involuntari no i 
rebut la corresponent invitació poden donarse per convtd ••' 
das á dit acte. 

Eitablimenl tipofcráfich de Joteph ORTEGA. S. Pan ,98.- Barcelona 

lEVANTERA circulará, igual que anteriorment Lo Nació Cota tana, per medí de propagadors, que son els qui prenen un nombre determinat d' exemplars, pagan ti os als següents preui: 
Una acció de 100 exemplars, Ptas. j '50 . _ , 
Mitja acció de 50 » » I'8o Per cada numero. 
Un quart d'acció de 3 5 » » ' ' compresos gastos 
Un vuyté d'ácció de 12 » > o'so \ % c ° r , ^ , . , 
Undoteaud'accióde 8 ». > o ' 3 5 ) per Catalunya 

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