




vant deis músichs se forma un rotllo de sa rdanayres 
que ana aixamplantse fins que ja no s' bJ cabía. Se for
ma una a l t ra rotl lana interior, pero també resulta mas
sa peti ta. ¡Quina llàstima! espayosa es la sala, pero al 
veures limitada per quatre parets sempre sembla es
t re ta y esquifida la sardana . La monótona fressa del 
trepitj dels balladors, que en una sala aixís se sent mes 
de lo r ecu la r , no deixava de discordar quelcom di 
melodies del Huviol y la tenora. Una al tra anomalía s' 
hi no tava : els homes descoberts de cap, ben part ida la 
clenxa, y vesti ts amb etiqueta de saló, y les dones tam
bé endiumenjaries al ¡stil de la ciutat , no anaven pas d' 
acord ab I' ajrre montanyeneh y nístech que seguia la 
cobla. 

Qualsevol empordanès ó selvatá que fassi la compa
ració veurà tot seguit el contrast existent entre una 
sa rdana aixís y les que se celebren al ayre lliure en ple
na naturalesa , puntejades alegrement per la gent del 
poble, ab los t rajos típichs y senzills de 1' encontrada, 
mi! vegades mes boniclis que 'Is encarcara t s de la mo
da . Y es que aqueixa costum tan caracter ís t ica de nos
t ra t e r ra no ln vol d' encarcaraments ar is tocrát ichs ni 
de petiteses mondanes. Lo que necessita es una atmós
fera ben ampla y ben sana, ahont puguén manifestarse 
palesament la seva grandesa , la seva sublimitat cn-
semps ideal y humaníssiina. Aquella cadena humana de 
ge rmanor qual r i tmé representa 'I ba tegar dels cors, 
ja inquiet y íebrosench en la t irada úc cur ts , ja reposat 
com vessant de satisfacció en la de llarchs, ja in tc lLcnt 
y seré en la repar t ic ió , no esta pas en son lloch entre '1 
xar ro te ig de ter tul ia y sota a ranyes de gas ó bombetes 
d- e lectr ici tat , si no que mes escayenta li es la clara 
llum del sol ó de la lluna, mes plena d' encís se 'ns pre-

ta .i la vista dins d' una vall llorida entre ' l s n l i l e t s 
de! russinyol bos iá , ó demunt de 1' era devam d' una 

i J e p;¡g, <ida per les centúries. 

Escolten amb atenció Ics millors composicions deu 
Ventura , den A g r a m u n t y den Ser ra (mestres en 

et genrei y veureu quan desmereix la seva intepre-
tació si 's t rova en circunstancies impropies de la seva 
essència ar t ís t ica , això es, per exemple: una sa rdana 

ues sentida y mes compresa en mitj de la plassa d' 
I el dia de festa major, que no pas en un concert ó 

vetllada de societat; per ' \ ó en el primer cas sol ésser 
mes fidelment in terpre tada tant per part deis músichs 
com pel públich que la escolta ó la punteja. N ' hi ha 
prou en fixarse en aquella tan celebrada 'l'odi d' oració, 
quines delicades y sentimentals notes semblen fugir del 
cor al t rova r se en un saló enmiral lat . (> en La cansó 

taperi que al sentirla 'ns apar t rovarnos en presen
cia de les suredes del Empordà y de La Selva, batudes 
pels bufechs ferésteehs de la Tramontana . Ó < n les 
anyoradisses melodies de «La lilla del m a r x a n t ' , admi
rablement a rmonisada pel mestre C a r r e t a , que ab sa 
Bayre de flors bosqueroles ens t ransporta en ales del 

pensament á dolsos records d' infantesa. ;Y qué us en 
diré de la i i. isió d ' aque l l a *Brodadora d ' o r 

den Agramun t , de notes tan fresques i MU ven-
titjol estiuench d' una boscuria, ta c o m í a 
tend tuitat de la maynada quan giravol ta alegre
ment per 1' era? No poden ésser ben compteses en 

de sa rau el «Trench de día», «Els Xiquets de 
V a l s , I ,,¡ cansó trista •, ni «L' orfaneía den Guite-

I' < An^oransa den Morera . 
Cada cosa en el lloch que li correspon. Aixís com la 

ica religiosa té son verdader lloch en el temple, y 
l'Tmüsica riana esta sois destinad,i al escenari. 
y ' I s balls mal anomei: M I son adequats pel 

tocrátich y monda, aixís també la sardana te 
el camp. en el bosch y en la platja, en un 

ambeiit llayrós y g r an , perqué simbolisa 1' amor pur, 
1' arri lahívál dels lilis d' un pobl pressió 
de vida, de goig, de candorosa ignoscencia. 

Y capficat amb aquestes consideracions, no ve\ 
en aquelles sardanes el segell de la natura l i ta t que sem 
predeur í i -ries, t rovava en mon cor certa 
vuydor, m' envahía cer t di itjament, com si an- , 
yorés quelcom.. . 

Y quan s' acabà la dar re ra tirada de llarchs de 1' úl-
ttent podia adonarse d' 

una llengi rencia d' aquell 
is mes ferrenyes, les que diiyen reflectada 

' a Pi i montanyeca, ja anaven apar tan tse cap 
als cos ta ts , y en el cent re ja no s' hi veya mes que jo
vent de ciutat , de faysons fines y esblanqueides y cm-
polaynat de sarau , l'in !' orquestra havien ja desapare
gut el tiple y la tenora: y en son lloch un obligat de 
cornetms y ti tva 

L A D K Y A N T E R A 

la sala amb una amer icana . . . y les parelles voltaven.. . 
Alió sí que e ra escayent pera un saló de ball. Pe ro 

jo vaig anarmen desseguida, perqué aquell gust no es 
pas el nostre , puig sols respirem ab goig quan ens es
piàvem en coses de la t e r ra , y no ab costums exòtiques. 

Prescindint d- aques ta nota que considerem discor
dant ,—la 'dels balls moderns—tan per par t del ' C e n t r e 
provincial» eom de la Colonia-, t inguérem á Barcelo
na per aquells dies una cur ta pero delitosa temporada 
de sardanes, puig no sols se 'n tocaren adintre dels lo
cals respectius, sino també en cl car rer , donant aixís à 
conèixer al públich barceloní la corprenedora poesia de 
nostre ball nacional a que tan poch está acostumat. Bo
na prova d' això es que tothom qui boy t ransi tant tenia 
la sort de sentirho, ne quedava entusiasmat y 's dolia 
de que prompte s' acabés . L ' espessa gentada que or
dinàriament circula per la Rambla se conmogué un ves
pre al oir una tenora que entonava «Joquines» y La 
platja de Riells . E r a la meteixa cobla de Pera lada que 
donava una serenada al president de ia «Schola orpheo-
nica ••, y per pr imera vegada en mitj de nostra Rambla 
se forma una rot l lana de minyons del vehinal, que pun
tejava admirablement . Y per fi. 1' altra cobla La Prin
cipal» de Castelló d' Ampuries , pera despedirse, toca 
les mes escullides composicions de son reper tor i en el 
local del .Orfeó Cata là» , en quina patriótica societat 
hi ha predilecció extraordinar ia per tot lo que sia músi
ca popular catalana, y una inclinació molt especial al 
foment de nostra dansa típica. 

L a llàstima es que tan agradi -ions no 's 
senten mes que el día en que vé à visitarnos alguna or
ques t ra empordanesa. Sembla mentida que en una ciu
ta t com Barcelona, verdader centre de cultura artísti
ca, no s' haji constituit encara una cobla seria que pu
gui competir ab Ics millors de Catalunya. Elements te
nim per ferho. Per lo tant es d' esperar que això no 
t r iga rà gay re á ésser un fet. ab lo que hi guanyaran 
molt, induptablement, el catalanisme y la cultura so
cial. 

B. R. 

.— . 

ENGRUNAS 
Es escándalo.-, lo que d' un cuant t emps ; ! n' aquesta 

par t está passant en lo rengla dels reclams; cada dia es 
veuent per las cantonadas cartells qu' amb lo nom d' 
un home ó d' una cosa, posat amb Metras ben grossas , 
anuncian lo que no té res que veurer amb allò: ben al 
contrau' qu ' a voltas resulta una befa ridícul 6 Un es
carni sagnant . 

Encare per una ò a l t re causa, no corre de bo« 
boca del poble un nom de quelcom qu' ha conseguit la 
atenció del mateix, que ja tenim escampat als cuatro 
vents prospectes y cartells anunciant un article que por
ta aquell nom; ja passa de mida 1' abús que d' aquest 
sistema han fet alguns industrials mancats d' ideals, pe
ra poder col·locar sos art icles dolents y fora de moda. 

Mes á lo que tothom ha pogut veurer aquets da r re r s 
días no podíam imaginarnos janiay que ningú s' a t re
vís á ar r ibarhi : un senyor quin nom no volem conèixer 
y que feya son benefici no volem saber ahont, va tenir 

• ...an pensada d ' anunc ia r lo en uns cartells ver-
rifantse de passada al homes de cor, y amb una 

molt ben encer tada combinació de (letras feya q u e d e 
lluny rèsaltessin aques tas paraulas «QUINTA D É 

00 HOMBRES» «Gran meeting» fent aixís que I 
thom s( acostés per lleigir aquell anunci. 

[Que descansat devia quedar aquell senyor després 
de tant colossal pensada! ¿Cuants cabells blancs van tor-
narseli, de tan fer t rava l la r lo cervell:-' {Que no té cap 
lili, vostè per fer b romas de tant mal gusti- S i l 
pogut sentir mol- ¡amacions que sert ian del 
fons del cor dels que ho Ilegian, cregui que cambiaría 
de nom per que ningú '1 pogués conèixer. May mes go
saria possar son nom, si hagués sentit los crits de justa 
indignació qi ,.• <j,. molts pares catalans 
al llegir sa Sagnànta burla. 

| L ' ideal mes a r re la t en 1' ánima de tot català, 1' odi 
a las quintas, tenir de servir de reclam ;i una í unció de 

ero Ínfimo, ni vostè podía arr ibar ;'i mes ni 1 poble 
que li consent podia a r r ibar á menos! 

Ha passat Nadal, y res, ha 
'onoh 

Srs . republicans unitaris , qu' estaban als llims, y las 
sevas promesas; que no se 'n han talajat qu' eram ,'i 
Nadal y no podíam comer el pavo republicano. 

lié, es compren qu' atrasin un parell ó tres d' anys 
un Nadal, por tant per bagatje ideas novas de tot un si-
gle en da r r e r a . ¿Cuant te 'n convencerás poble català , 
qu' aquesta gent te portan á la ruina? ¿Quin día obr i ràs 
tos ulls á la c laror de la evidencia? ¿Cuant te t r eu rá s 
de sobre tota aquesta taifa de politicaires qu' explotan 
ta creduli tat , prometente lo que no poden donante? 

Vaja Srs . republicans no vos deixeu decandir , si no 
pot ser amb gorro Irigi, menjeusel com sempre , que si 
es bó y no passeu de la mida no vos farà pas cap mal, 

are que vaigi amb corona, deixant lo cap ni tant sols 
ho coneixereu» 

S E S S I Ó I N A U G U R A L 

de la A^ociació popular" talanigfca 

! irrer disapte celebrà aquesta entitat en son propi 
domicili social la inaugural del present any, que demostrà 
una vegada més los importants elements amb que conta la 
ja antiga Associació Popular. 

Oberta la sessió pel president En Jaume Bozzo, el secre
tari En l'ranccsch de P. Curet passà ú llegir una breu me
moria dels travalls portats á cap per 1' Associació durant lo 
proppassat any de nio ç, cità 1' aparició de nostre quinzenari, 
lo cambi de nom de 1' Associació, degut á las exigencias del 
desarrollo progresiu de las ideas, sobre tot de la mistificació 
de Us mateixas, los mitins que d' acord amb altres entitats 
celebrà pera protestar del decret de reforma del notariat, las 
conferencias donadas per individuos de la mateixa en lo 
propi local y en lo de las entitats «Catalunya Federal» y 
«Agrupació Catalanista de Premia de Mar», y tots los de
més actes d' importancia qu' es celebraren durant 1' any. 

Seguidament Eu Jaume Bozzo llegí un magníñeh trevall 
refermant una vegada més lo criteri de la entitat y que per 
la importancia del mateix doném sencer en altrc lloch d-
aquest número. 

A continuació nostre benvolgut director llegí un hermós 
trevall sobre el tema Vitalitat de Catalunya. > Comensá ne
gant que la rassa latina hagués complert sa missió y que per 
lo tant tingués de deixar son lloch per ocuparlo las rassas 
del nort com 1' anglo-saxona, la germánica y la slava y sent 
la nostra patria una de las que en los bons temps dona niés 
explcndor á aquesta rassa es convenient preocuparnos de lo 
que respecte d' ella 's digui. Per ma part, digué, no solsa-
ment no crech en la próximu desaparició de la rassa latina 
que de tenir lloch produhiría un gran desequilibri en la mar
cha de la Humanitat; sino qu' estich convensut que sa evolu
ció no ha arribar encare al scu gran máxim, encare ha d' 
esser trascendental la missió dels pobles mediterranis. S' es
tengué en consideracions sobre el curs de las civilizacions 
egipcia, índica y assiria comparantlas amb la llatina per 
treuren la consecuencia de que aquesta fi 
taría molt curta al costat de sas predecessoras. 

Concretant lo cas á nostra patria, proba com sacsejada v 
sobraquejada tantas vegadas en lloch de morir ó desaparèi
xer com á poble, s" ha redressat activa y serenament als 
cants dels poetas y á las llissons deis historiaires y filosophs 
que li han fet conèixer son dret á la vida. I'cr això nostres 
anemichs coneixent que amb la lluyta cara á cara resultarían 
v cnsuts han posat en práctica la máxima del mestre Gra-
cian Quant no 7 puguis vestir iniih la ¡vil del llop, v 
teixia la de la guineu desviant la nosftra acció ó debilitantla 
amb lo baf pestilent y enervador de la política y ab los vicis 
que '1 centre produeix tractant de vencer nostre resistenei 
matar 1' ánima catalana, más aquesta no pot morir; tin
guem fe en la vitalitat de Catalunya, que '1 dupte no entri 
en nostre cor, estimem á la nostra patria, y mentres hi baigi 
un catahí que al seu cor senti '1 desitg de llibertat de Cata
lunya, existirá á Catalunya. 

Seguidament s' aixeca á parlar lo Sr. Eolch y Capdevila, 
que digué L' Associació Popular Catalanista amb los anys 
que té do vida ha seguit sempre una mateixa política, la de 
purificació del Catalanisme, aixís es que digué seguirem 
essent lo que torem está fet lo programa per aquest any 
com per tots los que puguin venir. Digué que 's compren 
perfectament que 'Is partits polítichs busquin las i 
puíg son unich objecte es conseguir forsa vots en día de 
lluyta electoral, molt al contrari cl Catalanisme quin objecte 
principal es que '1 poblc català tu isncia de sos pro
pis drets deixant de banda 0 olítica» y Iluy 
de noms que no signilican res, puig no perqué el cap d' Es
tat tingui un ó altrc nom, no per • irá d' esser 1' 1 
tat menys tiránich. Afegí que l' única manera d' enderrocar 
idols de pega y fanatismes de llautó es educar el poble, 
pas insultantto y buscant per combatrel los mateixos medis 
qu' ell ha empleat per cnlayrarse. puig ben al contrari a 
aquest sistema se 1' ajiu! embruteix més al 
poble ois cuín tots els pobles que 

,rans y llimes, han de traballar no per esser 
Ljiie no hi haigi ni I' una 
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Lo Sr. Malloíré comensá manifestant que ben poca cosa 
li restaba dir després de tot lo manifestat per sos companys 
«som allá bont eram y á n' aquí se 'ns trovará sempre, no 
fent com los politichs. qu' avuy pensan diferent qu' ahir, 
y que dem.i'. Esplicá que per seguir la política honra
da qu' babían defensat sempre s' habían vist escarnits y 
abandonats per algú íys, mes aquets are 'n tocan 
las consecuencias, mentre» nosaltres seguim ferms en nostre j 
lloch d' honor, los altres se trovan esma perduts y sens las 
concidcracions que 's mereixen los que tota sa vida han sos
tingut laá Vnáteíias ideas noble y desinteressadament. ' 
bat la circular enviada per la Unió Catalanista amb motiu 
de las eleccions, demostrant ésser c 
Asambleas, per lo que 1' habían combatuda tom se merexía 
sens que fossin escoltats ni rebatuts los arguments que do
naren en confirmació de sos ideals. Atacà la proposició pre
sentada en un (.'.• nçral de hi l'nió Catalanistc de 
crear una dreta y una esquena al Catalanisme militant, de
mostrant esser un absurdo aquesta iniciativa que sols se 
compondría en lo cas d* esser un partit qu' aspires á gober
nar 1' Estat, no pas dins di asme que predica la mes 
¡,ran tolerancia per totas las ideas políticas, religiosas 
ciáis; rebato 1' argument donat pels partidaris d- aquesta 
idea de que aixís podrían entrar en lo Catalanisme elements 
que tenen ideas religiosas avansadas, puig no hi cap necc-
sitat de marcar uns limita que potser aquestos mateixos tra
barían estrets en quin cas es faria una divisió sens cap resul
tat, diguent que sino hi hagués altre rahó, valdria la de que 
ho fessin los partits politichs mudrilenys per no ferho n 
tres. 

Acabà anunciant un projecte d' escolas catalanas per 
obrers en tota Catalunya y que al cnsemps qu' instruí 
n' aquests, se podrían establir premis en metálich per lliurar 
de la quinta als minyons mes aprofitats de cada curs: d 
qú' esposaria mes detalladament aquest projecte en una con

ocía próxima. 
Sr. Bozzo icias á la 

concurrencia per la seva asistencia y'1< encoratja ;í seguir 
avant en la tasca empresa. uic hi prengueren part 
foree molt aplaudits. 
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de las notables v 
. h;i publicat una obreta si be do no 

tanta! tadas, no desposeí
da de bon tros u n a g r a m á t i -

npleftá de la nostra 1Ç< útor, de-
i son pro) • no hi ha dubte de que son 

estudi fins als g rans pot dquirir las pri-
> nocions rvir de base - tra-

, alls ads. 
1 li ha que remarcar en di la part destinada 

Ortología c'i siá la coi i ira de 
d' (>rtolo-

alitats y fl 
li práctii una co: 

m tant conformes, quan com lo 
altres qu' nit, importants 

fica p. m-ho, 
potser un a!t m. 

'oesía 
Miada en los Jochs l aany 

bal. 
l .o nostre benvolgut ami. a r ramón 

galana ofrena d' uns cuants exemplars do 
Horejada composició, hicsosament i 

Rchi lo Sr . l 'arramón la nostra enhor; poe
sia ;,. senzillament admirab ' . 
mosjssimas y '< \ ma-

a lmentde nacional. I.« 
¡' autor hi 

ha po iquantas vpltas lo ü 
iogui ai Si'. ¡ ¡ 

de la gralla, 'I to n la tenora y 'i dois rc-li-
:menta la d; 

. ballada ¡ pobres, 
distinció d' estaments, donantse la
ma ns. 
esperit propi de la nostra Catalunya! 

Y lo de .[ tot bon patr iota 
la dansa de la ha sap eriorisar lo .se
nyor >n ab una ga lanura de frase, un i 

'•.;-, boy reaísat per imatges bri-
¡ y una tal mestrii tre que t a n / 

. tots con 

La eró. 
C. 

• mtm 

LA SARDANA 
¡Miraul hermosa la dansa cátala 

Miran com va engrandintse - 1 ' espléndida rc tüana 
con una ge rda toya- que hi van afegint flors! 
Son los fadrins que hi [la 
per ' r eb re la llassada- d' e ixagar landa 1 

qu' abrassa tots los cors. 
Lleugerament oscila—la roda enjogassada, 

y all. lla—donant la má nevada 
qu' enclou dintre la seva—lo sapadench fadrí. 
Fins los petits la bailan—en mitj de sa ignescencia! 
tambe fent una roda—qu' oscila ,¡ la cadencia 

que marca '1 taniborí. 
Cap endevant desitja -volar la gent novella, 

a mitj de la plassa— di lia 

un temps mellor, 
y al preguntar quin' hora- veurá la Patria íliurc 
li apar que la resposta - la t rova en lo somr-

< osa flor. 
Ir-s una cria —la I talana; 

que busca per ' descloures'—una espayosa plana 
i banyaria puga—la clara llum del sol. 

Es una llor que 'ls cantich a tediada aríyor'a, 
per ' xó demana sempre lo plany de la tenora; 

lo cant del fluvíol. 
ayos—d' atlètica n 

que si la Han; a de vestre pit s' 
ihareu- ensenya bons es] 

La sang de vosti -no s' es pas aygual ida 
avuy encare do, ¡ j ; l 

cois de -

|Ab quin dalít p u n t e ansa d e i a te r ra ! 
Ja cap á dreta voltin; ja virin por I' esquerra 

iians sempre s' e prova d' amistat . 
Si aixís pogués mirarlos—uq lili de terra jlunya 

son ¡ italunya 
aiandat. 

¿Ouina es aquesta l o r s a - q u c ns mana, sa rdanayrcs , 
que i cor apar que us roba—tantost fereix los aires 
la dolsa refüada—del lluviol Festiu? 
¿Perqué tots á la una—veniu de bona gana? 

neu, fadrins y noyas, ; q r iva sardana 
qu' ab tant plaher teixiu': 

ie te , d ígueus ¡ u e i x a g r a | i a 

que tant bon puní cor ús avassalla 
plassa se' us emporta a ; l contemplar? 

t'Com es qu' en tanta estima—pogueu tots jui 
que sembla que no hi baja pfouma aplaudirla, 

prou peus per' puntejar? 
Perqué un cor t r is t us sembla- que do dolor suspira! 

perqué us apar los brassos d' lira 
que li ha t rencat las coidas la grapa d! un t raydor , 
las cordas qu' a lgun ' hora—tenían ven vibranta 
ab las eansons de Patr i Q¿ 1' estrofa santa 

de pau y germanor . 
< >h! dansa Catali y'a com honesta, 

qu' en días de gaubansa—perfumas nostra í 
• aura pin que 1' alegria 'ns dú! 

y que I' idea 'ns donas—d' un horitzó mes ampie 
puig ton abras al r eb re lo nostre cor s' aixampla 

ta! com t' aixamplas tu! 
Jo 't veig com .i corona de nostra antiga gloria; 

com una sola l letra—qu' escriu tota 1' histt 
fills de nostra t e r r a , dels héroes caía! 

d' aquells que bata l laren—ab ferma valentía 
peí ' deslliurar als pobles d' estranya tiran 

per ' feries ríchs y grans . 
Anell d' una cadena—que Higa las centurias 

perqué entre una armoníi ,1S canturías 

's besin y s' ábrassin passat y esdevenir. 

¡No onfons a b t o s abrassos? 
aixó es la vida nova—que t' enmatlleva 'ls brassos 

la vella al despedir. 
Si algú d' es t ranya t e r r a - v e .1 visitar la nos t ra , 

que guayti la sa rdana preuo,itia com á mostra 
qu' arxiva '1 nostre cor 

y quan á la llar propia—de nou se puga asse 
dirá maravellantse—qu' ha re tornat de veure 

la patria del amor . 
eula, aquesta dansa,—jovent de Cata lunya 

y feu que la conegan—los fills de terra llunva 

veyentla com á símbol—d' un fí, d' un i< 
y perqué '1 mon admii - i ra noble rassa , 
mireu si per ' teixiria— vos pot servi r de plassa 

la testa del l 'uigmai. 
I.' amor qu' ella | [que '1 mon s 

y quan A tots los pobles tantsols 1' amor 'ls mani 
y 'Is homeí tots s' estimin ans que s 

lamilia sola—será !' especio huma 
y 'ns donarém los bras - iana 

qu' enrotlli tot lo mon. 
()ii ma Patria! ' . irlanda henchida! 

¡que Is nostres cors perfumí—ta virginal florida! 
que ton abras mant inga- - lo poble a 
y al front de Catalunya- lluhint com diadema, 

oír te—com perdurable o nblt ma 
d' amor y Ilivertat. 

B A L D Ó M E » PARRAMON Y Ç A 
Ripoll, Juliol de L 

TARJAS CATALANAS 
En cartró Preu 1 pta. 

En fusta y ab lo sagell de La Renaiiensa -4b P t a s . 

Nostre antich y ferm company Sr. joseph Abelló, 1 
fert la desgracia de véurer morir á son íillet Latín 
pochs días d- haver vingut ni mon. Per quin motiu ens asso
ciem al dolor que acapara á nostre bon amich, per tan irre 

le pèrdua. 

L' Associació Popular Catalanista té en projecte una tan
da de conferencias de molta importancia, quins detall;, faltan 
ultimar y que prometen revestir gran importancia, tant. per 
les cuestións que '« tractaran, com pels individuos qu 

regats de las matci 
I.o dilluns prop-passat s' inaugurà en lo local del Fo 

del Trevall la tercera de las cátedras cstablcrtas per 1' 
tat. «Estudis Universitaris Catalans», amb tan bon é\it com 
en Ics altres dieras que 's donan en lo domicili dpi Ateneo 
Barcelonès. D* aquesta n' está encarregat lo distingit pro
fessor En Guillem Graella y estudia la Economia social y 
política arancelaria. Es donará en dit local, tots los dilluns, 
dime acs y divendres, feyuers á las nou de la vetlla. 

• Concell directiu de la Associació Democràtic!) 
aquest aie.-. b titu 

forma següent: President, Joseph Oliveras; Vjspre 
Fredci Irnest Moverá; ïesorer , 
Joan Gilèra; Secieüari primer, I)n\id Fein retari 

Lluis Ciurana; Bibliote¡cari, Joseph M.* Do 
Arehiver, Bartomeu Sigalés; y Vocals, Anión Munn 
Bonet, Francesch Torrens y Antón 

—Per cap d' any celctn 
irea qu' i 

neguc.ien part diferents individuos de la rh . 
it, presidint I' acte 1' ex-president de la I fnió ua-

ta En Joseph M. Roca qui pronuncià- un brillant dis
curs fent conèixer lo pi .italanisla. Tots los quvhi 

n part foren molt aplaudits. 
—Co anunciarem, na vist la llum pública r. 

nin en miniatura, anomenat «En Patufet , d'es! 
las cris talanas; tornem lo saludo al nou con:: 
li desitjém molts anys de vi<. 

—Lo Concell directiu del Centre Popular catalanista de 
Sant Andreu de I'.domar, ha quedat constituit per 
any en la forma següent: l'resident, fosept) Cararaçh; Vis-

ent, IsidorMartínez; Tl iph Ribó; Secretari," 
Joseph i, Joan Gallard 

atura Comas v Pere Viladornat. 
opaganda: president, Isidor Man 

Secretari, < omissió literaria: 
president, Joseph Alcovcrro; Secretari, Agustí Bruzada y 
Vocals, Lluís Puig, Joan lel Soldevila. Co
missió d' i K'ibó; Secretari 
quin Vocals, Bonaventura Comas, Joseph Abril; 
y Andreu B.idaló y Comissió cle calc: president. Pere Vila-

cretari, Pere Gallarda y Vocals, Pere Pena, Víctor 
\ntón Colombas, 

Pons. eerent de la 
•ría y corbatería de Pons y Bragulat. (Portaferrisa. 
igalaátot8 los clients un bonich calendari de pared 

pera aquest any y del qüírt ha tingut la delicadesa d-
nosen algún. L' hi remercíem 1- er 
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Nostre antich y ferm company Sr. joseph Abelló, h 
fert la desgracia de véurer morir á son íillet Lañri 
pochs días d- haver vingut al mon. Per quin motiu ens 
ciem al dolor que acapara á nostre boa amich. per tan irre 

le pèrdua. 

émmmtmmmammmmm 
L' Associació Popular Catalanista té cu projecte una tan

da de conferencias de molta importancia, quins detalls faltan 
ultimar y que prometen revestir gran importancia, tant. per 
les cuestións que 's tractaran, com pels individuos qu" 

regats de las matci 
bo dilluns prop-passat s' inaugurà en lo local del Fo 

del Trevall la tercera de las cátedras cstablcrtas per I 
tat. «Estudis Universitaris Catalans», amb tan bon èxit com 
en les altre :ue 's donan cu lo domicili del Ateneo 
Barcelonés. D* aquesta ñ'.está encarregat lo distingit pro
fessor En Guillem Graeils y estudia la Economia social y 
política arancelaria. Es donará en dit local, tots los dilluns, 
dime acs y divendres, feyoers á las nou de la vetlla. 

> Concell directiu de la Associació Democràtic!. 
aquest any. ha quedat constituí 

forma següent: President, Joseph Oliveras; Vjspre 
Fredc: irnest Morera: ïesorer , 
Joan Gilèra; Secretari primer, David Fen .retari 

Lluis Ciurana; Bibliotecari, Joseph M.* Domíi 
Arehiver, Bartomeu Siga! icals, Anión Munn 
Bonet, Francesch Torrens y Antón 

—Per cap d' any celclv 
irea qu' i 

neguc.ien part diferents individuos de la rh . 
it, presidinl i' acte 1' ex-president de la Unió ua-

fa En Joseph M. Roca qui pronuncià- un brillant dis-
fent conèixer lo pi .italanisla. Tots los quvhi 

n part foren molt aplaudits. 
—Co anunciarem, na vist la llum pública r. • 

sir: en miniatura, anomenat «¡in Patufet , de.-: 
las cris talanas; tornem lo saludo al nou con:: 
li desitjém molts anys de vi<. 

—Lo Concell directiu del Centre Popular catalanista de 
\ndrcu de I'.domar, ha quedat Constituït per I 

la forma següent: l'resident, fosept) Cararaçh; Vis-
president, IsidorMartínez; Tl iph Ribó; Secretari," 
josep'i i, Joan Gallard 

atura Comas v Pere Vi!.-domat. 
Comissió de Propaganda: president, Isidor Man 

Secretari, i omissió literaria: 
president, Joseph Alcovcrro; Secretari, Agustí Brugada y 
Vocals, Lluís Puig, Joan lel Soldevila. Co
missió d' i Ribó; Secretari 
quin Vocals, Bonaventura Comas, Joseph Abril; 
y Andreu B.idaló y Comissió cle calc: presiden!. Pere Vila

ró Gallarda y Vocals, I' . Víctor 
\ntón Colombas, 

Pons. gerent de la 
Portaferrisa. 

igalaátot8 los clients un bonich calendari de pared 
iqucst any y del quin ha tingut la delicadesa d' 

nosen algún. L' Hi rcmercíém 1- er 

Establiment tipogriSch do Josoph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona. 

Blocs Catalans sera F any 1904 
publicat p^r la impr<^mpta "Ca Qatalarja" 

A n y X I V d e s a p u b l i c a c i ó 

Preu \_ pta. S' envia lliure de gastos 
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