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LA DE?ANTERA 
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 : P O P U L A S ' Í X T S T A : E S C U D I L L E R S B 

LO QUE VOLEM, i 
Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tot-; los que á Catalunya dcsempenyiu cárreclis públichs: volem Corts catalanas, no sois 

• e t y Heys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organhació interior de nostra terra: volem que catalans si.;n los jutges y magistl 
que dintre de Catalnica 's fallin en últin ia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració,, fixant ab cutera llibertat las contri-

per estatuhir nostre dret y lleys 

bucions é impostos, y volem en ti, 'la facultat de poder contribubir á la i. el exercit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en inass 
establim que la reserva regional forsosa presti servey tant sol-; dintre de Catalunya.j (Del manifest de la Unió Catalanista2 de 16 de Mars dé lí 

Vitalitat de Catalunya 

UÍI.I.M, sovint, en revistos y perió 
dichs, en llibres y folletos, ho sen. 
tira, mol tas Vegadas, ja en públieh, 
ja en conversas part iculars y 's re
peteix tant , reforsantho ab tota claa 

Se d' a rgument s que fins molta gent ho pren com ú co
sa fatal ó inevitable, que la rassa llatina ha complert 
s a missió, que habent evolucionat fins al punt que- sa 
potencia vital 1* empenyia va descendint, ràpidament , 
< n P á sa extinció com á enti tat civilisadora, y deixa '1 
camp lliure; '1 camp de que tant temps n ' ha sigut mes 
t ressa & a l t res rassas menys gas tadas y ab mes impuls 
Progressiu com 1' anglo-saxona, la g e r m á n i c a y l a slava. 

Y com Cata lunya forma par t d' aquesta rassa de 
quina decadencia y próxima desaparició tant se parla y 
com nostre pat r ia contribuhí, sobre tot en temps de 
gloriosa recordansa , al seu major explendor, no pot me
nos d' interessarnos tot quan afecti ai destí de la rassa 
de que formem par t y ab quins pobles per las nostras 
condicions^ de comunitat d' origen y especial situació hi 

p estretament lligats. 
l ' e r ma par t no solsament no crech en tant próxi

ma desaparició que de tenir lloch produhir ía un g ran 
desequilibri en la marxa de la Humani ta t , sino que es-
tich convensut que encara sa evolució no ha a r r iba t al 
seu g rau màxim; encare ha d' ésser trascendental la 
missió dels pobles medi ter r anis. 

Perqué si be la 1¡recia, eonsiderantla com á rassa 
ge rmana de la llatina, conseguí, donant el mes alt 
exemple de cul tura que M mon haji presenciat , 1' ideal 
de la bellesa, si be Roma assoli '1 de la forsa, ab la 
fundació del mes admirable imperi que hagin vist els 
sigles, si be 's projectà com á foco lluminosissim de so
berana intensitat , el memorable Renaixement , no obs
tant la potencia civilisadora acumulada ab aquets t res 
g rans aconteixements de I' His tor ia , comparada ab la 
Harguíssima vida de la civilisació egipcia que cumpli 1' 
'deal rclligiós, de la indica que satisfe 1' ideal mis t ichy 
de la assiria que aleansá el de la monarquia absoluta, 
erech que la rassa llatina te alts fins que desempenyar . 

Deixant de banda aquestas consideracions que sols 
en lineas genera ls he t rac ta t 1 ré '1 cas d nostra 

ba t r i a . 
De sobras conegudas son las diferencias que carac

terizan els dos pobles mes importants que forman 1' aç 
Uial Es ta t espanyol ja que ellas serveixen de fonament 
á nost ras reivindicacions; exposadas en conferencias y 
a r t i c l es han sigut els elements no ja distints sino lins 
oposats que integran en son origen y desenrotllo las 
dos aludidas cplectivitats, diferencias noblement reco-
n e g u d a s per els mes i lustráis escr iptors castellans; ben 
v ' s ib les son la diversi tat de costums, llengua, dret , a r t , 
l i tera tura , y fins ter ré dels dos pobles; evidents s' han 
mostrat sempre las dos íorsas, que ni parteixen d' un 
mateix origen, ni tenen ni poden tenir una finalitat co

mú. IV !:is dos. la castellana, no poguent desmentir 
son bressol, sa historia ni 'I mitx cu qu- a c t ú a s 1 ha 
mostrat si napi adona, uniformista, centralisado-
ra y ahsorvent , que ha t racta t de convertir en sustan 
eia, pera que li servissin d' aliment y de vida, a l t res 
forsas que hi estaban en ei quan no ha pogut 
absorvir las ha fets tots els csi'orsos pera aniquilarlas. 
El que conegui l leugerament I' Historia d- Espanya no 
te necessitat de demostracions. Persistiren 3 
els Paissos Baixos, Por tugal , Italia, la part de Catalu
nya que forma part de 1' Estat francés, An 
colonias de 1' Assia. I lan sigut absorvidas y per lo tant 
perdut sa fesomia caractjsj ístiVa com d pobles, mol
tas u< anyolas. 

Avuy el plet, no nou, sino contiuuació del de quatre 
sigles ab -as al ternat ivas d' intensitat y feblesa está 
mes viu, mes fort, alunya. E n l a l larga lluy-
ta, 1' una, per absorvir , 1' a l t re resistintse á ésser a b -
sorvida, no son mes que síntomas de la mateixa els fets 

isibles, y lligats ;i n' aquella com d' aquella deri-
vants cl famós compromís de Casp, 1' unió personal d' 
un F e r r a n d' A r a g ó ah Isabel de Castella, la jornada 
dels segadors , la serie de gue r r a s sostinguda* pera 
conservar nostra individualitat lins á '1 memorable y 
heroich siti de Barcelona per las t ropas de Felip Y ab 
la consegüent pèrdua de nostras llibertats. 

Mes com apesar de tan terribles batsegadas , com ab 
tot y tant crudels íer idas, Cata lunya no mori, proba 
evident de sa enérgica resistencia y per lo tant de la 
acumulació d' instints vitals en el fons del seu e8S4 
nostres enemichs políticas han anat , ab admirable cons 
tancia, inartellant contínuament sobre 1' ánima català 
na, esperant que un dia 'Is cops de I' opresió clonarían 
no ja un só català, sino esquerdat . 

Mes Catalunya violentment sacsejada despert son 
instint de conservació ha respost ab sa novell renaixe
ment: el cata lanisme. Els historiayrcs, cercaren son 
passat , els filosophs, son dret á la vida, ensemps que 'Is 
poetes en son sentit mes ampli exteriorisavam aquesta 
vida, fent a r r iba r sa veu, veu de 1" ánima catalana mes 
cnllá de las fronteras , mes enllà dels mars , y pronun
ciant las paraulas , ab tan ta energia y bellesa, que ad
mirats han d' escoltarlas els futurs segles. 

¡Quina proba mes patent de la vitalitat catalana! 
Ja ho se que precisament las mes altas manifesta

cions de la cul tura dels pobles coincideixen ab sa deca
dencia política, com si las forsas humanas no poguessin 
dividirse, ja ho se que '1 ideal polítich que ab tanta Iló
gica com coneixement se deixa entreveure en el pro
grama de Manresa, t a rda rá á realisarse; la voluntat de 
viure de nostra terra hi es. 

V això be ho han vist els nostres enemichs. Per això 
considerant qui forsa brutal y cega res hi podia, han 
seguit la terrible máxima del mestre Graeián. Quan no 
't puguis vestir ab la pell de 7 llop vesteíxie ab In de 
la guineu. 

Y aquí está , 1' esferehidor perill. Fa lluyta cara á 
cara, P a tach bruta l , P embestida cega, ben vinguda 
siga! Quan el contrari nologri aixafarnos, al redressar-
nos ho fem ab mes energía , sumem á nostra forsa la 
que han empleat pera vencens y mercès á aquets a tachs 

a fou lo que fou, la lluyta continua, i' enfortí, Ro 
ma assoli 1' imperi del mon y per mes qu<- ;í primera 
vista no ho sembli, s' adquireix mes dret , mes coneixe
ment, mes possessió de la llibertat, precisament 1 

- en que la llibertat es mes a tacada , al llindar 
mateix de la ni- I t i rania hi floreixen las ánimas 
mes fortas, m< nies lliures. Exemple ent 
g r a n s revolucionaris de Rússia y Macedònia, etc . 

Mes quan el cuch de la seducció, dels instints 
baixos, el bal 1 de la mort s' a r r apa al Ions del 
cor, adormintnos, allavors si que hi ha motius de te
merosa. Per això lli helens que resistiren el poder formi
dable dels persas enmatzinareu sa ánima, debilitantli 
fins á morir com ;t nacionalitat al contacte dels cl' 
da ts pobles de 1' Assia per ells sotmesos; per això la 
K'eyna del mon. a . a n s estoica y noble, s' a r raul í mise
rablement , envilida per las mortíferas abrassada 
Orient corromput . 

Os aconsejo que la dia unís espai,, 
•\ nefast ( anovas als del Foment , que era com dir des-
catalaniseuse, moriu. Hay que conceder á las re j 
ana. bien entendida autcnowfa han dit desde Madrid 
els mes avispats deis corifeus polítichs, y desarrol lant 
las mes baixas passions políticas, dividint els hon 
atiant odis de classes, fent caure com alosas, enlluher-
r.ats per la falsa brillantor de Madrid, da r re ra de la 
que hi ha '1 mes gran podrimaner polítich, á molts ca
talans y enviant seguit , seguit , tot el baí cnervador , 
tots els mals vents del centre , debilitant en una paraula 
l,' ánima ca ta lana , es com logran a tu ra r , mes ben dit, 
desviar de moment , 1' acció catalanis ta , tant clara, tan 
precisa, tan noble y tan g r a n com se most raba . 

PI cuch miserable, cl síntoma de mort el tenim ben 
a r r apa t á dintre . 

Confesemho noblement. No tinch temps, ni vull 
molestar mes vostra atenció, sobre las interessants 
consideracions que aytal fet me sugereix. Potser ho 
fassi en al t re dia. 

Pe r acabar din' sols. Tinguem fé en Catalunya, el 
dupte no mes del valor de nostre poble proba que la 
decadencia nia tamhé al fons nostre . Es com aquell que 
presenta com á problema 'l valor de la vida, proba que 
hi ha signes de degeneració en sa vida. 

Els que sentim mescan t i t a t d' ánima cata lana á din
t re nostre cwteriorisemla. 

11 em d' es t imar á Cata lunya no per a l t ruisme, que 
no hi crech, no per desinterés que es mentida perquè, -1 
que no s' interesa per ell, per P enlayrament de sa 
personali tat , no pot interessarse pels al tres, sino per lo 
que mes ens critican, per lo que te mes v a l o r á i s nos
t res ulls, per egoisme. F s clar y això no he de dirho 
que al usar aquesta paraula no ho faig ab la significa
ció vulgar y miserable, sino pel noble egoisme, per la 
g r an forsa, pel hermosíssim ideal objectiu de la nostra 
vida, per el t ros com mes g r an millor que cada hu tin
gui de pat r ia ca ta lana . A b 1' heroisme d' un Kociusko, 
ab l 'orgull d 'unLlu i s X I V q u a n t deya: L ' Es ta t soch jo, 
diguem nosaltres, La Pa t r i a som nosal t res y mentres 
hi hagi un català que al seu cor sentí 'Is desitj de lli 
be r ta t de Catalunya, existeix Cata lunya . 



LA DEVANTERA 

ALS BASCOS 

NCAKA que no 'ns toquin directament 
coses d'altri, no obstant sempre 

hom seguit ah viu ¡ni nohi 
ment nacionalista dels paissos qoe 
's troven en la mateij • ú del 

nostre, per la simpatia que 'ns mereixen.. 
Aquí tenim, ben aprop de casa nostra, 'I p 

que ta molt temps suspira per ses anyorades UivertatS, 
pero desgraciadament li manca una gran forsa popular 
que no mes se trova avuy reduhida á alguns cercles d' 
entusiastes nacionalistes, queencara que pochs conser
ven el foch sagrat del patriotisme. La causa d' ésser 
tan fluixa aquesta forsa nacional es evident: la llengua, 
que es 1' ànima de tot poble, passa avuy á Euskaria per 
un període de decadencia que fa llàstima, puig deixant 
fácil accés á I' invasió del idioma oficial del Estat, es 
trova ofegada per la preponderancia d4 aquét. Ja I' 
idioma bascongat se parla únicament en el camp y la 
montanya, fugint cada dia mes dç les grans poblacions. 
Si aquell poble no fa un esfors general pera la dignifi
cació del idioma propi, quasi quasi 'ns veurem inclinats 
á trovar la rahó del célebre discurs del Unamuno. 

Hem sentit á dir per boca d* insignes filólechs que 1' 
idioma éuskara es riquíssim y melodiós, molt mes que 
'1 castell;í, y que té una poesía tan <> mes dolsa que 
la grega ó la llatina. V no es pas una llengua mitj mor
ta que 's parli tan sois en alguna petita encontrada rús
tica, sino que 's conserva ben viva en una gran ex
tensió de terra de la serralada y la costa cantábrica, 
té molta varietat de dialectes y té sa gramática y sa 
literatura. Y un llenguatje en aquestes condicions ¿es 
mereixedor del menyspreu dels naturals, y es digne 
de que mori paulatinamcnt ofegat per un altra llen
guatje d' inferiors qualitats? No, y mil vegadas no. 
criuen total ó parcialment en éuskara. Moit dignes d' 
Dignes d' alabansa son els periódichs d' allà que s' es-
imitació son els qui 's dediquen al foment de la litera
tura basca en ses diferentes branques. Son d' aplaudir 
els qui en aplcchs y actes solemnes dirigeixen la parau
la al públich en son llenguatje natural prescindint del 
castellà. Pero no essent això ben general, com desg 
ciadament no ho es, els resultats serán pobres. A Cata
lunya la activitat es mes general, la literatura catalana 
es mes conreada y mes extesa, y no obstant això, tot
hom hi observava un vuyt importantíssim, el qual ha 
vingut á omplir la I elis pensada de Mossèn Alcover. 
¿Per qué no podrien tenir els bascos la mateixa pensa
da" Adhuch suposant que siguen pochs els entusiastes, 
¿per qué no podrien escometre aquets la mateixa em
presa aplicantla al seu país? Podrien publicar igualment 
una lletra de convit á tots los aymants del éuskara, po
dríeu solicitar el concurs de tothom en nom de la Patria 
que tots estimen, va!. ora nosaltres, del sistema 

de cèdules; y sense gran esfors, ab facilitat relativa, 
uns escorcollarien en els arxius, altres apolítica ríen pa
raules en els textos antidis y moderns, altres recorre
rien els pobles pera rei ullir paraules y modismes del 
llenguatje vivent, y els erudits donarien forma propia 
als termes técnichs moderns que formats del grech ó 
del llatí han sigut adoptats pels demés idiomes; y se
gurament que ab mes facilitat que á Catalunya hont la 
feyna es mes llarga perquè '1 llenguatje es mes extés, 
no trigarien molts anys á tenir llest un complert dic
cionari pera tirar pels nassos an aquells qui creuen que 
M bascongat es llengua morta. 

BONAVENTURA RIERA. 

¡OH LA VALENTIA! 

LLÓ del servey müitar obligatori 
sembla qu' avuy va de serio. Fins 
ara aquesta monstruositat sols 
existia en el cervell dels republi
cans unitaris y dels jacobins en ge

neral qu' en tots els partits ne sobran, mes al present 
ja no 's tracta d' una teoria sino d' una 'lev, quin pro 

jecte ha sigut en principi aprobat pel Congrés de di
putats, aquét cent peus mena d' establiment públich 
hontsejuga escandalosamentá llegislar senseque prohi
be, u ' l lochni M regularia tant sols un sol poble ab 
ideals. Resmes que jugar es lo que <s fa en els caus del 

mentarisme, y jugant, jugant, els nens 
espanyol han pnvlamat el servey militar obligatori. FI 

¡rés d( Madrid ha parit , i tro 1 ambent d' un dis
cursejar inacabable d' h ; l p ; i r i l l m r i d i ( , ( i , 
ratolí, v repugnant. 

Presa en teoria, la cosa fa fástich perquè no ' s capeix 
• n que som hi hagi qui consideri com un 

igualtat en lp desgracia; considerada en la 
practica subleva, pensarií èu lastantas v tantas victimas 

tn. Y mirat el servey militar obligatori 
de la manera que I" han votat vis diputats espanyols ía 
fástich y una colla de e s a s mts ., |. h o r a > p c r q U ( . k ) fet 

es un monument mes al privilegi, fi etern en que paran 
totas ¡ascosas d' Espanya. I.' última obra del Congrés 
espanyol, es el principi del ti, es una délas darreras 
alonadas J' u n poble que s' apaga. Li faltava sols akó 
a la demócrata y Iliberal Espanya porque 1' acabin de 

i r els de fora;.fins avuy sols ne sabían d' ella que 
'acle barbre: la corrida do toros- d< avuy 

en avant sabrán que 'n té dos: la corrida de toros y el 
servey militar obligatori. 

Vo--'s-pM tractar en serio la cosa, perqué s' luid' 
estar sois á las becerolas del sentit, comú pera compen
dre tot seguit I' endarreriment de qui proclama com á 
grau lórmula d' avens aquesta mena de servey militar 
V el tractarho en broma nos' avé ab la importancia 
que te. malgrat tot. aquesta disposició draconiana. 
Sols queda un cami dor.chs, pera paríame; el cami de 
la barreja, mitg en broma mitg en serio, posarho á ple
na llum perqué's veigi be la coloravria v amagar els 
colors perqué 's veigin sois las tacas. Y en bona fé que 
I' única cosa que 'n resulta del projecte de! servey mi
litar obligatori es sois la taca, ¡0 vengonyós, lo que 'ls 
hade ler pujareis colors á la cara á n' aquéts llegis-
ladors d' última hora, per gtoixuda que la tinguin. 

Fins avuy el quinto servía sols al Rey representat 
á la caita per las feynas de neteja y altres consem-
WantS qu' es lo que 'S v„ & ft.r o n e , s c u a r t e l S ) m e ¡ . & 

avuy en avant el quinto pobre servirá al Rev y al quin
to nch. I .a feyna de neteja, las humiliacions', la negació 
de la personalitat, tot será doble. Será molt complicada 

'gumía escuela. 

Ara qu'oficialment i els valents d'ofici 
ens surten ab el Servey militar obligatori que consisteix 
en ensenyar de ser valent per forsa'. Una sola diferen
cia, molt notable sens dupte, distingirà aquestas dugas 
menas de valents; els primer-, ó siga 'Is perseguits van 
vestits com tothom, els altres anirán ab trajo especial 
y las armas á la vista. I.a ventatja d' aquesta, diferen
ciació consisteix en que veyentlos venir de lluny els 
homes de sa casa podrán ferlos pas ó amagarse s'í es 
que no volen tenir un disgust 

bona fé que sempre ho havia cregut una brome-
ta això de! servev militar obligatori. Y segons sembla 
ana,a de serio. Perú, digueume, que diables hi deu 
haver en el cervell d' aquella gent que llegisla? 

Encare no n' hi va prou de gent disfressada pels ca
rrers, que d' aqueixa manera ó siga per forsa S' esten
gui la malura? 

Goutra 1 serrey militar oftlioatori 
Son mofeas las entitats catalanas que 's preparan 

pera protestar contra la odiosa imposició del servey 
militar obligatori. 

Sembla impossible que una llcy de carácter tant 
trassendental s< aprobés en el Congres espanyol sense 
casi protesta. 

So veu que als pares de la patria els interessa mes 
certa classe de discussions de baixa política que portin 

soroll y escàndol. Mes sempre que 's tracta de 
cosas verdaderament graves pera !1 p a , s los escoltan 
com qui sent ploure ó abandonan el saló de sessions 

Aixó proba la mida dels seus cervells y de son pa
triotisme. v 

Una proba mes de la decadencia del estat espanyol. 
ï fe republicans unitaris que tant á la boca tenen 

la paraula llibertat han sigut los que han apoyat mes 
la tiránica lley quina aprobado íins consideran comuna 
victoria! ¡Quin sarcasme! 

Mes pera que 's vegíque no tots els republicans hi 
están conformes ab gust copiem la següent proclama: 

CONTRA 'L SERVEY MILITAR OBLIGATORI 

Lo Cencell Directiude la Associació Catalunya Fe-
ÍIOS comunica la següent aloctició que ha dirigit 

al poble- català: 
Aquesta Associació ha vist ab tanta estranyesa com 

dolor, que al Congrés espanyol, ahont los federals cata
lans hi tenen diputats que ostentan la seva representa
ció, no s' hagi fet sentir la veu d' aquestos al discutirshi 
i projecte de servey militar obligatori y general, pera 
conbátrel y á la vegada defensar lo voluntan, que jus
tament es un dels punts fonamentals del nostre progra
ma polítich, com no poden ignorarho aquells diputats, 
que empró han procedit aquesta vegada com si ho igno
ressin. 

Sembla talment que en la vida de civisme y de con
secuencia política del gran I'i y Margall, mort per dis
sort del Federalisme de tot Espanyà quan més aquest 
lo necessitava, no hi hagin prous exemples de Jo que cal 
que fassin los diputats federals devant del perill de que 
's converteixin en lleys projectes tan antidemocráticos 
com lo que han deixat passar ab lo seu silenci. Sembla 
talment que las aliansas que ja de temps tenen fetas ab 
elements que per republicans que 's diguin son més 
amichs de la imposició que de la llibertat, los hagin en
comanat la dèria militarista y debilitat la memoria y 
las energías. 

Que sigui lo que \s vulgui, 'ls federals cátala: 
's poden fer solidaris en lo punt concret de que 's trac
ta de la conducta dels diputats que 'ls representan al 
Congrés, y Catalunya Federal por la seva part, volent 
allunyat iota sospita de claudicació respecte á lo que es 
dogmátich entre 'ls federals sobre organisació del exèr
cit, declara que '1 servey militar obligatori y general 
encara es I' antitétioh del que defensa, es á dir, del vo
luntari, en pió del qual al Congrés, los guardadors de 
1' arca santa dels principis dels federals, no han dit ni 
una paraula. 

Barcelona, 8 de Mars de 1904.—Pel Concell de Ca
talunya Federal: .Miquel Laporta, president.—Eduart 
Forn, secretari. 

ENGRUNAS 
El setmanari Joventut, que de un quant temps sem

bla que sigui el capità Manava, surt tot escíuxit per
qué las entitats catalanistas de Barcelona, al reunirse 
endadas per la Lliga de Catalunya á li de nomena, 
delegats pera la próxima Assamblea, acordaren dema
nar a la Junta Permam nt el tema que havia de t r a c 
tone, y amb un tó de Mestre Titas que no I' hi escau fá 
ls següents comentaris: 

I >eya días enrera La Renaixensa: 
«Convocadas per la coliga el, Catalunya.. s< han reunit 

las entitat» de Barcelona y '1 s,u pla adherida, a Ja Unió 
Catalanista ca virtut d' un ofici d' aquesta última pera '1 
deswgnament de delegats pera la próxima Assamblea, havent-
se acordat, per unanimitat, oliciará la Junta Permanent de-
mananth lo tema que ha de posarse a discussió, á fi de poder 
nombrar ah més coneixement de causa sos delegats ai u s 
com lo Uoch ahont ha de celebrarse dita Assamblea. 

Aquct paràgraf, qu' en altra ocasió 'ns hauria sorprès 
avuy el comprenem, donchs per desgracia revela uns proce
diments que no cscauhen á aquells catalanistas que tant pro
claman lo que no creuhen, això es, que no voler, trevallar á 
1 ombra. No fem comentaris, donchs creyera que la Junta 
Permanent de la linio sabrá posar á ratlla á àytàfa reyeeue. 
los.» 

trevallan á I' ombra? No home no; á 1' ombra, si 
acás algú hi trevalla, serán els que no (rolen que se sa 
piga el tema, may els que demanan que surti á la llum 
del so!. Aquesta Ilógica guarda perfecta relació amb la 
que demostra 1' intel·lectual setmanari al parlar de po
sar d ratlla als reyezuelos ja que fá mes revéatelo las 
bravatas de vostès que no una petició á la que las enti
tats catalanistas tenen pericote dret y á la que !a [unta 
Permanent contesta com és de lley y justicia. 

¡¡Posar á ratlla!! Que s' han cregut que 's un cuar
tel això? La veritat, ens ha estranyat molt la surtida de 
tó de un periódich tant ilustrat com )oventnt. 

De las ratllas que segueixen á las que nosaltres hem 



copiat preferim no pa r í ame , perquè si las haguéssim 
de calificar, no hu fariam pas dient qu' están faltadas 
de Ilógica, si no sobradas de lo que may un periódich 
digne y serio ha de tenir. Son massa dignes las personas 
que anomena pera que,— ni torsadament puga d' ellas 
suposarse res de mal. 

Y el que busca dobles efectes no juga ga i re ne 
nyors de Joventut, y aixó, per si no hu sabían, es molt 
pitjor que las aipellctas y fins pitjor que t reval lar á ¡-

«mbra , perqué es fcyna de nit y á n' el cau. 

Nost res lectors no ignoren que en la venina Repú
blica 's produeix un important mohiment desceiítralisa-
dor organisa t peí' la « F e d e r a d o Regionalista France-
8a; . Donchs bé: en la sessió t inguda per la Secretar ía 
genera l el día 21 de Janer , en la que 's t r ac t à del plan 
<le p ropaganda pera aquest any, s' acordà, entre al t res 
punts, aquet q u e ' s refereix al procediment electoral: 
que la «Federació», abstenint se é' intervenir cu favor 
4' una candidatura ó d' una personali tat , publicará un 
programa de reformes descentralisadores al (pial po
drán adherirshi 7.s- diversos partits ó kls candidats, 
sense, que / ' agrupació ls travi compromesa en tes 
Muy tes polítiques. 

¡Quina diferencia hi ha ent re 'ls d' allá y 'ls d' aquí! 
Els regionalis tes francesos tenen por d ' en f anga r se en 
aqueixos procediments desacredi tats y per 'xó no 's 
a t reveixen, en bé de la causa, a embolicarshi. Ai revés 
dels regionalistes espanyols, millor dit, dels espanyols 
regionalistes, que lo pr imer que procuren es anar á les 
eleccions, á veure si t roven gangues . Qüestió de carác
ter. Els espanyols son tan vius en mater ia electoral , 
<Uie 's perden de vista. Els hi manca tota la bona fé y 
'1 desinterés que sobra á la «Federació Regionalista 
Francesa. 

Hi han vegadas que cuan un llegeix cer tas noticias 
no sab si r iure ó plorar perqué si bé per un cantó reve
lan cer ta ignocencia, (diguemne ignocencia) per al tre 
demostran el desgabell que regna dintre del camp na
cionalista, desgabell que 'ls que mes interessats hau-
rian d' es tar en evitarlo sembla que siguin els pr imers 
en produhirlo y aumentar lo . 

Aques tas consideracions, que amb molta pena y sen
timent hem de fer, ens las ha sugeri t una Nova llegida 
en un periódich que s' expressa amb els següents ter
mes par lan t de la propera Assamblea que ha de cele
b ra r la Unió Catalanis ta : «Aquesta es la séptima de las 
Assambleas convocadas per la Unió Catalanista , y si 
totas ellas A qual mes han sigut importants la present 
es d' excepcional interés perqui ha de senyalar la si
tuació actual del Catalanisme militant y sa orienta-

ocial y polit ien.. 

Deixant apar t lo de la orientació sòcia!, cosa fins 
á cert punt discutible, y par lant tant sols de la orienta
ció política hem de dir que nosaltres, y com nosaltres 
molts, ja fa uns quants anys que la tenim ben senyala
da y definida 1' orientació política sense que per a re 
sentim cap necessitat de modificaria. Els que s' han 
desorientat que s' orientin, ells faran bé, pero no fassin 
ostensiva la desorientació d' uns quants á. tot el catala
nisme militant; far iar iure que una colectivitat amb Pro-
«rama ben definit s' hagués encara de orientar . 

A m b aixó volem dir que '1 catalanisme fa anys !iu 
está d' or ienta t , per lo tant no li fa cap falta una cosa ' 
que ja te . A r e . si volen dir que se ha de cambiar 1' ac 
tual orientació pera donarni de nova allavors la cosa ja 
cambia de color, y tant sols els direm que, faran molt 
bé de senyalar ia clarament pera que sapiguem i. que 
atendrens els que encara no 'ns hem desorientat. 

L a s cosas claras sempre estan bé; menos la xacolata 
que '1 gurmans diuen ha d' ésser espessa com las pas
c a s .. dels saba ters . 

No f ága í r e días que Barcelona t ingué de presenciar 
una vegada mes com la gent de mal viure y de mala 
•"mima tacaren lo bon nom de la ciutat. Pe r cuestions 
del ofici dos pinxos foy.i temps tenían comptes pendens 
i' d dimars á la nit els a r reg laren amb una sagnant ba : 

•"alia qUC acaba amb la vida d' un d' ells. 

Desgraciadament tot Barcelona coneix de nom al 
Ca tado r perqué no es aquesta la pr imera vegada que 
'• Personatge NelC ©rapta la secció destinada á re la tar 
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els successos cr iminals y es d' esperar que no passarà, 
com acostuma, que al cap de cua t re días s' el torna á 
veure com si tal cosa en complerta l l ivertat. 

Es al tament denigran que no s- escarmentin com 
mereixen fets d' aquesta naturalesa y amb dret poden 
suposar las personas sensatas que algú de molta m-
Hnencia guarda las espatl las á un Subjecte tan repug
nant com un miserable pinxo de café-concerí. 

Y a propòsit de Ió que diem bó será copiar lo que á 
continuació diu nostre company - L A RENAIXENSA . 

¡El- i Ni ' l 0 V ' L «VlCENTJ 
EMPLEATS DE 

En Ñelo y en Vicentet\ loe dos subgectes empreso
nats com autors suposats del assessmat de Gregori 
l ' . rauy Cebollero (a) Aragonés, efectuat a vans d' ahir 
vespre á la xacolateria Mallorquina, ívsui: 
picats de consums. 

¡Aixó ab un Ajuntament com 1' actual! 
Perquè succeheivin semblants cosas, no va! pas la 

pena de que 'Is c iutadants de Barcelona surtin de sas 
casas y votin als que han de ser regidors de la ciutat . 

Un municipi format, en sas tfes quar tas parts , per 
ciutadans que poden dir que no son fills de la tupinada. 
té com empleats de consums al ¡Velo y al Vtceritet. 

No val, en defensa d' aqueixa majorfa, que digui 
que "Is nomenaments de consums depenen del Alcalde; 
perquè té la corporació, quan vol, medis sobrers pera 
impedirho. .V hi havia prou ab fer la cosa pública 
consistori. 

Ni republicans ni régi&ialfatas poden eludir la res
ponsabilitat que -!s hi correspon en semblant assumpto. 

EÜ temps dels Ajuntaments caciquistas no passava 
pas més. 

Si senyors diu molt bé la Renaixensa: P E R Q Ü E SUC-
CEHEIXIN SEMBLANTS COSAS NO VAL PAS LA PUNA DK QUE 

'LS CIUTADANS DE BARCELONA SURTIN DIC SAS CASAS S 

VOTO» ALS QUB HAN D' IÍSSER REGIDORS DE LA CIU'I 

V per lo mateix també no val la pena que la prempsa 
catalanis ta fassi el caldo g ros als afins que amb el nom 
de regionalis tas son—si no autors -quan menos encu-
bridors de semblants ve rgonyas . J a suposo que enten
dran nostres llegidors que aixó últim hu diem nosaltres 
perquè som els únichs que hu podem dirho y perquè 
hem sigut sols á distanciarnos, contra la voluntat de tot 
hom, d' uns afins que tot hu enmascaran. 

« E N TEMPS DELS AJUNTAMENTS CACIQUISTAS NO PAS

SARÀ PAS MES.» Donchs si no passava mes, es precís 
di rho y ben all pera no enganyar mes al poble fentli 
tenir confiantsa en uns procediments que no donan a l 
t r e fruit que aquet . Y precís es també, qu' els directors 
del moviment catalán sta, no aconcellin mes conxorxas 
electorals amb I' escusa de 1' afinitat al objecte de po
der, quan convingui, senyalar defectes com el present 
y al t res que no poden avuy esmentar perquè 1' autori
tat els manca. 

Si no haguessin tingut la mania de confondres amb 
uns clements que, avuy com avans , se distancian molt 
de nosaltres, are, y en to tas las ocasions que com la 
present son sensurables, podrían fer la verdadera dife 
renciació ent re regionalistas y nacionalistas. Avuy , 
amb orgull poden dirho sols nosaltres y els que com 
nosaltres han sigut radicals y convensuts podem par
lar amb el cap dret y el cor net. 

Y visca 1' afinitat qu' es el dipòsit de totas las in
feccions políticas. 

Y lo que á n' els cur t s de gamba Is els fá més efecte. 
La unió fa la forsa v... la íorsa es el tot. 
\Viva\ 

¡oh, la i.i.!\ 
••En cambio no se le ocurrió al señor gobernador 

enviar delegado á la reunión de separat istas celebrada 
á la indicada hora en el Ateneo G r á d e n s e , donde se 
escupió á la bandera española y se dieron mueras á esa 
cosa que tan celoso se mues t ra en defender el 
Rothwos en aquellos aelos no organizados por los per
di gots. > 

¡Oh, la IGUALTAT! 

«Díriase que el gobernador que nos desgobierna se 
ha propuesto con ese elástico criterio, tan ocasionado á 
al teraciones del orden, no durar el año enteró al frente 
de su Ínsula Bara tar ia . 

¡ O h , la KRATKKNITAT! 

Devian quedar molt satisfets els agabel ladors d' 
aquestas tres I'ARAL'LAS després de desempenyar g r a 
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tu i tament el repugnant y odiós ofici d' espíelas del Por
tal y'ou. 

Y are no 's creguin que '1 periódich qu' aixís parla
ba, fos algún dels moderns rotat ius madr i lenys qu' han 
vingut á civilissarnos, era la t r is tement célebre «Publi
cidad que creyenlse ja en cl i andelero comensa A ac
tuar de dictador. 

¡Pobre poble, si un dia per ta disort caus á las a rpas 
d' aquets lliberals de .-ecá\ 

¡Sort que encaro son verdasl 

Ab la crexensa de tota idea ja sigui aparent ja sigui 
• I. entran en tot moviment un aixam de verinosos 

reptiis capassos per destruir cualsevol organisme per 
ben constituit qu' estiga; aixó 'ns passa A nosaltres y 
aixó está passat al republicanisme espanyol. 

V'eigis sino lo que deya fa pochs días lo Sr . Nakens 
en un art icle pel que fou motí felicitat, 

... p rocuremos en t ra r todos en un período de cal-
I ma, aunque sea aparente , que permita á nuestros or-
j ganismos dedicarse A labor más fructífera que la de 

acallar chismes de comité ó refrenar ambiciones de los 
I recien llegados;.. .» 

Desenganyis Sr. Nakens, es un par t i t polítich y 
i com que tots hi son per aixó no 'n sur t i rán pas may, no 

ni han de republicans, ni de monarquichs, n iha moltpoca 
: de gent de Conviccions, la major par t son republicans 
I perqué els seus contrar is son monarquichs, no pas per 

res mes y aquesta es la causa de lo que vosté matei* 
i diu avans Que se engañan los que dicen que la hora 

lia sonado, que no están tampoco, en lo firme los que 
dicen que el momento de sublevarse ha l legado, y que 
á los que dicen *{que se hace'r se les debe decir «que 
se hace lo que debe hacen-e. . . 

¡ Y e s clar home, si per haherhi república lo únich 
que falta son republicans! 

En aquestas té r ras que durant tan temps han res ta t 
adormidas y casi mor tas , los pochs que logran desvet-
llarse ho fan de debo, no volen ja petits cambis de noms, 
volen quelcom més y aquest quelcom no pot darho cap 
par t i t polítich per a v a n s a t q u e sigui. Es la l l ibertat ab 
soluta per cada un dels organismes qu' in tegran la hu
manitat . 

Y el medi de conseguidlo no es pas ni el mitin ni la 
prempsa, sino en tot cas la escola y la cá tedra y son 
anexe la conferencia; tenin sempre present que no ' s 
t ravalla per la generació actual , sino p e r l a s futuras. 

lli ha una pila de mils kilómetros d' aquí al t ea t re 
de la g u e r r a y ja '1 Gobern d' Espanya s' ha esvera t 
de mala manera y lo pr imer que ha fet ha sigut dema 
nar una millonada para los gastos más perentorios. 

De manera que á n' aquet pas si las batussas tenen 
lloch en t é r ras properas ja 'ns podem prepa ra r . 

Tot se resolt aixís. Crèdi ts ¡limitats, gas tos á tot 
d rap . que algú se 'n aprofita. 

Aixó si, després de tants sacrificis pera desempe
nyar el mateix lluhit paper que en las passadas disbau-
xas colonials. 

veu que 1' hono re s una mercader ía que abunda 
molt entre ' ls politichs de Madrid y que deu ser una co
sa molt t rencadissa. 

No s' ha de fer res mes que passar els ulls per els 
periódichs d' informació pera fersen car rech . Ni que 
'Is paguessin á preu fet els desafíos! Afor tunadament 
pera 'ls duelistas tots acaban de la mateixa manera . 
Lina sombra d' esgarr inxada y cap al res taurant falta 
gent . 

I teu ser una cosa que ganeja molt aixó del honor 
que se i' ha d' est i rpar d' aquesta manera . De segur 
que t robarían el seu domicili al ventrel!. 

Coi)trà là gueï¥à 

Bii tolas las circunstancias, en tots los llochsd 
que la tutela dels Grans Es ta t s s' ha ensenyorit delspo 
bles, ofegant las llurs iniciativas, hi ha hagut sempre 
una diferencia ben manifesta entre 'ls elements qu' in
tegran aquestas dugas forsas, siempre ha t ingut de re-
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volarse una d' ollas contra la brutal t irania qu' amaga
da baix lo nom de patria oficia] obliga als fills d' un po
ble á defensar las envejas, concupiscencias y mals hu
mors del Es ta t que tan indi.üiiament Id n presenta y 1' 
(•lega. 

L' Estat com tota cosa que la mateix* íorsa vital de 
.: Naturalesa ha de enderrocar y que forSósarai 

de t raval lar per sa propia perdició sembla que sempre 
estigui empenyat en posar en pugna els interesos de) 
poble amb los seus propis y aixis havem pogut contem
plar com un Es ta t com lo nostre anemich y casi sens 
vida que necesitaba per sostenirse tota la sava que po-

icssin donarli los diferents pobles que i constitueixen 
procuraba ofegar totas las energías verament humanas 
y csinersaba sas migradas forsas en lluytas miserables 

r conservar un poc temps mes sa tirania sobre uns 
hermosos ter rers que per etzar havian caigut en altre 
temps en sas urpas. 

Aücó mateix esta passant al poble rus: el Czar re
presentant genui dei poderós Estat rús vol ferbrometa 
y com que t rova que amb nou habitants per kilómetro 
. u a d r a t n' hi ha massa en son territori vol ferne mata r 
algún y per això ha fet aquesta guer ra contraria com 
la major part d' ellas a la voluntat del poble, qu ' es la 

• adera patria. 

Mes aquest no deixa pas por ta i secom un manso 
anyell, los pcriódichs verament a\ ansats han fet la eam-

Djfftj malgrat las penyoras y suspensions temporals y 
•1 poblo sensat ha sabut contestar opussanise amb la 
deguda forma á las manifestacions patrióticas organi 

las peis esbirros pagats pel ( iobem; lo número de 
tullas solías repart idas per ensenyar á conèixer ai po
ble, qui son los tirans es molt important aixis com lo 

ut de las mafceixas. 
Hens aquí una mostra de las moltas que s' han re

partit per tots ¡os principals punts de Rusia. 

VRTIT OBRER SOCIAL ©EMOCRÁTlCrí RÜS 
¡ r role tar is de tots los paissos, unitivos! 

¿PERQUÈ MA p £ MORIR ]..<) S o l . D A T RUS? 

1."" Porque '1 Czar rus que cobra milions de son al 
y té las mellors t é r ras de Crimea, del Caucas de 

Sibèria, del Ural y del Turquestan, desitja ar rebassar 
encara novas possesions á Manchuria y á Corea. 

1'." A fi de que el Gobern del Czar qu' arruina amb 
sos impostos y usuras á 180 milions d' homes, trovi 20 
milions mes dc fidels súbdits á qui explotar. 

.'C Cerque 'Is 
sacerdots que despullan al en 

seps A 50 milions de creyents, puguin demanar novas 
subvencions per convertir ;í la forsa als disidents ane
xionáis. 

4 / A fi de que la noblesa pugui obtenir, milenars 
de eoloeaeions en la policia, justicia, gobern, aduanas, 

l 'erque els eontractistas, fabrieans y banquers 
organisin, gracias als diners de la corona, es á dir del 
poble, bons negocis en las novas post ssions. 

A fi de donar novas té r ras als hissendats qiK- B' 
han fet málbé las sevas y d" en gicttyát una vegada uns 
al llaurador famolench, dejantlo sense té r ras y sonso pá. 

7. Perqué el Czar en cas de que el soldat tar tar 
actual se negués ú fer foch contre 1' obrer y 'I mujick, 
tingui de reserva nous soldats ignorants t r e t s d' entre 
'Is nous súbdits. 

A fi de tenir preparats nous llochs destinats ,í 
la deportació y reclusió de obrers y camperols que de
manin pá y ' s revoltin contra sos tirans, quant ja no 
quedin nous llochs ni á la Illa Sajalin. ni 3 lakutsk, ni 
á las presons rusas . 

')..> Por enriquir amb la guer ra als tiburons afa-
mants que merodeixan per tots los negocis militars. 

10. A fi de recompensar al soldat rús de las pena 
litats de la guer ra , extenuando amb sorveys llarchs, 
donantli menjars podrits, robantlo á cada moment, en
t regando al fuet y á las humiliacions dels quefes y en-
viantlo per cualsevol tontería als batallons disciplina
ris. 

Y perquè el soldat consentien anar á morir en aques
tas condicions, se li diu qu' ha de ferho per la patria 

per la fi' por lo C:,ir lintiuchka y per la gU.na del 
poble y ús. 

[Qualsevol cosa! Combatre per la patria ne diluïen 
a arruinar la : procurar novas fonts de riquesa als cape
llans ne diluïen defensar la té; colmar de conC-
cions y prehendas rala ruBOi v matar j 
minar als pacifichs travalladors sinos v japón* • 

ae dibuen donar gloria al poble rus." 
No, el soldat rus no serveix mes que al trono auto-

cratich y á la pandilla de cortessans que 'I sostenen. 
Lo Czar ayma la guerra porque li proporcionará 

induptables ventatjes, Es dir, que peí trono autoçratich 
que viu dols sacrificis populars, que s' alimenta del suor 
de «os esclaus, per ell sol per sa - lor ia , es per lo que 
va á morir al Ex t rem Orient lo soldat rus . 

\Ü>mpanjts\ Réfiroduhiu y propagueu aquesta fu
lla éntrelas mass 

Això es sons dupte ia millor mostra de que '1 poble 
que pensa no está pas ni de molt lluny identificat amb 
las ambicions y envejas dels esbirros que 'I malmcnan. 

-I >e qui será la victoria? 

No hi ha dupte que de moment serà del Estat , mes 
aquesta será una nova ensehyansa que deixarà inesbo 

la historia á tots los pobles que vulguin t raval lar 
per sa patria y p e r s a llibertat. 

NOVAS 

—Havem re :i de IajujitaPermanent deia tfnió 
¿« 's designi lo deregat que deu re-

1 ""la pro, e.nhlea que ha de 
tenir lloch á Barcelona. Lo tema que 's posar,; i discutió se
rá «Lo Catalanisme y U cuestió social» v no pas hi 

Ass.unbleas com equivocada,,,em f había 
dit en nostre pcriódieh. 

—Ha retornat: ;í aquesta ciutat procedent del cabell d' 
Hostalrich ahont lii ha complert 1' arrest de 30 días que va 
imposarli 1' autoritat militar per haber assistit en companyia 
dels catalanistas á la testa dels Jochs Flor.- .'„ celc-
brarse al monastir de St. Martí de Cani: , | n g j t advo
cat y ex-auditor de guerra Kn Rani,-,n t l e V i ; | r , v d c A v ¿ u e g . 
vives. 

- L a Junta de Gobern de la cLüK„ Kspiritu.il de Nostra 
Senyora dc Montserrat,» ha quedat constituida en la forma 
següent: President, Dr. En Juan Mon y Baseóf; Tresorer I-n 
Dionis Cabot; Secretari, En Jaume Algarra v Poslius, y'Vo
cals, En Antoni I-trillo. En Jaume Aran. En loan Alandi v 
Dr. En |aume Escat. 

- L o diumenge 28 del proppassat mes tingué lloch 
lel Llobregat un important meeting de propaganda or-

gan'isal per la Associació Catalanista de dita població y amb 
lo concurs del -Centre Catalunya» dc St. Martí dc Proven-
sals. Feren us de la paraula los Srs. Llangort, Garcia, Bon-
home (f.), Llorens, Bonhome (fc.)y Baró, que presidia 1' acte 
com á delegat de la <Unió Catalanista». 

- A l 'Catalunya Federal» hi domi cl nostre benvolgut 
company En Aureli Campmany la 3.' conferencia per estu
diar los diferents sistemas de serveys militars y en quina di
serta sobre cl tema .( (rigen y constitució del exercit de Ca
talunya, conegut per Somatent». Lo dia 5 del corrent n< hi 
dona també una altre lo Dr, León y Luque, versant sobre <] 
tema «1/ autonpmisme, y las supersticions políticas» Abdós 
conferenciants foren molt aplaudits. També ha publicat 
aquest centre un ben rahonat manifest protestant de la apro
bado pels diputat» del Con; í r és espanyol dol „«,i pr, 
de lley de servey militar obligatori. 

-Reunidas novament las entitats catalanistas dc Barcelo
na y cl seu pla, acordaren desprès dc conegut lo tema que 
deu posarse á dlícució en la propera ass.mblea, distribuirse 
á prorrata 10S delegats per Barcelona y lo seu pla; també es 
designaren los comarcals corresponents á Barcelona reca-
yent la votació en D. Joan J. Permanycry D. Àngel Guimerà. 
Tant prompte la cLllga de Catalunya» tingui al seu póde
las lhstas de totats las entitats ne farà entrega á la Tunta 
Permanent de la lTnió pera sa anrohariA ,- ¿< ' . 1 

1 "» aprooacio \ s' extenguiu los 
corresponents certificats. 

- A l <Centre Escolar OWahWiata, H n g W i,„cl, ,„ d n r r e r 

diumenge de Febrer una vetllada literaria, musical y política 

une íou presidida per lo Dr. Martí y Julia y 's vegt molt OOJV 
coneguda. A la mateixa entitat y en la secció dc Cjcncias hi 
dona una conferencia lo Sr. Sans \ Bphigas sobre '1 i 
«I., regla de calcuL y altres dugas en la de Dreí y Filosofi» 
y 1.letras pels Srs. Alfons Sana y Roscll y Joscph Poch ver
sant respectivament sobre 'ls temas «Cami de! aveni; 

gnat de Pero II lo Gran». Tots aqueta actes s' han vist 
molt animats essent felicitats v aplaudits tots cuants hi pren
gueren part. 

—Al «Centre Excursionista1 dc Catalunya» s' han veriücat 
durant la darrera quinzena los actes següents: los días 2 y o 
la séptima y vuitavn Hisso del curs d' historia de la literatura 
catalana, per En Rosendo Serra, tractantse de ¿Jaume I lo 
Conquistadora; lo día 4 en Bonaventura Cunill hi dona una 
conferencia sobre '1 tema «Art modern á Catalunya» y lo día 
11 altre conferencia d' En R. Serra sobre fjn planter de 
criptors catalans» celcbranse després la sessió preparatoria 
de la excursió á Besalú y serra de la Marc Je Deu del Mont 
que tindrà lloch los días 19 y 20 del corrent. 

—«La Escola Jordiana-Orfeó Canigó» d' acord amb l<> 
Centre Catalanista de Montblanch ha orgauisat una excurció 
artística pera 'Is días 19 y jo del actual á dita població, quin 
acte promet ser un aconteixemenf. L' ensaig general que tili
nta- lloch lo darrer diumenge 's vege molt animant. 

—A la cátedra de Dret Civil Català dels Estudis Cniver-
saris Catalans s' han possat á discussió durant aquesta quin
zena los traballs presentats pels alumnes de la mateixa seíïors 
Joseph M." y Eugeni Vilaclara y Bladó, qtie tractavan res
pectivament de «Critica del sistema de guardaduria contin
gut en lo Codicli Civil, sa extensió al Drct dc Catalunya 
«Naturalesa jurídica deis heretaments prelatíus». 

—No is amichs los Drs. Solé y Plá y Lluis Verde-
1 tu y Sola, han donat darrerament duas conferencias al local 
del Fomen' Regiohdl de la Sagréra, trètetant respectivament 
sobre 'ls temas 1,1 vida en las plantat» y «Fenoments dc la 
visió;. Abdós conferenciants demostraren llurs conexements 
essent molt felicitats y aplaudits per la concurrencia qu' om-
plenaba ') local. 

*U¿^iM»í>UMUiMi4^Ui4U-U*»*Utt¿^^ 

SECCIÓ OFICIAL • 

Associació Pupolar Catalanista 

En lo local d'aqueixa Associació, Escude!lers Blandís 
•S, pral., 1 india lloch lo dijous día 24', á ilos cuarts de deu 
dc la vetlla, la primera de las conferencias organizadas sobre 
temas histórichs y institucions de Catalunya, anant aquesta 
á cárrech d' en Francesch P. Curat, qui disertará solire "I 
tema: </_• antioh Conoell municipal harcelom, 

Eitablimfrtt lipogrifich de Joseph ORTEGA. S. Pau,9C.-BarCelona. 

Blocs Catate pera F any 1901 
Publicat pçr la imprçmpta "Ca Qatalarça" 

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

Preu l pta. S' envia lliure ris gas'.o* 

TARJAS CATALANAS 
En cartró Preu 1 pta. 

En fusta y ab lo sagell de La Reuaiz'ensa ¿ L p t a s . 

l.A DFA ANTKk'A circularà, ¡*;ual 4uc anteriorment La Nació Catalana, per medi de propagadors, que son cl< 
l'na acció de ioo exemplars, Ptas. VSo •' 
Mitja acció de 50 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
l'n quart d'acció de 25 » 
Un vuyté d'acció Jc 1: » 
Un dotzau d'acció de I » 

l'So 

ò'5o 
"'35 

qui prenen un nombre determinat d' exemplars, pa í íantlos als següents preus: 
Per cada número, 
compresos gastos 

de correu 
per Catalunya 

Barcelona: els mateixos preus, repartintse á domicili.-Atoras de Barcelona, s cèntims de més Der ru í , •' u A. « 1 1 ,- - . „ . . . . - ; . . . 
plar al qui fassi un donatiu anyal de qualsevol import.-Pagamcnts á la bestreta! S' admeten s a e e l í ' i , ^ ? ^ ^ ^ J _ ' ™ „ ! ! Í ¥ w " " P „ ™ L T Í x l r ? í 1 « . ? . r : P r ? u s dobles.—S' envía un sol exem-
tornan els originals. sap-ellc A„ j • :,r ; •"" ' •"« ' - ' · F"-«> uuDits.—o envía un sol exeni-

»ase«s de correu y documents de fácil cobransa.—Es lliure la reproducció dels trevalls.—No '» 

http://Kspiritu.il
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