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L O O U E V O L E M 
«Volem la l~engua catalana ab ca~a?ter ?ficial y que si~n catal~n~ tots los q1;1c a. C~talll.nya desempenyin carrechs públichs: volem Corts catalanas, no sols 
per esta.tuhlr nostre dret y ~leyR ~IVIIs, SI~Ó to~ lo que s refereixI a la orgamsacló mten?r de nostra terra: volemq ue catalans sian los jutges y magi~trats 

. . y que dmtre de Catalunya. 8 f~lhn en últlm~ lOstancfa :Is plets y causas: VQ!em ser arblt:-es d~ nostra. administracib. fixant ab entera llibertat las contri: 
buclOns 6 Impostos, y volem en fi, la facultat de poder contnbuhlr li la formaCió del exérclt espanyol, per medi de vuluntans ó dl1lers, suprimint en absolut las quintas y lJevas en massa y 
establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya., (Del manifest de la «Unió Catalanista, de 16 de Mars de 1897). ' 

IMITEM ALS IRLANDESOS 

Els que 's burlan, yamb molta rahó, dels republi
cans del partit únich perque prometeren a las massas 
(a las massas tot els fa bon ventre) que per Nadal del 
any passat menjarian gall d'indi amb república, cal 
advertirlos que convindría molt, si son catalanistas, ó 
s'en diuen, que no caiguessin en pecat semblant aiXÓ 
es: no fer concebir esperansas a las llostres massa s de 
que per medi de certs procediments puga Catalunya 
gosar part ó partida de la seva lIivertat. 

Que 'Is republicans espanyols tingan falagueras es
peransas en guanyar la causa qu' ells defensan per me
dis electorals no te res d'estrany perque al cap y à la 
fi amb son programa tan sols proposan un cambi de for
ma en la constitució espanyt>la, y com aixó no afecte a 
las arrels poden amb poch esfors implantarho. No diuen 
donchs cap disbarat de gran tamany si eonfian, gua
nyant eleccions, portarlos la república {t plasso fics o y 
tota de una pessa. Emperó els llostre,; directors, els que 
edllcan las colectivitats, els que volclrían un poble con
cient y atian 9 consenten que las mnsslbS exercitin l' 
esport ridícol de la Iluyta electoral com {¡ medi de ob
tenir quelcom ó com a motiu de propaganda catala11ís
ta ó sencillament pera e.'"CeI'cilm' al ciutada a complir 
sos drets polItichs (?) (rlssu11I te1lentís etc.) son mil ve
gadas mes censurables que 'Is mateixos ilustres del 
partit republica Í1nich. Y no vuy parlar d'aquells que, 
tot dient que no bi creuen y que res ni esperan en pro
fit de Cata:iunya, sacrijictllllas sevas ideas particulars 
pera engruxir el vot prou g,.oxut de la majoria, per· 
que aquets son senciIlament uns hipócritas diputables 
y de aquesta mena de subjectes nu val la pena de par
larne. 

Tenim donchs que cal apendre un xich a n'el llibre 
de la cxperiencia y que cal, abans de criticar als altres 
mirar els defectes que et n'el camp catalanista pugui 
haberbi; no es just burlarse dels republicans espanyols 
tenint, com tenen el~ que hu fan, vicis semblants als 
seus. Els periódichs regionalistas, autonomistas y tots 
aquells que amb bona fé y millors intencions creuen que 
amb campanyas electorals poden fel' bé a la nostre 
causa haurían de reflexionar un xich y aplicarse a ni 
ells els mateixos arguments que usan quan critican als 
directors de las massas republicanas; si aixís hu fessin 
podrían convencers de que uns y altres no poden fer 
mes qui explotar inconcients semblants arreu perillo
sos desenganys. 

Nostre camí no hem de buscarIo en las collas politi
cas d'Espanya hem de buscarIo, y allí trovarem el 
verdader cami, si seguim el que han fressat altres po
bles que aMb son esfors lograren obtenir sa llivertat, ó 
a n'els que ja fa temps trevallan pera obtenirla. Y are 
tenim un exemple fresch que convindría molt servis de 
mirall. La desgraciada Irlanda, que com Catalunya fa 
anys trevaIla pera reconquerir la seva personalitat, 
cansada ja de fer diputats pera enviarlos a n'el Parla 

Illent britanich, convensuda de la inutilitat d'aquets 
procediments y amb l' experiencia dels perills que re-

portan, trevalla amb fé per altres camins y suare un per enviarte els bons dlas t ' envía un ofici mes llarch 
aplech de Nacionalistas irlandesos s' han ajuntat pera que la cuaresma." 
CONSTITUIR UNA LLIGA QUINA MISSIÓ SER A TREVALLAR No puch pensar en aquest ordre de cosa s que no 'n 
EN CONTRE DE TOT LO QUE SIGUI ENVIAR DIPUTATS A vinga {tIa memori a lo que contava el Sr. Aldavert en 
LONDRES. una de sas crónicas, di uns botiguers que sortiren ab 

Aquet fet ens hauria de servir de gran experiencia las mitjas caras {t empaytar a un baylet que havia ro
ja que 'ls irlandesos lograren portar (l la Cambra popu- bat un pa, y després resultú que totas aq uelIas mitjlls 
lar inglesa una majoria de representants di Irlanda y canas eran cur·tas. 
amb tot no tan sols no han lograt res sino que avuy s' Y Jo pitjor del cas es que la majoria d'aquesta gent 
han convensut de que sols desenganys y perills pot ni se n'adona de que fan lo mateix de que protestan: 
portar ¡í la causa Nacionalista la esborrajada lluyta sempre troban una rahó per convéncers de que el seu 
electoral. obrar es just y no te res que veurer ab lo que ells tant 

Trasmetem la !1ova als partidaris de tals procedi- critican. Ben segur que si 's preguntés al botiguer 
ments y els exitem ci que d'un cop se deixin d' aventu- de la mitja cana curta el perque d'aquella mida esta
ras inútils y fins peril10sas Y s'ajuntin a nosaltres pera fadora trobaria rahons que per ell ho justificarían el 
que tots plegats poguem portar a terme l'obra d' edu- que tots els altres ho fassin, la necessitat de la compe
cació catalana precursora del triomf de Catalunya. tencia, l'evitar que la parroquia s'en vagi a una altra 

botiga hont ho donguin mes barato que al preu de cost 
:s~ ...... ~ .................... -...................................... y la consideració ,1e que no roba, diria ell, al compra

Una manera d'ésser molt cumú 

8' ',li N una ressenya d'un dels tants mee· 
tings que celebraren l' hivern els 
elements que s' ha convingut en 
anomenar avansats vaig llegir una 
frase d'un dels oradors, que es lo 

únil:h que 'm queda com a nota sobresortint, com un d' 
aquells punts brillants que atrau y fereix nostra mira
da: Visen ci mauser (digué poch mes ó menys protes
tant d' algtín fet de la guardia civil) cridarlam també 
lIosaltl'cs si 'I mausel' estigués en 1l0stras mans, crit 
expontani que revela l'estat d' anim d'aquell orador ... 
y de molta altre gent que tal vegada no serian tant in
genuos com aquell travaJJador) segurament novell en 
l'art de la paraula. 

N' hi ha molta de gent que 's dol del mal no per lo 
que aquest en sí sia sino per lo que directament els 
afecta y que si 's capgiressin las cosas, si ells estessin 
en el candelero, trobarian que en ci mon tothom es 
queixa per vici, que tots els mortals ens banyém en ay
gua de rosa~. Vegi~ SIDO els que han sortit del no res 
y han fet una fortuna; per modo general, y descontant 
las excepcions quepugahaverhi, son els que pitjor trac
tan als avans sos iguals, el punt de vista ja ha cambiat 
y els voltors que xuclavan la sanch del pobre, contem
plats desde mes gran alsaria son blancas colomas sen
se fel, de costums senzillas, y aquells pobres, avans 
tant e. ·plotats, son pera el ricatxo novell una trepa de 
ganduls que tenen ben merescuda la miseria. 

«¡Visca el mauser si 'I mauser estigués en nostras 
mansl» ¡cuants la practican la teoría que aquesta frase 
suposa! tal crida tot lo dia contra cI caciquisme y fa 
mans y manegas y apela a tots els recursos per acapa
rar la direcció de tal ó cual societat; aquell s' esgarga
mella contra la explotació del obrer y en son café els 
mossos deuen servir doble número de taulas, el ·de mes 
enlla s'exclama del expedienteig y de la burocracia y 

dor perque si be es veritat que no se 'ls dona la mida 
en cambi se 'ls hi posa a un preu que d'altra manera 
no se 'Is hi podria donar. 

Y no hi ha sino fixarse en el cercle de las coneixen
sas, per adonarse de que individuos d'aquesta mena 
son els que mes abundan; y si es aixís ¿com es possible 
fer un partit serio numerós en que tots els que hi mili
tin s<.\pigan ahont van é hi vaig:n sense ensopegadas nt 

caygudas de cap mena? Cu ant vulga disposarse de la 
massa com li forsa manejable s' ha de deixar de banda 
lo que aqueixa massa anomena ab tó burleta idealis
mes) es precís fer un partit que baix forma nova fomen
ti els mateixos vicis y permeti viurer a sos partidaris 
ab las mateixas costums, en essencia, que avans tenian. 

Qui s'acontenti en tenir per un objecte y en un mo
ment determinat un gran nombre de individuos que' 1 
segueixin perque si y sense conciencia clara de sos ac
tes no s' en adonara d'aquesta falta de consistencia de 
caracter, qui aspiri de debó al triomf de son ideal, mes 
que en el nombre es fixant en la calitat de sos adeptes; 
per aixó no m' he entussiasmat may ab aquest incre
ment que diuen que a Barcelona ha pres el catalanisme. 
no se quina mena de catalanistas deuen ser aquets que 
tenen els Iletreros en castella perque en veritat que pot
ser cn tot Barcelona potser no se 'n trobarlan duas dot
zenas escrits en nostra llengua. Y no se 'm diga que es 
per evitar la pérdua dc parroquians que no bo fan, per
que allavors pot contestarselshi que la massa catalanis
ta no pot ser gayre numerosa cuant d'un lIetrero en 
catal a en pot venir a menos la parroquia. 

Y tampoch m' entussiasman gayre els trenta cinch 
mil votos que els republicans obtingueren en las darre
ras eleccions; els tornaran a tenir potser una altre ve
vada si els hi prometen la República al cap de mitj any 
y ab la República la desaparició de tots els mals y el 
comensament de una era que 'ns transporti als temps 
de la ArcadiD felfs. Dels trenta cinch mil vots que ob
tingueren pochs, molts pochs, devian ser de republi
cans que ho sigan per creurer que la república es una 
forma dI;! gobern mes perfecta que permet mes l'ex
pandiment de la llibertat, la majorfa son republicans 
per creurer que d'aquesta manera tot anira com ells 



2 LA DEVANTERA 

pensan y volen, la majoria son republicans dels que 
haurían aplaudit com eco de la seva conciencia la frase 
d' aquell orador á que m' he referit al principi d" aquest 
article. 

J. SANS v OLIVERAS. 

[/ origen del nom de Catalunya 

Jïfi4mQti<tW 0 M homenatjo ;í la memoria del emi-
T S W I í S « ^ r n e n t doctor f ï : i 'ari q u e fa u n mes 
<^W B^Bjt W¡r' n e r n tingut ' a desgracia de perdre, 

J 9 L M U I M £ dedicarem aquestesratlles á explicar 
^ ^ S B g K / ' ' origen del nom de nostra Patria, 

^ quin descubriment se deu a tan eru
dit filòleg. 

Abans d' ell. s' havia divagat ab moltes suposicions 
que avuy se troven mancades de fonament rahonable; 
aixfs se deya qae aytal mot se componia de góthi y 
alatli, mes 1' historia no 'ns dona cap prova d' haverse 
establert maj- els alans en aquesta terra; tambó s1 ha 
dit que ve de 1' expressió germánica goth-land que sig-
nilica pais dels goths, pero si s' hi para una mica 1' 
atenció 's trova desseguida aquesta etimología-una mi
ca massa forsada; altres han cregut que deu sa deno
minació al suposat personatje Otger Catalán o Càlaldii, 
de qui conten antigues cròniques que junt ab los nou 
barons de la Fama inicia la reconquesta de nostra na
cionalitat, empro la moderna crítica histórica ha rebut
jat per falsa aquesta llegenda. 

Posat el doctor llalari á investigar la verdadera eti
mología d' aquesta paraula, es trova ab 1' opinió del 
histoiiayre aragonés Zurita, qui, sense saber concre
tar be la qüestió, pressentia que un meteix origen podia 
haver dat lloch á la formació de les paraules castellà y 
català, puig abdues se comensaren á usar simultània
ment, y era idéntica la forma en que abdós pobles co 
mensaven la reconquesta. 

Així es que nostre ilustrat catedrátich organisá la 
seva tasca adoptant el següent método: cercar primera
ment els documents mes antichs en que 's trovi usat 
aquet nom, y un cop sapiguda 1' època en que comensa 
á usarse, esbrinar les circunstancies que podien haver 
donat lloch a formarlo. 

El text mes antich en que 's trova '1 nom d' aquesta 
nació es, ab la forma Catalaunia, el Carmen Laurentii 
\'eronensis, publicat per Muratori en el volum VI de 
sa colecció Rerutn ilalicarmn scriptores, Els benedic
tins que escrigueren la Histoire genérale <h< Languc-
doc díuen que aquet poema es «el monument mes antich 
que 's coneix en que 's conserva la denominació d 
talans», afirmació de molta importancia per la serietat 
y sabiduría d' aquells historiadors. 

Pera conèixer 1' época en que s' escrigué 1' esmen
tat poema, cal tenir present que 1' autor, que era d'ac'a 
del arquebisbe de Pisa Pere 11, era contemporani dels 
successos que refereix, so es a saber, 1' expedició de 
pisans y altres creuats contra Mallorca al any 1115, 
promoguda pel papa Pasqual 11 y de la que fou gene
ralíssim nostre comte Ramón Çerenguer, III. F.l text 
mes antich en que 's trova 1' altra forma Catali·iüa es 
un document del any 11/0 per el qual lo rey n' Anfós I 
de Catalunya y 11 d¡ Avagó conformava a son alfaquí 
ó jurista mussulmá 'Is donatius que li ha vía fet son pa
re '1 comte Ramón Berenguer IV <.tam in regno ara-
gonis qnau in ílhalotoniii*' (evident incorrecció en 
lloch de Catalonia ó Catlialonia que 's trova en tots 
els documents posteriors). L' esmentat document lo 
trova es Palari al arxiu de la Catedral de Barcelona, 
Aiitiqu.'tatuin libcv l \ ' ,n.°482, fol 213), 

Simultàniament ab lo nom territorial apareix tambi
én documents de la meteixa época, y no abans, el nom 
gentilici, aixís llegim un altre document del any 1169 
expedit á |aca pel propi rey n' Anfós I ab consell y vo-
lentat dels barons de sa curia tant catalans com arago
nesos: «st:ilicet et catalaiiornni et aragoncnsiítm . 
(Arxiu de la Corona d' Aragó, 'privilegia templario-
n/m, reg. 3Í0, fol 23 girat). 

Partint de 1' época en que trovém per primera ve
gada usats tant el nom territorial com el gentilici, se
guirem el rahonament del doctíssim Biòleg. 

En la Marea hispánica (1). se sentí molt aviat la ne-
(ii Aquesta era la denominació de nostra ierra abatis de con 

p e l nom actual. Kn aquell temps s 'entenia per Hispània 'I tro 
i ocupal per alarbs. V com que la paraul i 

dir límit ò frontera, resulta que marcà hispánica i pròpia
ment la frontera d' Espanya o terra l'eltina dels m 

cessitat imperiosa de construir castells y fortaleses pe
ra la defensa de la terra que s' estava reconquerint, 
contínuament alarmada per les incursions dels alarbs, 
:qual necessitat se veu clarament expressada en un do-

¿ cument del any 1017 (bastant anterior als que porten el 
^hom de Catalunya) sobre concessió de terres ermes, 
document que 's pot examinar en el arxiu de la Corona 
d' Aragó, cartoral de San Cugat del Vallés n.° 317. 

Desseguida '1 territori de la Marca, particularment 
en ses fronteres, aparegué ple de castells y edificis for-
tificats que servien pera deturar y resistir los atachs de 
les armes agarenes, mercès a quals fortaleses fou ja 
mes estable la situació dels cristians lliures, que aixís 
pogueren dedicarse al conreu dels camps tan necessari 
pera la definitiva repoblació. Desenrotllant se '1 règim 
feudal, s' anomenaven castellani 'Is qui eran senyors 
d' algún castell, y després, no solament aquets sino 'Is 

i qui i guardaven, encara que no hi tinguessin cap dret 
de domini. Y com que les necessitats guerreres de la 
reconquesta feyen que fos molt gran el nombre degent 
d' aquesta classe, d' aquí vingué que no haventhi nom 
especial que designés la gent d' aquesta terra, se 'Is 
anomenés per part dels extrangers (notis que en les 
fronteres era hont hi devia haver mes fortificacions) ab 
lo nom de la qualitat que mes els distingia, puig gene
ralment els noms de pobles ó races es donat pels de fo
ra y no pels de dintre. La paraula llatina castell.mi, 
derivad., de castellnin i castell ó fortalesa) esdevingué 
en llenguatje vulgar, castlà, ab ses variants cathi y 
carld. Y '1 nom de cutid 's trasformá, per mor de 1' eu
fonía, en català. Y '1 país dels catalans s' anomenà Ca-. 
Itilonia, y d' aquí Catalunya. 

BONAVENTURA RIERA. 

POLÍTICHS 

< í à $ a l f f l | j W ' W m s a v u > ' n o s e «' han adonat els 
îfiraLá J r iMíe Punxa-content.->, que 'Is de L A 
^S&f/<¿&*¡E5r DKVAXTKKA fem grupo apart? 

Es ben cert, que lins la ben 
poch no ha surtit en Metras de motilo la afifmació de 
que som un grupo diferent de tots, però la veritat está 
en que sempre ho havem sigut, May, may en absolut 
havem anat á remolch de ningü, nihem pretenguí arras
trar als altres. Tal com som nos havem presentat sem
pre, sense preocuparnos dels altres, alts ni baixos, pro
pers ni llunyans. V per cualsevol que 'ns conegui una 
mica, la cosa no té dupte. 

Cuan se partiren els camps regionalista y catalanis
ta, els de L A DEVANTEIU vam anar sempre al devant 
en la tasca de diferenciació. 

Lo que 'n quedava de duptós dintre '1 Catalanisme 
ho senyalarem ab el dit exterioxiSj¡mt sempre sense con
templacions ares ni á nmgú, la manera de sentir nostre. 
Cuan la vinya estigué espurgada de malura, continua
rem atacant com á medi preventiu y els nostres atachs 
eran ben vistos dels catalanistas y á vora nostre s 'h i 
aplegavan tots els caps de brot del Catalanisme enco-
ratjantnos. La Unió Catalanista obrava oficialment 
si 's vol, però ni '1 mes petit dupte pot tenir ningú de 
que la mes gran part dels seus actes arrancavan del 
nostre criteri, ja que '1 nostre periódich era 1' únich, 
com 1' únich ha sigut sempre, qU' ha romput llansas di
rectament pera la pui ihcació y, sanejament del Catala
nisme. La Unió expedia documents y publicava mani
festos, però 'Is seus homes pi a r la veu contra 
tot lo qu' en forma de plaga amenassava al Catalanis
me, tenían un lloch escullin p hostatje nostre hont sem
pre s' ha parlat y ahont tothom ha pogut.parlar ab fran
quesa. 

Cuan La Unió concebi p i<jjea j e contemporisar, de 
LADEYA.YIKK'A 'n surtiren las primeras veus de pro
testa. La personificació d' aquell desgraciat ànim de 
tranzigir tingué lloch & la Assamblea de Tarrasa; ens 
posarem en guardia contra la aberració y tanta era 
la nostra independencia y significació que '1 mateix pre
sident de la Assamblea vingué á casa nostra A donar 
explicacions en una vetllada y públicament. Per lo que 

,j després ha succehit s' ha demostrat que '1 dit president 
i no fou sincer, però això 'ns acaba de demostrar el res

pecte que se 'ns tenia; el propi pare de 1' Assamblea la 

desfeya, y anulava ab sas paraulas tots els acorts pre
sos en ella, servintse pera ferho del saló d' actes de la 
nostra Redacció. Va enganyarnos, però que consti; va 
ajupirse devant nostre. 

Cualsevol que vulgui enterarse de la historia del 
Catalanisme, enlloch mes qu' en L'À DEVANTERA la 
trobarà ab tots els detalls. Y veigis com som; tenim 
conciencia plena de que tot lo contrari de lo fet per 
nosaltres en cuestió*'de Catalanisme, es dolent, es falsi
ficat ó es mentida. • 

Sempre 1' havem tinguda la independencia de crite
ri. Cuan els actes de propis ó estranys els hem trobat 
bé els havem lloat, però cuan no s' han avingut A nos
tre manera de ser els hem atacat sense mirament y en 
aquesta tasca hem sigut sempre els primers. En propa
ganda, y en tot lo qu' haigi sigut tasca pera la defensa 
dels ideals del Catalanisme, cap altre entitat de Cata
lunya pot presentar una semblant fulla de serveys, ni 
menos justificar 1' haver trevallat desinteressadament 
com nosaltres. 

I .a pnmesa desfeta del camp oficial del Catalanisme 
va separarnos dels pníctichs que buscavan llochspú-
blichs pera viurer á esquena del Catalanisme. Y lo que 
'n podem dir darrera desfeta de La Unió, hxeushi bé, 
ens ha separat de la mateixa mena de gent. A la pri
mera desfeta perteneixen els actuals diputats y regi
dors; de la segona 'n surtirán els diputats y regidors 
futurs. Uns y altres panxa-eontents, práctichs, vividors 
ab mes ò menys escrúpols, gent de pasta depolítich ab 
els ideals tots á la butxaca... y per fi de festa ¡oh ironia! 
pobres desgraciats que si per tenir ideals no han sigut 
bons, pera ser pastors de remat tampoch serveixen. 
Las divisions del Catalanisme han tingut sempre lloch 
entre aquesta mena de gent 3' nosaltres. Primerament, 
els regionalistas, després els catalanistas... L A DEVAN-
TERA al fí, ha quedat sola. 

A cuánts ha quedat rcduhít A la fí '1 Catalanisme? 
No tenim ni hem tingut may modestia y per a¡xó la 
pregunta es feta d' aquesta manera. Y ab la seguritat 
de que la contestació 'ns ha d' afavorir ó convenir en 
que '1 Catalanisme oficial es un ai.xám depolítichs mes. 

R. F O L C H Y C A P D E V I L A 
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LLÓGIGA 
1 

En los moments d' engoixa y de perill es quant de
vem enfortí els esperits decaiguis pel desengany, y 
confortarlos en 1' esperansa d' un esdevenir falaguer, 
fonamentat en la reflexió entenimentada d' una Ilógica 
irrefutable. 

Si no ho féssim aixís, faltaríam obertament contra 
nosaltres mateixos, y cl malestar que aqueixa lluyta 
pugui ocasionarnos, res significa devant els mals que 
del man al poble, y que ab nostre comú esfors devem 
«vitar, y 1' exercici de la lluyta ens donará alé per viu
re en un ambient de satisfacció!, donchs, ,í mida que 
breguem per la consecució de nostres ideals, al digni
ficarnos, ennoblirem la vida, que la dignificarem en la 
lluyta, ja que nostra mes gran satisfacció deu ésser el 
portar nostra activitat á un millorament social, que 
normalisi, 1' estat actual d' aquesta humanitat malalta, 
que passa el temps en perllongat desvari, mantingut 
per la febre de la soberanía y del imperatiu, que sub-
gecta á voluntats y pobles y els desencadena per atiar-
los els uns contra dels altres, després d' haver embru
tit son judici, entre altres fanatismes, pel del honor del 
noble ejercicio de las armas, sobirà de tots els demés, 
fent que la humanitat en lloch de viure fraternisant en 
una comunitat de bon sentir, s' odihi y es malcheixí pel 
sol delicte d' havé nascut per 1' etzar en un racó de 
mon ó en altre, y el militarisme que es el gos de presa 
del progrés, ofega las energías, desvirtua á la joven
tut del trevall, la embruteix en la inactivitat y teixeig 
la terra de recriminacions y desventuras. 

Aquest que es el mes gros problema de la humani
tat á resoldre, es el quin devem abordarlo els esperits 
serens, y aquest es el que á la curta ó á la llarga resol
drà el Nacionalisme. Per això, devant del desballesta
ment actual de nostra Causa, desballestament iniciat 
fà poch, he sentit, ab greu dolor, á estimats companys, 
manifestar que el Catalanisme, ja estava ben llest, es
tava perdut per sempre. Res mes lluny d' això, el Ca-
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talanisme d' ara, si que nr está de perdut, perqué d' un 
mohiment social, sos prohoms, pera sos fins be massa 
coneguts, 1' han cambiat en un mohiment polítich y com 
tots ells absolut, inconsecuent y mal parlat. Aquest 
Catalanisme, que no es altre que ll de ocasió, el Cata
lanisme espanyol, be podríam anomenarlo, si que mo
rirà, com els santons que 1' han engiponat, que acaba
ran ab la rabia al cos y las malediccions als llavis, 
pero nostre Catalanisme, el Catalanisme científich, 
aquest no pot morí, perqué no es una idea estantissa d' 
odis y rencunias, es una causa d' amor que conforta y 
dona vida y tant sols las creacions odiosas desaparei
xeran ab lo transcurs del temps; si la humanitat se pro
crees per la passió dels odis, s' hauria acabat de molt 
temps nostre llinatge. 

Estudiemlos els fonaments científichs y socials del 
Catalanisme. 

D' acort y sens apartarnos en lo mes mínim de nos
tre mestre, de nostre únich sobirà, la Natura, contem
plarem que 'Is homens, com las plantas, segons el lloch 
ahontse mouhen, per 1' ambient que 'Is embolia, pujan 
ab uns hàbits y un ser diferents dels d1 altres llochs, y 
aquesta variació respectada y admesa per 1' home en 
totas las cosas, ho nega á sos consemblants, pera satis
fer sa vanitat y egoisme, generalisant á quants té baix 
son domini, d' acort á sa manera d' ésser, y d' aquí es
devé la constitució dels imperis, del centralisme, del 
unitarisme y de innombrables flagells y miserias que 
delman á nl aquesta humanitat raquítica, sostinguda 
per 1' únich dret que pot abonaria, el dret de la forsa, 
encarnat en el militarisme. Aquest es donchs el gran 
pila que aguanta el pes feixuch dels imperis; contra el 
militarisme, deuhen encarrilarse totas las nostras ener
gías, y aquesta es la grantasca del Catalanisme; áquest, 
es, qui ab mes brahó podrá anularlo. 

Els partits polítichs, com que la seva finalitat, des
cansa en la imposició d' uns pobles en contra d' altres, 
y ab sistemas de gobern, tots ells discutibles, ben 
Uun de combatre al militarisme, 1' amanyagan, pro
clamant que ell*es la garantia del ordre. Res mes 
fals, la forsa may pot garantir res, donchs tart ó d' 
hora, una altra forsa superior y contraria 1' anula; la 
veritable garantia del ordre es la llibertat; que el Ca
talanisme la dignifiqui á n' aquesta llibertat tant escar
nida, arrancantlhi las armotas en que 1' han armat els 
mals apòstols, y lliures de cap dany, en sos plechs fru-
hirém el goig de la vida, sens odis ni revenjas. 

El Nacionalisme, deu ésser, donchs, la garantia de 
la pau dels pobles, y la companya inseparable, deia 
llibertat, per aquesta gran rahó, no pot morí de cap de 
las maneras, per prostituhits que sían sos defensors; lo 
que aquets podrán fer, tant sols, es retardar el triomf 
del Catalanisme, ¡fins qui sab si ab aqueix nom als ll'à-
bis se pujarán imperis! prro res hi vol dir, tart ó d' hora 
renaixer.í el veritable Nacionalisme, perquè la pau 
Prevaldrá quant els homens sían lo suficient forts pera 
la propagació del bé, en la extensió de la llibertat per 
tots els ordres de la vida. 

Aquesta, es, donchs, nostra gran rahó social, aques
ta es la Ilógica en que sostenim nostre credo; per això 
tenim fé en nostres principis y no defallim, devant las 
debilitats dels homens. 

Per això, nosaltres, consecuents ab nostre pensar y 
sentir, no entonare.n jamay, com may ho havem fet el 
crit funerari de la Marxa de (Yuliz...! pero tampoch do
narem el crit de ¡Mori Castella! donchs quant aquesta 
s' hagi enrobustit per la educació del poble, respectará 
nostra actitut y qui ho dupta, que per mes que no des
terri may, per lo arrelat que ho te son poble, son espe
rit generalisador, haurà de limitarse dintre el clos de 
sa Nacionalitat, y quant tots els pobles se moguin en 
aqueix ambient de consideració y respecte, allavors 
será po ssible solucionà els problemas que portan agi
tats als homens, donchs mort el militarisme, res ame-
nassará -á 1' avens de la ciencia, y aquesta prevaldrà. 

J . D U R A N Y Y B E L L E R A . 

ENGRUNAS 
Ab motiu de la mort del venerable Krüger á Cla-

rens, (Suissa), La Campana de Gracia dedica al funda
dor de la república del Transvaal, un dibu.x alegónch 
s 'mul ant un ángel, que acompanya al gran patnota al 

cel de la inmortalitat y al peu hi escriu el següent dia-
lech: 

«L' ángel. — ¡Vina! La teva existencia feconda y 
gloriosa t' ha fet acreedor á la inmortalitat. 

En Krüger. —¡Sil Molta gloria, molta inmortalitat 
y molta música, pero entre tant la meva patria está en 
poder de gent forastera.» 

Y afegeix en altre lloch: 
«Son massa frescos els records d' aquella cassera indigna 

que cubrí á Inglaterra d' aprobi, pera que tinguem avuy ne
cessitat de renovarlos. Sols, sense apoyo de ningú, els he-
roichs fills del Transvaal lluyiaren mesos y mesos contra la 
rapacitat inglesa, guiats'y consellats pel' /venerable ciutadà 
que ara acaba de desaparèixer del mon dels vius. Forts per 
la ralló, pero dèbils pel número, saberen no obstant fer pa
gar cara als inglesos la Victoria y sòls se donaren per ven-
suts quan, aplastats perl ' inmens poder deiareyna dels mars, 
se vejeren sense recursos pera lluytar, ni soldats pera omplir 
els dolorosos buyts que la mort deixava en sas filas. 

¡Descansi en pau el gran ciutadà, que fou 1' ánima d' 
aquella defensa digna d' una rassa d' héroes!» 

Segurament que si els homes de La Campana la es-
criguessin d' aquí dos centurias, al Transvaal, dirían 
tot lo contrari d' ara y farían escarni del venerable 
Krüger y dels nacionalistas sud-africans, puig això 
mateix es lo que estan fent ab los defensors de la lli-
vertat catalana y ab nosaltres, y actualment el Trans
vaal y 1' Orange se trovan en lo mateix cas de Catalu
nya, ni un mot de diferencia. 

l'ero es que vosaltres combateu el Catalanisme per 
sistema, fins com avuy, contradintvos, y es que la nos
tra causa la haveu encarnat en un grapat de especula
dors de la mateixa, sens tindré present que una causa 
pot ésser molt justa y els seus propagadors ésser uns 
canallas y vosaltres teniu el dever de saber distingir 
entre una cosa y 1' altra. 

En temps de calor las cigalas cantan y xerrotejan 
venint á aumentar el tó mandrós que á 1' istiu caracteri-
sa; no estará de mes, á falta d' altre cosa, que 'Is par
lem de unas declaracions d' en Weylcr á Palma de Ma
llorca. 

Parla el casi-paci/icador (no val á riure) á una co
missió de la Juventud del Círculo Liberal, y els diu lo 
següent: 

«Siempre he sido liberal». 
Vaja, que sigui la boranova. 
«Si me conocieran verían que soy demócrata con

vencido». 
De lo que un hom ne te una verdadera satisfacció. 
«La nación española es puramente demócrata». 
A sobre del pis de casa hi ha un noy que 's díu Pe-

ret. Digui, digui. 
«Me causa pena ver que algunos permanecen en la 

inacción por defender ideales tradicionalistas». 
Be, nombra, no s' ha d1 entristir per tan poca cosa: 

¿no hem quedat en que tots som demócratas? donchs 
\viva la democracia y la trocha de Júcaio á Morón. 

«Celebro que vengáis á ofrecer vuestro concurso al 
partido liberal. Precisamente España está'falta de san
gre nueva que dé impulsos á la política por caminos 
nuevos». 

Potser la trovaría á Cuba la sang que falta á Espa
nya. Aquet Napoleón venturer ja no s' en recorda de la 
que inútilment se va vessar en aquella época de trista 
recordansa. 

«Lo que necesitamos son grandes prestigios libera
les, que se inspiren en los ideales de engrandecimiento 
de la patria». 

Lo que necessitem son menvs páranlas y mes fets y 
que aquesta llivertat que tan anomenan se vegi en al
guna cosa, perqué sembla alió de: todos son gente de 
bien y mi capa no apa/ 

«Terminó el general Weyler recomendando que se 
preparen para la próxima lucha electoral.» 

Aquesta es la mare dels ous, la lucha electoral. La 
cuestió es agafar tontos y anar tirant. Totas las (tecla 
racions acaban per un \slil. pidolan vots. 

En una sola edició de un diari llegeixo dos telegra
mas donant compte de noticias relacionadas ab la ex
pendido y encunyaeió de monj da falsa, plaga que, com 
tothom sab, ha de ajuntarse á las moltas plagas que su-
freix Espanya. 

1.a una parla de que á Madrid han detingut, en una 
taberna, á dos subjectes que portavan monedas falsas 
de duas pessetas; 1' altre ens explica el descubriment á 

Sevilla d' una fábrica de duros falsos. Tant la una com 
1' altre de las duas trovallas, han sigut fetas per denun
cias, de manera que provan clarament que 'ls innume
rables policías que 1' Estat paga, son poch menys que 
inútils. Y no podrá pas dirsc que sia aquet cas un rara 
avis, ja que aviat hi haurá mes moneda falsa que no 
pas de bona. 

No rns podem queixar els que sufrim tot el pes del 
Estat Espanyol: per un cantó un gobern sense solta ni 
volta; al seu darrera uns agents que no serveixen mes 
que pera atormentar als ciutadans pacífichs; la miseria 
y la desmoralisació ensenyorintse arreu y donant lloch 
á que la majoria busquin la manera de viure ab la es
quena dreta, y aixís vá això, esperant, totpreparantla, 
1' época de la regeneració d' Espanya. 

En cl país dels toreros, polítichs, sangoneras y 
classes passivas, podem avuy afegirli un altre títol no 
menys honrós: el de, país de moneders falsos. 

Y vinga sumar títols. 

L ' última heroicitat de la Marina de guerra espa
nyola es de lo mes cómich que pugui explicarse; si un 
s' entretingués en coleccionarlas sevas malifetas reuni
ria una serie de anécdotas capassas de fer riure à un 
mort. 

L l última paraula de lo ridícol; llegeixin: 
tCosas de España.—Un amigo, residente en Gibraltar, 

nos da cuenta de un hecho que abochorna. 
Dice así la carta: 
«En la pasada semana cumplimentó el almirante de esta 

plaza al comandante general del Campo de Gibraltar, resi
dente en Algeciras, y pocos días después devolvió la visita 
el general español, yendo con ese motivo el crucero «Infanta 
Isabel». 

Al hacer las salvas de Ordenanza, y hecho el primer dis
paro, se encontraron los tripulantes con que los cañones no 
disparaban, por lo cual tuvo que ir un oficial en un bote á 
comunicarlo á la plaza, la cual hizo las salvas, reemplazando 
los cañones ingleses á los del crucero español.» 

El asunto no necesita ser comentado, siendo doloroso, 
como dice nuestro amigo, que los ingleses se riesen en las 
barbas de los españoles. 

Bonito papel el que ha hecho ese barco de guerra, en 
tiempo de paz.» 

Aquets comentaris son de La Correspondencia de 
España, que es el periódico que ha donat la noticia, y 
demostran clarament que la senyora Marina ha perdut 
arreu el respecte y la consideració que abans tenía 
guanyadas; fins els rotatius de la Villa y Corte s' hi 
atreveixen. 

Endemés ja es un cas com un cabás aixó que 1' hi ha 
passat al «Infanta Isabel» de que 'ls canons li fessin 
figa; de avuy en avant hauran de fer provisió de petar
dos de cuarto pera poguer sustituir els canons de la es
cuadra. 

Y amb aquets trastos havían d' anar á conquistar 
el Nort de América!!! Jo ja me '1 afiguro el compromís 
de la tripulació al trovarse en que 1' artilleria feya el 
raro: 

—Cabo primero, este cañón no tira. 
—Como, notira!—Voy á darparte al oficial primero. 
—L' oficial primer.—Y yo al segundo. 
—Aquet.—Y yo al tercero. 
Devia semblar que fessin La Gran Vía. 
Després devían reunir Concell de Guerra; després 

devían posar el canó vuit días á p a y a y g u a y després... 
cap á fer un paper ridícul: Mire V:.V artillería del 
crucero se ha puesto de culo d la pared y no quiere 
saludar id cañón (que deya El Noticiero Universal). 

Quina broma hi devían fer els inglesos. 
Y no hi haurá cap ánima compassiva que estelli de 

una vegada aqueixas closcas inútils y engegui á dida 
á tots els que 'ls tripulan? Si aixís ho fessin, ells s' es-
talviarían una colla de desgracias y de ridiculesas, y á 
nosaltres una colla de gastos inútils. 

Y lias a un altre marinada. 

1 .as denuncias fetas amb motiu de la qüestió de Al
calá del Valle quedarán tan á las foscas com la matei
xa llegenda de Montjuich, que deya el Brusi. 

I a llivertat, la fraternitat y la justicia puja arran 
de tots els llavis empero no 'n surt; tot-hom predica 
aquets tres mots en sos discursos, tot-hom la reclama, 
tot-hom n' es partidari, empero ni la justicia ni la fra
ternitat ni res d' ideas nobles se veu enlloch. 

La prempsa de Madrid reclama que s' aclareixin 
els fets, y aquets quedan tan foscos com abans perqué 
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si els fets s' aclaressin, si las responsabilitats se depu
ressin potser ne sortirian amb las mans al cap els ma
teixos qu' estant encarregats de vetllar per 1' ordre. 

Els fets de Alcakl'del Valle han de teñirlos molt 
presents els que s' enlluernan per gent que predican re
dempció y toleran, sens esqueixar mil voltas 1' investi
dura de diputats, que '1 gobern segueixi avant amb 
procedirs que deshonran á un país que vulga passar per 
civilisat. 

Cosas d' Espanya 

Llegeixin els següents parrafets que copiem de un 
article qu' en La Correspondencia de España hi publi
ca un senyor que firma amb el pseudònim de «Juan de 
Aragón», y que per lo vist coneix tan bé com nosaltres 
mateixos lo que es la Marina de guerra espanyola. Fic-
sinsi y no olvidin lo que á continuació transcribí'm, per
què tot això es la solució de molts problemas que la 
gent no s' explican y la clau de las desventuras espa~ 
nyolas. 

«La instrucción que en él pueden recibir los guardias ma
rinas y oficiales es nula, y como el «Pelayo» es el único aco
razado—á cualquier cosa se le llama aquí acorazado—resul
ta que los marinos españoles, por muy buena voluntad que 
tengan, solamente pueden enterarse de las máquinas moder
nas por lo que leen en los libros y revistas, por lo que ven en 
los barcos extranjeros y por lo que su instinto les dicta. Les 
sucede lo que le sucedería al maquinista del tren, al cual le 
encomendasen un día el manejo y dirección de un automóvil 
de cien caballos. 

El «Cardenal Cisneros», crucero al parecer nuevo, está 
poco más ó menos como el «Pelayo*, De sus máquinas y sus 
calderas se habló «en silencio» cuando las pruebas oficiales; 
pero «el silencio» no se exteriorizó, por que mediaron im
posiciones de altos personajes. Y sucedió lo que habían pre
visto algunos oficiales. 

El tal crucero ha tenido recientemente que componer sus 
calderas en Cádiz, y, en tal estado se hallan sus máquinas, de 
cilindros horizontales, que dentro de poco tiempo quedará 
fuera de servicio, necesitando pasar á un arsenal para que le 
echen un rendimiento costoso é inútil. 

¡Pobre Crucerillol Lo ante dicho era todavía poco, y aho
ra, hace muy poco tiempo, en los primeros ejercicios de tiro 
al blanco y á los primeros disparos, • ; le inutilizó uno de sus 
grandes cañones, quedando inservibles el cañón y la torre 
blindada, 

Kl «Numancia,» el venerable «Numancia,» héroe del Ca
llao hace [treinta y ocho años], está inválido en el arsenal de 
la Carraca, pues á consecuencia de accidente «en viaje» de 
la Carraca á Cádiz, se le desprendió una de las palas de la 
hélize, resistiéndose no poco el árbol. 

El «Extremadura,» que es un cruccrito lindísimo y nuevo, 
padece males sin cuento. Tiene calderas multitubulares y... 
¿quieren ustedes crer que en viaje de Cádiz á Mahón tuvo 
que navegar alimentando sus calderas con agua salada, por 
tener sus condensadores completamente inutilizados? 

Como consecuencia de esto, las calderas están casi inúti
les, y será necesario optar por dos soluciones; ó porque el 
crucero acabe de inutilizarse ó por cambiarle las calderas, 
gastando otra millonada. 

¿A qué hablar del «Carlos V» y del «Princesa de Asturias», 
cuando es público y notorio que el primero está hace un 
año, en un arsenal sin hacer servicio ninguno, y que el se
gundo todavía no ha podido salir á navegar, á pesar del 
bombo y de los platillos empleados en cantar sus exelencias 
á raíz de su botadura y de las pruebas preliminares? 

¿A qué gastar tinta en decir que el «Alfonso XII» está ca
si inservible, según cunsta en comunicaciones oficiales; que 
el «Lepanto» no puede navegar y que el «Alfonso XIII». está 
arrumbado por trasto inútil? 

¿Para qué perder el tiempo en afirmar que los torpederos 
—creo que se compraron hacia 1885 —estaban ya averiados 
en 1887, y que no hay un solo que pueda ser utilizado en fun
ciones de guerra, á pesar de tener oficialidad y tripulación? 

Afirmemos rotundamente que en España no hay ni un so
lo barco de guerra, y con esa afirmación habremos dicho 
bastante respecto al material flotante.* 

Si, ja bu poden afirmar amb totas las lletras que 
Kspanya no té ni un sol barco de guerra; y mes poden 
afirmar sense temor d' equivocarse, y es, que mentres 
la desorganisació y el favoritisme presideixin las fun
cions de aquest Estat ni en pot tenir ni 'n tindrà. 

Las primeras causas d' ¡aquet desballestament han 
d' anarlas á buscar molt lluny, han d' anarlas á buscar 
á n' els primers esglaons d' aquesta llarguíssima cade
na que endogala y entumeix al poble, han de anar á 
buscarlas en la manera d' ésser d' aquet Estat. 

Lo que diem de la Marina podríam dirho de tots els 
senyors que A n' el Estat corresponen perqué si fá ó no 
fá estém tots á la mateixa altura. Y la curació de mals 
tan grossos necessita una medicació radicalíssima. 

NOVAS 
Lo diumenge día 31 de Juliol tingué lloch en lo tealre del 

«'~irco> del Masnou un important miting de propaganda cata
lanista, organisat pels autonomistas de dita vila y amb lo 
concurs de la «Unió Catalanista», quin acte es vegé molt con
corregut. Feu la presentació dels oradors en Antoni Sunyol 
qui cedí la presidencia al president de la Junta Permanent de 
la «Unió Catalanista» Dr Martí y Julià; seguidament feren 
ús de la paraula els Srs. Salvador Millet, del Masnou, Cos
ta, de Premià de Mar, Llangort, del Centre Catalunya de 
St. Martí, Casals, de Badalona, Trinitat Monegal y Joseph 
M.* Roca, tancant 1' acte el Sr. Marti y Julià. Tots ells s' ex
presaren en termes radicals, essent molt aplaudits. 

—Ab molt de goig fem assaber á nostreslcctorsque la mo
desta classe nocturna que sostenia L' Eura será ampliada 
desde '1 primer de setembre vinent, convertintse en una es
cola mes important d' ensenyansa diurna dirigida pels inteli-
gents professors En Joseph Paloma Jorba y En Jaume Arqué 
y Clapés, quals noms son ferma garantia dels profitosos re
sultats que n' esperem. El método que 's proposa seguir la 
novella entitat es, com 1' acreditat Col-legi de San Jordi, el 
racional ó cíclich, y '1 procediment será també «1' abstenció 
de textes inútils, substituhits per condensades Uissons ex
tractaries expressament pera aquesta escola y desenrotllades 
després per la>viva veu del professor, conforme 's fa en els 
paissos mes avensats.» 

Vejis les següents condicions administratives que s' esta
bleixen pera aquesta ensenyansa, en vista de les quals no 
duptém que les famílies que desitjen educar llurs fills en un 
ambent catalanesch y de veritable cultura, els confiarán á 
aquet novell establiment d1 ensenyansa y patriotisme: 

1.' La obertura de la Escola Catalana y de son primer 
curs, tindrà lloch enguany lo primer jorn de Septembre, ad
metent ara com ara no mes alumnes externs desde 3 anys 
pera las classes de dia que 's faran de 9 á 12 al matí, y de 3 
á 6á la tarde. 

2.' La Escola Catalana donará la Ensenyansa integral 
en sos tres graus, anomenats, de pàrvuls, elemental y su
perior. 

3." La mesada entera y á la bestreta que pagarán los 
alumnes de la Escola Catalana, será de sis pessetas pera tots 
los graus de la ensenyansa. 

4." Ab la mesada dita en la condició anterior, s' hi com
prenen lo gasto de llibres, paper, plomas, Hibretas, etz.; 
que la Escola donará de franch als alumnes quan ho ne
cessiten. 

5.' La ensenyansa de dibuix especial, que dirigirá en 
Joseph Gomila Villalonga, constituhirá classe apart y en hora 
extraordinaria, costant al alumne que 'n vulla apendre dos 
pessetas cada mes 

6.* Los alumnes que vullan acompanyant pagarán per 
aqueix concepte, 2 ptas. cada mes. 

7.' Los alumnes quins pares ó germans sian socis de L' 
Eura o Catalunya y Avant se 'Is hi farà una rebaixa en sa 
quota mensual, d' una pesseta y mitja, pe '1 motiu de pertà
nyer solzament á una de ditas Societats. 

Domicili: Cassador, 4, principal (vora la plassa de Sant 
Just), Barcelona. 

—En la novella entitat «Progrés Autonomista» s' está or-
ganisant un Orfeó quin títul será «Art y Patria» y en quina 
organisació hi regna molt d' entussiasme. Coma fonament es
tará constituit per la majoria dels orfeonistas del disolt «Ars 
Chorum» amb son ex-director en Joan Camps y Arnau y per 
molts socis del «Progrés». S' han inscrit moltas senyoretas y 
es molt nombrosa la secció de nens. 

Aquesta entitat ofereix gratuitament son hostatge social 
á quantas societats similars obreras lo solicitin per llurs re
unions. 

—«ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS.—Els alumnes que 
han obtingut certificat d' aptitut poden optar als premis (un 
de 150 pessetas per cada cátedra), presentant fins al dia 15 de 
setembre els treballs sobre 'Is següents temas: 

De Dret Civil Català: «Estudi crítich de la condició de la 

dona com á muller y com á mare en las costums jurídicas y 
en la llegislació vigent á Catalunya. Reformas de que es sus

ceptible». 
De Historia de Catalunya: «Monografía de qualsevol tem

porada de las famosas guerras de foan II en alguna regió ó' 
població catalana, feta tenint á la vista documents inèdits d' 
arxius generals ó locals de Catalunya». 

D' Economía social y política aranzelària: «¿Quina impor
tancia té '1 factor «naturalesa» en la riquesa de las nacions? 
¿Quina ha tinjyut y té á Catalunya y á las demés regions d' 
Espanya? Breu estadística de la producció agrícola, minera 
y riquesa hidráulica de Catalunya y del restant d' Espanya. 
Orientació económica que s' imposa á Catalunya y al resto 
d' Espanya». 

—En la Junta General extraordinaria celebrada el dia 5 
per lo Foment del Teatre Lírich Català, quedà constituit el 
Concell Directiu en la forma següent: President, C. Ventura 
Pardo; Vis-president, Manel Boadella; Secretaris, F . Dalma-
ses Gil y Bartomeu Oliver; Tresorer, Antón C. Role; Comp
tador, iManel Ruiz; y Cronista, Joseph Manubens. 

—COL-IJÍCI DK SANT JORDI.—Havem rebut el prospecte 
que anyalment publica aquest Col-legi en quin se fan constar 
las reformas introduidas en lo mateix, com son 1' engrandi-
ment de las salas de Pàrvuls y de la de Gimnàs y 1' aula des
tinada á 2.* ensenyansa qu' han fet millorar en gran manera 
las condicions d' higiene y comoditat; posant també de ma
nifest els avensos experimentats en los sis anys que porta d" 
existencia. 

Lo present curs de I," ensenyansa comensará el primer 
de Setembre, en quina data quedará oberta la matrícula 
pera la 2." ensenyansa y Còrners. 

—Altre vegada la ensenya gloriosa de nostra patria ha si
gut blanch de las iras de nostres enemichs. El comandant de 
Marina de Tarragona que segons sembla no vol mes barras 
que las sevas, ha sigut aquesta vegada 1' intermediari del ca-
rinyo y respecte que 'ns porta i poder central. Aquest se
nyor que deu esser un héroe en tota la extensió de la paraula 
al veurer que no eraobeida la seva OTdre de treurer la ban
dera catalana que onejaba en una caseta de banys de la plat
ja de Torredembarra, esperà que los propietaris no hi fossin 
per assaltaria y fer segrestar la bandera. Felicitem á aquest 
bon senyor y el recomanem al Sr. Maura pel premi que me
reix son heróich comportament. 

SECCIÓ OFICIAL 
L A R E I X A 

Se convoca á tots els qui formen part d' aquesta comissió 
benéfica á la reunió general ordinaria que se celebrará '1 diu
menge 28 del corrent á les :inch de la tarda en el local de 1' 
*Unió Catalanista», carrer deis Boters, n." 6, 1 .••<•—Joan B. 
F'onta.—Jaume Arqué y Clapés.—Bonaventura Riera. 

ir 
Pessetas 

Compendi de Doctrina Catalanista. . 0'15 
Bases de Manresa • 0*10 
Crítica de Procediments (Conferencia 

per Joseph Mallofré). . . . . 0'25 
Lo Català ¿es idioma ó dialecte? (per 

Joaeph Aladern). . . . , . , 1 
Francisco Pi y Mar gall (perF. Pujó

la y Valles) Publicació «Joventut» 0-50 
Marinas y Boseatjes (per J . Ruyra) 

Publicació «Joventut» 3 
Les Disperses, (per Joan Maragall), 

Publicació «Joventut». . . . . 2 
Més enllà de las forsas, (Drama de 

Bjornstjerne Bjornson) Publica
ció «Joventut» 3 

Fets de la Marina de Guerra Catala
na (per F. Rodón y Oller) . . . 0'60 

Cançoner Popidar, fullas amb can
sona catalanas, la tonada, tota la 
lletra y notas fol-loriques. lla sor
tit la fulla XXXVI «La dida del 
infant». . . . , . cada fulla O'lO 
Un tomo enquadernat amb 33 can-

_ sons y un prólech 4 
Lliçons familiars de Gramática Cata-

lana (per Antoni Tallander) . . '¿ 
Geografía de Catalunya (per F- Flos 

y Calcat) . . . " 150 
Boira y ¿V Mili poemátich per A. 

Bori y Foiitosta) 1 
Biblioteca Popular de /• Arene Ha 

sortir el volum 25 «Art/eles lite
raris* den Valentí Almirall, cada 
volum 0'50 

(©(g)<gr@©(SHS(gr©©©©(9®(2KgK©H2)^l 
Establiment tipogràfioh de Joteiih ORTEGA.—8. Pau, 96.—Barcelona. 

LA DEVANTERA circulará, igual que anteriorment La Nació Catalana,\pcr medi de propagadors, que son els qui prenen un nombre determinat d' exemplars, pagantlos als següents preus; 
Una acció de ioo exemplars, Ptas. 3'co , 
Mitja acció de 50 » i'8o Per cada número, 
Un quart d'acció de 25 ' 1 compresos gastos 
Un vuyté d'acció de 12 » » o'5o de correu 
Un dotzau d'acció de 8 » » 0*35 ' r e r Catalunya 

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