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Díssapte 7 d1 Abril çte 1894./

Cada dia al dematí, en sortint de classe, ja se sabia;, ert
Xico y jo, hayíam de muntar tofo lo recua de escalons pera
en sent a dalt, caragolarnhi un de prim ab tota satisfacció,
puig, tancant la porta, quedavàm à salvo de las persoriàs
que podían recriminat nos per tal malifeta.
jTocavah las dotze; ja n m teqian à mi escalas avall, y à
", al comensal? satpubíh mes corre cap à dinar^ què no calia torbarse, puigven Xico
dinava à la uha.'y si nb hi tornava jo abans, me tocava esçió,$afudaà tota la prempsa périfócf/çà y peiiado^ la^escaJeta, fenü'hi algun xiulet d© tant en tant
s'f premsés.
parïfòtílarment à la regionalista, tan deperquè
H
1

4j M
dintfà conide forà de Catalunya, y I' hi 8orpe-»dFen*sempfe-ar>
una novetat ó altra;... un dia una
paleta, 1* altre un caballet, 1' altre una capça; axó sí, tot
agrshtrà *J i

fetid'ell, que d1;ef|gJIÍ0Si]lo.era.
Després venia çn Batista, ablas butxacas plenas de minerialsí«0«s;... amiant® sedosoi,piedfapomes, paletsdé riera.j. Entrava xampurrant francès:—Bon soir, ^ahonlhem
d' anar ait/ourd'ft«/?—
Allavoras decidíam ahc%t leníam que íer cap en, sortint
TJISÏ
de classe de la tàrde y efts posavam à ïrevaüar fins à la
hora d' entrar d matemàtiças, Venia aquella, tancavam el
AL AMICH FRAHCISCO BUSQUETS
taller y cap al colegi s' ha dit... Sortíam de classe; ens trcyam_ teoremas y coro/aris del cap; agafavam els trastets,
L' altre dia, remananUrastra velis, vaig trobar la cap y las empreníam, pera e-iperar 1' hora de veia, ó be tap A
ça de colors que, en altre temps havia constituit ma delí- las pedreras, ó cap à Sant Daniel en busca de més minecia. ,Al recordar la veneració que sentia abans per aquell. rals ab que enriquir la nostra cplecció; axó si, may ens
moble; al comparar lo ben cuydada que era aliavoras, ab , descuydavam I' àlbum, per s.i 'ns vagava de*lfer alguna
1* oblit, en que jeya are, menjada per la pols, en raitj de apuntació del natural.
"
3tít'-&
utensilis de més bgga-rcategoria que ella, tots retirats del
Y, are qüe d' axó parlo, me recorda uri fet que es
servey,.. me feren pàftpielí^gas els ulla, vaig posarmev trist, dtgne de mencionarse... Estavam copiant per centéssima
y no tinguí més medi pera disminuir ma pena, qüe trasla- vegada el campanar de Sant Pere; en Batista, que tenia la
dar al paper els recorts d'aquella días.
desgracia, com jo, de no llucarhi gayre, no sabia com engiponarse peratrasladarlo al paper ab exactitut y es posà í
copiar del que feya en Xico, fins que, adonantment jo y
**
Teníam el. taller ai primer pis baxant del cel d' ona de preguntantli qué posaria al marge del dibuix, me conlas casas <de ia Raiwbla, -ó com si diguessem, i un centenar testà: -jQué vols que hi pose? «Copia de una copia del
d* escalons <sob»e>*l nivell deia via pública.
del natural.»
EM'<tt#(Werflm;èn Xfeo, en Sídret y un servidor. Axó
no^ííAÀ'que^sVrMíssjetïàl taller en Narcís y en Batista,
* *quesHío erantan arpos com nosaltres, també hi tenían la
Y cada dia feyam lo mateix, y eram feHssos pujant y
seva participació; él primer com à poeta y el segon com à baxant escalas, sentint els. versos que 'ns llegia en Narcís
coleccionador de minerals, fòssils; antigüetats, etc, etc.
els dias que 's dexava cauire al taller, sortint à orejarnos
Eiis'arHc^^sitWiïef'* taller,— museu—biblioteca — ob- per fora y sobretot.cultivaat l'art. Y felissos hauriam seguit
servtttí^tquVdé^ot tenia tan" xich.) eran las germànas si no haguessen viagut las vacacions; aquells quatre mesos
d* ettJ^Cicó^úb tot spvint pujavan à estendre roba al terrat, de festa ens ho desbarataren tot.
y que abans d* ehtórnarsen, entràtfan un rato pera tafaneCom no teniam res mes à fer, passavam tot el sant dia
1
Jar y burlarse de tot, fent pujar la mosca al nas del xicot, al terrat. Va escaures que una tarde, mentres estavam breque las etjégava d' allí à fàstichs'y devegadas fins ab al-nant, ab el llonguet y la raitja presa de xaçolata als dits,
abocats i la1 barana',ri*hi hagué un que mirà cap à la esguerra; va veure que feyà'n la matexa operació que nosal*
tres las oficiales d' un taller de modistas; ens comunicà Jla
^ ^ í e r , , e i la>Je tots els qwrtas de,, nova... y d' allà vingué la;mort del taller nostre.
terrat «n q u e ^ juga,ma.ynack.1
.. Í Quedarem tan satisfets del descubïiment» que cada dia
Vàrem començar, quan tot juat teníam de cinch i sis a l a matexa h,orattsortian> à veure aquell floreyo de mianys, pujant aj terrat exclusivament pera jugar. Quan fó- nyonas... Al cap de pochs dias ja no pintavam ab'afició...
rem tina micarçfésgràndfcfs, el pare d* en Xico ens dexa- Després.no 'ns contentàvam de mirar aquell be de Déu de
va entyar alt quarfo.algyns días.aí any, pe'ls encor^oros de noyas desde 'i ferrat y en3 estavam al carrer à 1' hora qüe
NadfjyflerquófiHarnisiem pesebte.-Després obtinguérem jcllas anavan ó venian de trevallar.., Mes tart vàrem copermís p^fl·^rarhii3arajy·*yl.yarem guarnir »umtea*e« pe- mensar à tirar alguna floreta... Y als dos mesos, el taller;
tornant à son primitiu estat, descendia de temple del art à
fi, quan va semblarnos que '1 fer comèdia feya massa petit, quarto de mals endressos.
vareta iítàfetírrçl l|ílkfrWvAIÍ<'fH*tàVam"y·Mculpia>W;aHí te
JOSEPH MORATÓ y GRAU
niam els nostres armaris pera guardar minefrars; ntbnedas,
Gerona, ,24, març de 1394armas, etc; allí teniam totas las ^comoditats de que 's pot
gc*a«*Atete e·ictírapte/iufcdomMaJtieftihavíai» Jeieortir
els tí«vattl·dínpaleUty^d«H|»a«»obr«, axís^com «ls-de fuster;
3BÈPPCT, A T1 A I N ^
ebanista, serraller yetttftpissador.
í éScire^uè nosaltres trevallessém, I' arreglo
-À qui jo sé.—
i.
del local no dexava de costar a!gm> dtn^r, -jvarem decidir,
Pujar 1* he vist, la verge ruborosa
reunits.tots, que tant cóm.fa cosa s' aguantés, teníam la
1
los graons del altar,
cada hu de*fondo.
baixos los ulls de son amor commosa,
**
belhponcelló de rosa
que sols li falta un jorn per esclatar.
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Núm. 1
Dintre son vef nupcial arreboçada,
de flor de taronger
sa jovenívol testa coronada,
'•""•'"• ! sembla una hermosa ïadà
que mostra ía bellesa de son ser

"'•• '•
.

En lo reclinatori iqué encisera
- ab santa devoció
brincada de genolls mentres que vera
• \ surt pura y falaguera. ;-..;.
de sos llavis de rosa 1' oració!:

;
.

Al allargar sa blanca ma petita,
que pren lo joyencel,
ab suau va-y-ve son tendre cor palpita
y son amor excita
lo sacerdot ab mots dictats pel cel.
Y la benedicció cayent sagrada
à sos'fronts, del Senyor,
cau de sos ulls, com celestial rosada»
una gota aperlàda' . :.
fins à las clans fBàteix de sop am«rl
Gentil com may ja surt de la capella
del braç de son espòs,
y al obrir los seus llavis de rosella
sembla qiie s' èsbadella,
à un raix de llum, un ramallet de flors.
•II.

iQuína enveja he sentit, ayrnada mial
(Quina enveja he senlitl
_ Jo també fins I' altar te portaria
y ta ma estrenyería
mentres que Deu lo" llaç deixés unit.
Com ella, tu, de dolç amor comtnósa,
de tos ulls rodolant
pel demunt de ta cara ruborosa,
una llàgrima hermosa
de nostre unió fora 'I baptisme sant.
Y ja ben sols, ma verje ben aymada,
al camarí nupcial, •
estrenyent lo teu cos d' una abraçada,
y al fòch de ta mirada
creuria que soch l'home més capdal.
Feliç lp jorn, bellíssima donzella,
feliç lo jorn serà
que sortint de la mística, capellà ab tu, de mon amor, gentil poncdlà,
al tàlam nupcial me 'n podrérentral
•••'••'•

NdrciStiiPóHtaniUet.

ase

LA HISTORIA PÀTRIA
Quant mes vaig acoatantme i la vellesa, ;
més amo ton esguart: més adorada
ets pera '1 cor repdit, noble princesa,
de llor y verda murta coronada.
Tos secrets ressegueixo ab ardideBa,
ploro tos dols ab ànima atrisíada
y, veyent ao es eterna cap vilesa, •
1' anima en tú se sent aconhortada.

-

Forsa brutal un dia 's fa senyora
d'' un poble digne y lleal; alfisl anyora
lo poble à qui vil forsa encadenà;
Y tal coratje trau d' injustas penas,
qu' altre dia 's deslliura de ca^denas
ab ïo sol moviment del desperta.
JOAQÜÍH RIERA y BBBTEAS»

rials se sobreposan à tot. No ía gayre hem vist de quina gens que à Màlaga so 1' taají» rebut ab tanta fredor; nin" manera íties desvergonyida sl ha tractat Je tràfic]nejïr ab"'• gú .creu queftrcivefflà^lcobrur ía.rinderanisació promesa,
y tothom mim indignat que qu$$en sempre sens correctiu
I' honor de E>panya y de convertir b sentiment p-ttiió
tich dels nobles espanyols en un objecte d> explotació mer- las novas pròyocaci&ns deis nnj.ïos de la frontera.
cantil; y per mes desgracia encare, aquest poble, oíés en
sa dignitat, no ha tingut ni la virio: d' aixecar se corn un
Fundat lo «Centre Catalanista de Gerona y 3a Co- soi home pera protestar de aytal infàmia, ni pera escupir
marca» perareevindicaç.la personalitat y los drets de Ca- à la cara dels que han osat fer burla de sos sentiments.
Però'1 caliu hi es; solsament qu' es fòndoy y precisà
talunya y defensar sos interessos morals, politichs y materials £er tots los tnedis que las lleys permetin, era natural anar també molt fondo pera que respire y espurnegi;
Una de las fíguras més- colossals» de la nacionalitat
y consegüent que procurés io mes aviat possible valerse aquest caliu avuy sols saben trobarlo les regions antigues
y
naturals
y
fedo
espurnejar
ab
crits
de
«
Visca
Catalunya*
húngara,
un dels homes dignes d' imitar per loa filla de
deia estampa, que es sens dupte al pressent lo medi mes
las
terras
sotmesas al despotisme oentralista,aoa de morir.
ab
motiu
de
la
traslació
de
les
cendres
venerables
de'n
poderós y mes eficàs pera difundir las ideas y pera mourer
D.
Lluís
fcossuth Ma mor't, sacrificant tota sa v É a e n
Ramon
Berenguer,
lo
gran,
à
la
restaurada
basílica
-de
Rià 1' opinió detpúblich, A això respon la sortida d' aquest
pro
de
1'
autonomia
de sa pàtria. " '
poll; de t Visca Navarra* al rebrer solemnialment à la Disetmanari.
La
manifessació
de doí donada per sos compatriois, es
Dit s' estaj donehs, que son objecte es lo mateix putació Foral, tornant de sostenir ab (dignitat y valentia lo
ladeclaraoió
exacta
de l'importanoia adquirida per aquesdel «Centre» y que sos propòsits son travallar ab dalé y pacte constitucional de ía terra; de « Visca Galícia* pera ta figura, que ocuparà dignament un llooh privilegiat en
constància pera infiltrar en la conciencia de tots sos pay- fertejar à la Junta de defensa, nascuda per mantenir los las pàginas de la historia dels pobles sacrificats per llur
sans los ideals eatalanistas y despertar en sos cc-rs los sen- interesssos gallegos: y ab los sons armoniosos del tGuar- independència. Las qambras llegislativas hansospés sas
timents d' amor y veneració à tot lo que constituheix la nicaco-arbolà* entonats à cor per las tres provincias ger- sessions, los edificis se han cobert 4é dol, niés -de cant mil
manas, sempre que 'Is acut la sospita de que 's tracta per florins han siguts dqnatapera aixecarli uni monument, son
pàtria catalana.
qualsevol d' atentar contra sos fiurs.
cadàvre ha sigut *rasp<jrtat deftde Turin à *Pesth,*y tot
Però, alguns preguntaran: quins son aquestos ideals
això no es obra d' un partit jino de tota 1' Hungría.
Tinguem,
donchs,
conriansa
y
esperem
que
'1
íoch
se
eatalanistas y qué vol dir la reevindicació de la personaliY en proba d' això vegis la manifestació de son enterro,
tat y dels drets de Catalunya? La resposta vindrà especifi- revifi; però, entretant, traval!ém sense parar pera manteque
ha sigut una veritable manifestació à la què hiiian
nir lo caliu.
cadament en las planes de aquest setmanari.
iàssistit ínés de miloomiàsioiiSj enviantfii-tòtàa *"~ lA%
:
"•. ..
'
J. ÉS- y . 3 . : ;•',;
Per avuy, nos concretarem à dir qu' entenem per perliàs; ha sigut un dia de dol pera Bud^apesth.! .". r ......\.\ rv, :
sonalitat de Catalunya,: lo conjunt de circunstancias y de
Un herínosíssim dia deprimaverààfavòrí laoeremonia*^
condicions que fan que com à poble sia Catalunya una ve
dels funerals de Eósfiitb., ' ; '
, ;-. • í. ^ K ^ r ^ H " ' ^ ^
ritable entitat natural, jurídica é històrica, ó lo qu' es lo
Los diputats Just y Herman pronunoijaren discursos en mateix una veritable nacionalitat. Ara bé: essent Catalunya
.Jo cementiri en nom dèl" partit de ía ïndé^eridenòià; t a n ü e i ' '
!
una nacionalitat, es evident que com à tal, li corresponen
^parlaren
los ex-diputats de lalandweoa\de;|^8 ! (y 'ïfiKdeI&;<,r
Las cors ja s'han obert.
; ;
; .
drets: drets que si avuy no té y li son negats, deu procurar
Ara vindrà allò de demanar comptest»t gobern per los •gats dels estudiants.
Quan la caixa mortuòria fou dipositada en lo fonsjde la
obtenir y que 1' hi sien regoneguts.Encara mes, si aquestos desastres de Melilla: oomptes de la campanya desacertatomba,
s' arr.odillà la gentada que çr
«resultant
drets los ha tingut ó los ha gosat, pot y deu travallar pera da de 'n Gamasso; oomptes del desconcert comercial;
imponent
1'acte.
;'\U\i'ïJli..
hi
recaperarlos; això es lo que vol dir la paraula reevindicació. comptes pels desastres de Santander; comptes pol bandoBegnà 1' ordre mes perfecte, à pesar de pujar à més de
Los ideals cata'.anistas se resumexen en lo desiïj de lerisme de Cadis; comptes pels oontrafars de gavarra, y
500.000
los manifestants.
que la nacionalitat catalana, axis com viu en la naturalesa, altras comptes mes dignes de tenirse en compte.
Los
habitants de las»eoBïareas més llunyahà-s*havian
Tot vindrà; ó més ben dit, tot podria venir, si. no fos :
en lo dret y en la historia, visca també en l'ordre polítich
anat
à
Budapesth
acompanyats de sas donàs y de sos fills
y gose de tots los drets de gobernarse y administrarse que la majoria dels diputats estan conformes en sostenir pera assistir al enterro. ...... :....
, : . ,,
:i;
del modo que mes convinga à sas necessitats, y à sos inte- y defensar al Gobefn, costi lo que costí; y la minoria, 'B • ; Divuit cotxes portavàn coronas.
conforma en esperar una petita temporada per cómbir
ressos.
Los dos fills de Kossuth eran saludats ab entussiasme*,
lo torn legal dels partits,
en
lo
cementiri: pronuncià un discurs Franóiséo KÓssttiÍK. '
' Però, no n' íii'hd prou ab la propaganda de les aspiraY allavors, tornar altra volta à íer là mateixa feyàa
cions catalanistes, perquè aquesta no produhiría mes resul- y procurar la manera d' aumentar la tributació, única
'• En lo 'Congrés Mèdich que s' està celebrant à
tat que preparar lo terrer pel pervindre, pel dia que les solució que 'Is politichs madrilenys saben trobar pera la
prosperitat
y
grandesa
<i
]
pàtria,
entesa
en
recórrer
1'
.
han
admès <6om à- llénguas oficials la afemana, là francesa, ''
e a
circunstanciespermetessen ó exigissen un cambi complert
escalafon
de
1'empleomania.
la
inglesaí'y·
laitalianaj havent i sigut exèluhida la espa- '
y radical de 1' organisació política de I' Estat espanyol. Es
Y per això. y pera sostenir tanta comèdia, te que pa- nyola, ab tot y hàvei&'è inserit en lb Congrés uns"25Ò met- ;
necessari també travallar pel present y mantenir y deiengar lo pob'e lo cens anual de vint y, quatre pessetas per jes espanyols, del quals n' Mhan asditit 59*
.' < -. •_.,:.
sar tot lo poch que encare 'ns queda de la nostra nacionaindividao.
;.
:..,-,-.
:.;,.;.-..•
%
:,...
. - • „ • , . : . ,
•=-;•;:.,
litat, tot lo que 'ris caracterisa com à poble: hem de manAcaba d'arrivar à Burdeos T explorador Dybb·Wski; "
tenir nostra llengua destèrrada sense dret ni rahó de les
Sembla que 's tracta de regalar al Sr. Gamasso una que ha fet una exploració de quatre mesos al Congo. A«
escoles, del tracte oficial y aviat, si no s' hi posà remey,
safata d'or per haber plantejat 1' ex ministre las novas refins del temple; hem de mantenir nostre dret civil atacat form'as, que havian de salvar la hisenda espanyola do l<v .quest intrèpit investigador del continent negre porta nu*
merosas ooieceíons,Jyinty.*(Uatre: animals vitia,' entr© ©Hs
obertament per 1' esperit unificador y d' una manera'ver- ruina. Està posat en rahó que '1 nombrós exèrcit d' emmonas<4ejn,ovia.,esp,epie y: y,arias serpents; parta també Í«H- •
gonyant per tribunals y jutjes que no'1 saben, .ni I1 esti- pleats de novè creació que ha vingut À manienirse del
queletos de gorilas y.«s;emplars d'.Mstorla natuíal'. uf.-,s..--,=.-.
man: hem de mantenir nostra riqueza y nostre travall con- presupost ab motiu de ditas reformas, mostre sa gratífut
Lo arqueólech Mr. Morgan-ha sondejat la,piràmide Datra la preponderància que dona d una secta econòmica 1' à qui va protegirlo; però als contribuyenta que han de pa- chpur, en Egipto, hayent-descobert en prpfondaa.galerias,
aixam d' intermediaris que desdj '1 centre xuclan la vida gar aquesta safata y tots los plais que 's trenean à Ma- la sepultura d' uü rey, ab las de sas donas, rodej.aíts toís
del p.ys traballador, y contra I' insaciabilitat ,del fisc, que drit,] no 'Is ha de fer tanta graoià <ffie aixía-8' esmérsin de tresors riquíssims,"materials y artístictís.
-.• ,'• "
•
res respecta, ni 'Is interesso3 creats d 1' ombra de la lley, las sevas suadas.
• • • •
• ; . ••
ni la misèria deljaobre: hem de mantenir nostres drets d'
Lo dia 20 d' aquest mes s' obrirà la exposició universal
1
A
Andaluoía
bi
ha
mes
de
quinc-w
mil
homes
tnorintse de Lión, y lo 15 de Majg pròxim, ^indrà,.' llooh. en ïp palau
homes y de ciutadans, violats tot hora per un centralisme
cada dia mes arbitrari, y escarnits fins per lo mes petit é de gana, que cauhen defallits pe *1J» -carrers d' aquetTas àe las Escolas de Béllas Arts de. París, la obertura dol
ignorant dels pensionistas del presupósit:h em de mantenirí ciutats y pobles. A Catalunya no hawem arrivat encare à Congrés d' Arts decorativas, que promet ésser molt notaun extrem tan lamentable, però ab los desaoerts dels po- ble,
'
. - - • - . .
per fi, y donar cohessió als restos cspargitsde les Forses soHtichs de Madrid bo massa que 14 airrivarem à no tardar.
cials contra aquesta invasió d' individualisme egoista que
:
Quan un cos es robust resisteix per • mes.tejaps unaenfer- ::
* ' ; '
. . ' -. , '
tot ho esmicola, que tot ho rebaixa, que ''''ns Ha portat à les metat mortal; però sucumbeix a la ifi. Lo malestar va exUn teregrama de Londres anuncia que la Cambra dels
portes de la ruhuina de la societat y 'ns arríenassa ab un tenentso per la nostra terra; los noras tractats amenassan Comuns ha aprobat per deu vots de majoria y entre las
anarquisme rencorós y sanguinari.
acabar ab la fabricació, y ía agriomf.tura porta una vicia aclamaoions dels diputats ministerials una proposició preTot això 's proposà '1 Centre ab la publicació d' aquest migrada à no poder mès. Ab tol aixíó van éscflrantse las sentada per mister Dalzi^l, que tira à establir un parlaperiódich. Regonexém, corn nos advertia ía poch un esti- butxacas dol pdjjres pagesos »b eréiikentïimpórts; als pe- ment separat per la Escòcia, parlament9 qúe no 's det"-ia
1
1
mat Prelat de Catalunya, que la tasca es llarga, però íarém tits hisendats ypropietàtis se 'la fià tributar mès de ltí ocupar sinó dels assumptos exclussrasde'tàl-regfò;'
lo que podrem. Los temps son d' activitat y de lluyta y la que 'Is pertoca, atès lo producte dei soa bens, ab lo preLo Gobern alemany tracta d' adoptar pera la Infantelluytar y à traballar venim ab fé y ab entussia'.me perquè tetx de ejrcar la riquesa oculta y (de fer eoatent al miministre; una nuvolada d' investigíadòra reoorra pobles ria un projetítil que ofereix' grandissimas ventaràs sobre
estem convensuts de l*,]usticia dè les nostres aspiracions y
y vilas reculiint las engruuas que rrestan a!s pobrets que tots los demés projectils coneguts. Aquest projectil és conede la bondat dè la nostra causa.
trevallan pera mantenir à tants y ttants empleats com a
Aspirem a la reorganisació de 1' Estat, fundantlo en Espanya sobran [Pobres de nosaltrres ai Deu no hi mira y gut ab lo nom de Gobler-Kruka, sa lohgitut total es de 32
milintetroòv son aloans 5,300 metros ab una penetració de "
bases totalment diferentes de las que '1 sostenen avuy dia. no aparta aviat del cel hermós de mostra terra la tempes45 oentimetros en la fusta y 10 kilómetros ab un àngul de/
Per això nostre travall serà doble: la propànganda del tat que 'ns amenassa!
30°.
"
.,
sistema è' organisació regional per una part, y per altre la
En ouutpe kilógrams de balas entraran ara 380; 4' propaganda y divulgació dels defectes de 1' organisació uni• , .
Lo conflicte <lc Melilla esta mòltt lluny de quedar re- aquestas en llooh de 145.
tària y dels mala resultats que produheix.
solt. No fà molts días que 'Is rifenjjrs-feriren à' un dels
:í »
Nos proposem defensar los interessos morals, politichs nostres soldats; després varen ombestir à pedradas à un
Ha corregut en París una nova explossió en-lo reatotty materials de Catalunya, y això 'ns obligarà à estar sem- presidari encarregat de la limpiesa del Mantelete; liltirant Foyot. La bomba ferí à tres personae, entre ellas al
pre|amatents pera combatre à qui 'Is ataqui y pera ajudar mament un moro de la esoolta de Muley Àraaf và donar conegut escriptor anarquista Mr. Taillade.
, en tot lo que nostres forses arribin als que vallan deíen- un cop de culata de fusell à un soldat espanyol que '8
sarse y defensarlos. Y si ningú los ataqués probarém de trobava en lo camp neutral, eena que mediessen paraulas
mantenirlos aplicant à son (oment y millora tota nostra ni provocació de cap mena.
(>Qué pensarà de tot això en Martínez Campos? Ell que
bona voluntat y tot lo zel que nostre amor à Catalunya
Tota-jla premsa regionalista »\ te pcupatjab dolorós mentan rigurós va mostrarse manaut fusellar à ua penat canos inspira.
tit de ía mort del benemèrit regionalista D. Fidel de Satalà per haver enxiquit las orellas à un espia moro? ^Es garminaga, que ha entregat son anima à Deu en la oiutat
• Desgraciadament vivim en un temps que 1' amor patri aquest lo llorer de pau que 'na ha dut del Marroch? jPer de Bilbao.
està quasi estinguit y que 1' egoisme y '!s interessos mate- aquest viatge no li calían alforjas! Ja no 'ns estranya ^ L ' inmensa pèrdua que ha sofert la oausa regional, de
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:
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nostres bons amich de Biscaya, es i r r e p a r a b l e ; 'mes p e r a
això no es d e témer q u e 'n v a l g a nienos.* j a .que aquella r e gió te sobradaínent a r r e l a d a s sas conviccions, y ardorosament inflamat lo sentiment d e patrjJÉ;
. <.>
Nosaltres desde nostra desventiSradífí Catalunya; nqjgpod e m menos q u e demostrar lo dolor qüe'esp'erímèíïtèm àl'tenirnotioia d e semblant pèrdua,- y • eneoratjar als viseahins
p e r a seguir 1' exemple de son ilustre compatrici, y prosseg u i r al mateix temps, a b las virtuts civicas que segurament los h a u r à llegat Jo benemèrit S a g a r m i n a g a .
Segueix l a b a i x a d e l a Bolsa q u e s' inicià à principis
d e l a setmana. Los cambis de P a r í s venen baixos, lo qual
favoreix als baixistas. Obcrtas las Corts, en tensió contín u a 'Is ànimfisu,iiikiijqi|íetut# i per tots costats, senifè cap csao^écoaòníica n i política, teq$m oam$
obert à ía^^§foèéi0ks~bura(àtiÏ8.'
^ •' '
Per fí-j^|'|sS^f jiii<,-deSCSot)èFt u n ' c o m p l o t separatista
àCuba." . ~*
No ' n s m a n c a v a mes que això p e r qué '1 nostre crèdit
s' afirmés. '•>,.• •
Los moros $ ' Afl4<&, Tgb ïi).^r^çde. Filipinas y* 'Ig separatistas d e Cuíb&. \ - '• -Z> ' -*"- "
- "•• VJ-'
•

V

—

# • • • -

'•

-

-

t:'- Los presidents de las Lligas de productors év industrials de'^iécfejltft,-Gúipuzcoa y Navarra, han dirigit unà:
circular. àjSOBjreprííseQtants.en las Cor-ís demanaotloshi que
s'oposen resoltameni à la aprobació '.dels tractats de..; pomers ab Alemania, Itàlia, Austria-Hungria y modus viveüdi ab Inglaterra, negociats per lo Gobern à gepatllas del
Al mateix objecte d' oposarse à la aprobació de dist
tractats, la ÍMgij, Vimainü,eèferí ta banquet als- Senadors
y diputats d' aquella regió.

OTMEETISIG HE TAKRASSA
Ab . U>0f>tO{)óíit Jakdtt£le,,d/ ïestíenyer "Is* llassos d'
amistat que de ternes antich u.ioixen à Sabadell y à Tarrasa y de marxar d' aooi·lJÏHliÍL&sÉ&iísatde sos interessos comuns, tan mslmesos'per ta polirien arancelaria imperant, que ab desatinats convenis tracta d' acabar to. talment ab f$"§Mm$0f£M Mefajfe fa-àpsjia t é r t a ^ r e u niren fa pochs días en lo Circol Egarense molts diputats
& Corts, casi tóti-Ms d' oposició; diputats provincials; representants d' algunas Càinaras de Còrners, Agrícolas y
Centres'ifa,b.rjis.:
= •.•.-,;•,
.
..
Després do servirse un àpat expléndit, comerisa una
llarga ièrié de briridíé en que dominà la nota proteccionista, prinjiiíaj.m^^
dels diputats republicans^y
conservadors. Nopodem donar aqui un extracte de cada
un del* brindis; farem menció tan sòls del que pronuncià
en la nostra llengua lo Sr. Alsina..
Considerà aquest senyor 1' acte que 's celebrava, com
altra de tantas inútils protestas, afegint que 1' haver de
protestar tan y tant sovint, significa qúe'ls gobernantsno
saben ó no volen interpretar los .desitjs del poble- à qui
gobernan, y que '1 pais que 'Is Colera es que casi ja ha
perdut del tot la dignitat. Digué cjue havem de obligar
als nostres disputats à cumplir lo que prometen, desautorisantlos si no ho fan;que si aquestos volen ferse respectar
à Madrit, que imitin als de Navarra. Se va protestar respectap|ítíuej.t;!gQ^||pl·Wie.;à Biftao, y.Moret es miijistÇe;
va p r « é f t # # i r a W # í # S r i · a 1 ^y;fG^«tóisó ; ha ésygttt;
de consegüent s' han de buscar hotnens que s' inspiren
en 1' amor à la pàtria.

Bastà solzament una petita comunicació de ideas, en-i;
tre'Is elements indicats pera empendre la lluyta del Catalanisme, pera que ràpidament se portés a cap 1' agrupació, y Units ab lo Has del,' associació, s' emprengués decididament y ab valentia-1*" obra regeneradora de la reivindicació de nostres drets escarnits y velipendiats per mans
bordas.
Y aquí estem y per això havem vingut. Nostres compatriois no han espèr5t4ué.ii$$i crfdés-^ér sagona;v«gïida; y
toís encoratjats per lo noble y verdader sentiment de la
pàtria, havem emprés la ta^oa, y estem dispossats à se-,
guirle fins deixaria bona. y acabada, si Deu tef-à-be conse?
servarnos la forsa y M ardof fae sentim tots al comensarlaí
«Lo Centre catalanista de Gerona y sa Comarca» compta avuy ab un número regular d' associats, encoratjats f
ferms, pera sostenir la propaganda activa per lo que;
pot assegurarse que 1' agrupació te vida pròpia pera arre- .
larse, traure ufana y donar à son temps los fruyts qúe son
d' esperar; y aixís es de creure, en quant 1' element jove i
dignament representat en aquest Centre es de bonàs y sa*
nas ideas, cosa digne de tenirse en compte avuy que ab
las corrents modernas se fa difícil trobar una juventut qüe
's mogué impulsada per los nobles sentiment regeneradors de la grandesa y benestar dels pobles.
/ .• i
Donem las gracias més afèctuosas als periódichs que
'ns han visitat des del prirner;dia de la obertura del Gen-,
tre Catalanista; ditas publicacions son las següents Lo,
Somateni, de" Éeus; Lo Vendrclleiise, deí Vendrell; £<t
costa de Llevant, de Canet de Mar; Lo Sanpolench, tlè'
Sant Poy Las Quatre barras^de Vilafranca del
ButllettiMeí Céiitrü excursionista de Catalunya,
lona y. La Veu del Monserrat, de Vich.
. . . . . .

. . . ™ . . , .

. - .
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.
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d® llorejat riscul'or, lo í'elicitam desd' aro de la manera
niés cordial.
;

;

:
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Ben aviat serà un fet la instalació en la vila d' Olot de
la*llum-eléoti'ica; qwedan^-instalats los dinamos à punt
de funcionar; falta tan sols ultimar alguns detalls.
Lo distingit escriptor de La Junquera D. Carles Bosch
de la Trinxería, ha donat.à la impreBWítt'ft; nou llibre titulat Lena, novela catala*fia'%ionta'fíywaT Sabem també
que;D. Joseph Berga, d' Olot, ha; terminat altra novela
titulada Clareta, que sortirà, ricament il·lustrada çer di»
forents artistas desdita vila, en La FI l t i t
Ç\Mlï
Com à penyora de admiràGió y agrahiment per los mèrits contrest en favor de la causa catalanista, ha,n sigut
nombràís socis honoraris del CENTRE,* lo Iínr: Sr.'Bísbede
Vich, lo Sr. President de la Unió Catalanista, D, .JustiPeprax, de Perpinyà, D. Joaquim Riera 'y Bertfaii,1 y Don
Carles Bosch de ïa Trinxería, , quals personalitat, oom»
prenguent F esperit que animà à fer §semblanís • nombraments, han tingütà bè aòeptarlho", donant•aixis'traà mostra d' 'assentiment*à las aspiracions d' a.quest «Centre.».
•

'

'

-

,

*

.
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«-i Abans de poch, comensarà à publicar se à Olot, una re,vistà que durà per*títol «Ilustràció Olotina."» Segons tenim
entès en lo primer ^número-, hi fl-gurarAn las Armas , de, set
artistas diferents,-àdeníéVtle valiosos treVsíÉs litèrarisí
Han sigut elegits pera |o&ïar; io ;JúrèJ califleador de
las composicions que se presenten al Certamen d' enguany
obert per 1' Associació ütefatia'd?; aquestía ciutat. D:-J£raA*r
oósch'Ubach y Vinyeta, president, Dr. Miquel Buixons,
Pbre. D. Joseph Cortils y*D. "Martí 'Adrolrer; vocals; Don
Emili Saguer, se^e^||;|D;.;'!JtfiQuíi|:L^^?||í<:Jose|th Jordi y D. Joan Vinyas* "suplents.
"""'* ••*'--• •*•••

.,
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CORRESPQNPgNGJA

Dimars, en tren extraordinari, arribà à aquesta oiu•tat de rfetorn de Jlelilla, iff primep batalló del Regiment
do Guipizcoa,t<io>guai·riici!ó en aquesfa' plassa. Una tn
Olot 6, d' Abriluiensa géntadaaseudí à la estació del férro-oarril; los caTemps
de
Mars,
encara
qaeíi^
ptotaepàíflorits comenrrers de la ciutat que recorregué la tropa estaban plens
san à enbaumar 1' atuósfera, y 'Is prats y bosco3 à enaxí mateix de gom A gom, regnant por tot arreu una ani- catifarsa ab lo nyinteli, de primavora, y ï s iossinyol| salmació extraordinària.
.
" ••••••'•
tan de bardissa ea bai'idisss;i cei'cani llooh Apropós^per*
l
;
r - *J
.
• : •• - . r . m
: .. >;- . construbir sol niu's. • ' * ' • •
La
pluja
d'
aquets
cíies
ha
beneficiat
1',
anyada;
los
Ha sigut nombrat Interventor do IJisenda de ^que3ta
pajesos estan contents, y ha natojat lo Fluvià, que prou li
provincià D. Carles Capdepón, que es probable arrivi à convenia,, pus s' hi es, corren las ayguas còrrompudas d'
nostra ciutat la setmana vinenta.
un Escorxador cèlebre, que te historia -no< peti-ta ;en, los
anals de.npstra yila. .
S' hànenviat aquesta setmana cap à la exposició de1
., A conseqüència de las plujas d' aquestos derres dias,
Barcelona
la estàtua de -Pon-fanella-;' modelada peí""ea'íevingueren las ayguas del Onyar y del Ter de tal manera
Blay. un Sant Joan d' en Berga fill, un estudi d' en Deque donavítn clara mostra de lo molt generals que havian vesa y un quadro d' en Marià Vayreda, la mort del Cap
sigut aqúellas.
d''• "Estòp'tfiïel que he sentit fer grftflS^l<ïgísja#*·fBrs«ff^i7
Prou si estaran ben contents nostres pagesos, perquè competents per la manera nova d' interpretar 1' assumpto.
ja ho diu lo dixo: Per V Ahril cada gota 'n val mil.
Com no soch •del art'del buril, ni del pinzell no m'
atreveixo à dir res d' aqueixas ob'ras; lo públioh inteliAb motiu de la vinguda de Melilla del Regiment 4e gent ja las jutjarà, pef^üó'l d' Olot,.que no es Uech en la
Guipúzcoa, han retornat à la vila d' Olot las dos com'pa- matèria per estar ja à costumat à veure, tantas obras d'
nylas del batalló de cassadors que estavan de guarnició art, las ha ponderadas fins als núvols.
Lo dimars passat fou visitada la estàtua Fontanella
en aquesta plassa, mentre3 va durar la estada de dit reper '1 ajuntament quò se1 n~tornà molt ben impresionat.
giment en Àfrica.
•
Aquet planté d' artistas fa-.gran honor à nostra vila y à
nostra regió; pot dirse que%ino':ha quedat una persona disSe diu que arrivaràn à tres cents los peregrins que tingida on la població que no s' hagi entussiasmat, felisortiran de aquesta província en la pròxima peregrina- citantlos à tots per sos travalls.
Es de soposar quo la premsa d' aquesta localitat s'
çió, obrera à Roma.»
,
•.-.*•..•
é important
i
. r , . , d ': a^uet succés ,tan
pel. yrogré^ ïucjral
••• - • • . . • ^
: . . .
.*.-.•':.<*<*%(
,
. ; - ;
" '
i ï
6 iate-1 loctual de Hostra joventut, estímuíïuïti^ fc^r.osaaHa acordat 1' Ajuntament cambinr lo nom de la plàs- guir ab constància lo camí empiés.
Oloti.
sa que fins are 's deya, deJ.,J|;argués, d,e Camps, ab lo de
Plassa del Rey Marti d' Aragó, que com es sabut nasqué
en nostra pintat.
*
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Parlà'1 senyor Alsina de si j ' ha ó no do pagar las
contribucions, quan y cóm; digué quo-havei» de gfg^rnoti
d' acort ab lo restant d' Espaéya; quf a( nort 1%lJa H
nervi del Estat y que 'Is del n1b&;ihattJ d< imposar lí> seji
Loa numerosos amichaqle 'n Cànovas te en nostra
";-\ ^ . y SA COMARC4
bon criteri. Afegí que sl ha d' unir & la defensa dels inte- Capital tractan de fundar un circol oonservador. ^Ja
ressos materials la dels morals, y parlà ab elogi de las troborhn i Gerona local prou espayós per tanta gentada?
Per acort de la Junta Directiva, aquesta Societat celebrarà junta general extraordinària demà Diumenge, 8 del
costums y de las lleys de Catalunya. Acabà explicintlo
•
•
- - •
•
actual, à las tres de la tarde, per tratar dels assuntos seper què usava la llengua catalana, dient que en català
Totas las manifestaoions donadas pel Centre, han tin- güents:
fem la» fortunas^ que en oastellà 'ns las prenen,
gut un resultat completament satisfactori, la noticia de
Primer. Adhessíó del Gentre à la Unió Catalanista.
>v
rf|S|^«|uUida ab entusiasme per to
Segon. Inauguració oficial 4g|a Societat^
^
"
T0^fmfsm^t»^ià
amï*fy cpí&ptfiimtve ai
v
3
Tercer.
Aprobació
del
Reghfc^i^uiteríor*.
*
ï
"
*
:
*
e»títt»«1sta8 y per totai aquella^ pertras fli&sÀ§lfaÍ;í^
co
Quart. Àrbitració de medWÇe'rJïa majof bona marxa *'"
sonas que tenen interès marcat en la preponderància de
arbola, (jae despertaren gran entussiasme.
del Centre.
nostres
ideas
quals
felicitacions
han
e
s
^
t
rebudas
per
(jPót esperarso ooicom de profi%de la^numerosa reunió
Lo que, en compliment del art. 27 dels Estatuts, se fa ..jS,,
de Tarrassa? mòlt \^00^é^^,VLin
arrfven los moments nostres conaocisab expontsSneas manifestacions de sgra- saber pera ooneixement de tots los socis;^-Gerona 3 •'. '
'- • • - • • • * • • • ' . - ^
•
-• d' Abril d%A894.— P. A. de ^ J. D.—Lo Sepèrgtari, '
de perill per Catafttyí, fti dlpüttò ministerials creuran h i m e í i ï , "--••
Las reunions hagudas en lo Centre y la vetllada últi- de Palol.
que ovalis que al país que representàn.dehuen servir à son
il·lustre quefe. De la* promosas del# diputats republioans mament celebrada, foren mna clara prova de unió y simy conservadors no cal ferno gayre cas, donchs lo que so- patía$, que regiienjentre tots los catalanigtas de aquesta
Secçtó Religiosa
bra en ells generalment d'esperit de'partit, hi falta de cocarca, esperantsantnos encara de véurela dintre 'pbch
SANTS D&"tA SETMANA.
Teritable patriotisme. Catalunya ha de contar principal- ab més prosperitat y grandesa.
ment ab sos elements d$1*tóà pera de/eosarse de nns 6b
Serveixin aquestas quatre ratUas pera enviarà tútaa
%e, 7.—sJïp^
,
berns que sens càtcoí « p i e t a t te atapteixen y< ' i ^
las agrupacions, societats,íjr partiqulars queL'ns tían feft-.
Diúmmjey &.-£P«k»spré8 d& PaaquacJLeL Divina Pastooitat per nostra fundació, una verdadera espressió d'
^ Si JEdesí mr. y s... Albert lo Magno of.
agrahiment, assegarantloshi à tots que si 'ns ajudàn agòDlllüiisJ 9.—Sia! Marià Cleofé y sta Casilda vg.
Dimars, 10.—S. Ezequiel profeta.J
Urein las forsas pera demostrar à nostra idolatrada caDimecres, 11.— S. Lleó lo Magno papa y dr.
talunyn, que'Is geronins saben sér, com sempre foren,
Dij#us, 1 2 . - ^ , Juli p. y s. Víctor mr.
Gracias à Deu que 1' ardor del sentiment catalanista, verdaders soldats defensors do la desventurada pàtria
Quart creigfiifp d las 12 h. 20 minuts de la nit, en
tant temps hà reclòs dintre dels cors geronins, ha pogut, catalana.
•
• ^í
„ ,
;" »
explayarse y originar lo orit d' unió que, resssonant per
DiveíKÉ·és, 'S'./Hei'menegildo rey y s. Justí mrs.
nostra comarca, ha fet que 'Is elements arreu escampats, ,;. Nostre amich D. Miquel I3!ay, ha acabat ja de mode:. ' " QUARANTA HORAS.
sé congreguessen baix lo peno de las quatre barras, y es- laria estàtua de don Joan Pere ITontanella, por ençà
trets per lo Has de germanó, fundessen lo «Centre catala- rrech d e l ' Ajuntamen d' Olot, quo tracta d' aixecar un
Àvuy se troban en 1' iglesia. del Seminari Conciliar.
nista,» pera acullirse y manifestarse, y propagar la verda monument al cèlebre jurisconsult, fill d' aquella vila. DiDemà oomensan en l'iglesia de las ^Caputxinas.
dera idea de Pàtria, à qual crit ha de con^eguirse infajsU. ta estàtua figurarà en la exposició de Beüas Arts, do
Barcelona,'A|b vius desitjós de conèixer^ la, títima obra
blement la salvació de nostre benvolguda Catalunya.
(iel DIAUIO DE GKUONA
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DE

DE LA

Cirles Bosch de laTinxeria

DE

Reeorts d ' u n excursionista . . 4
Ptas,
Aygua Silviana vegetal pera tenyir lo
Plà y montanya . . . . . . .
3
«
cabell. No té rival enlo mon, perquè àmós
L' hereu Noradell . . . . . .
3
«
de sos efectes maravellosos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim.
De ma cullita*. .
2'50 «
Montalba.
3
«
Aquest assombrós y sorprendent especí1
L hereu Subirà.
3
«
fich, se ven en dita peluqueríà de la Real
Tardanïas. . . . . . . . . .
2*50 «
Casa

24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24

PRÓXÏMA A PÜBLICARSE

SOMBRERERIA
S'han]rebvit las últimas novetats per la pròxima temporada; los preus sumàment económiclis.

OBEOlTA

Grans rebaixas al engrós y à la menuda. CAMISERÏA.-SASTREÈÍA
També s* troba en venda en dit establiEspecialitat en trajos
ment la

novelade costums monrtanyesas.

Tintura americana instantànea

J. RIERA Y BERTRAN

3, RawWa d' Alyarez,

ÚLTIMAS" OBRAS

LA HOSTALERA DE LA VALL
DRAMA EN UN PROI^ECH Y CUATRE ACTES.

Pren: 2 pegsetas

*

Estatliment dsPon Pere Frunell

FILL DE FRflSGISCO VILHHDELL T C0P1P,11

LA PUBlLLÉTA

S* hi trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls y punys, sedàs y llaCOMÈDIA EN DOS ACTES,
nas y demés articles de no vedat pera vesPreu; l'5O pessetas
SISTEMAS AUSTRO-HUNGAR Y OE MOUS»
Se venen totas en la llibreria de D. Jo- tits de senyora.
seph Franquet y Serra, carrer de la ArgenPRETJS
LÍMITJLDISSIMS
Tant per V un com per 1'altre sistema's
teria, número 26.—GERONA.
fan
las moltas à preus sumament módichs.
Boltas de la Rambla, cantonada al]carrér de Besadó, 26, Gerona

Setmanari porta-veu del "Centre Catalanista de Gerona j sa Comarca1*

PREUS DESU
.L

RIPCI

m

1O CÈNTIMS

inistracm
VELLA, Nüm. 2. t?
Arxiu Municipal de Girona. Geronés, Lo. 7/4/1894. Page 4

nuuu****

