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que 'ns tingui neguitosos la por çí' un cambi d' instítucion3 assumptos d'interès exclusiu d' aquella regió; es à dir, un
si axó'ns porta la forsa evolutiv^ del progués junt ab las b i l l d ' a u t o n o m i a d í , E s c ò c i a . • • • . • • • \.. . . . : •
jAhont anem à parat! Noft'€i havia prou ab la autono- ú
circunstancias de lloch y temps; àb lo qual vegin los que
'Is hi convé parlar, ja que no es lossible sentir, com lo se- mía d'Irlanda pera rompre 1' unitat inglesa, aquesta unitat
nyor Silvela, quins son; los antiq iats y anacrónichs; sí los que tants esforsos y tanta sang devia haver costat, aques:
LO RESIfMiAUSfiflE
regionalista?, que volen que cadrpoble se vesteixi ab co- ta unitat que tant estiman y volen conservar los Lords,
lors de sa pròpia terra, sens pret :ndre la supeditació d' un sinó qae ^fins los escocesos volen també 1* autonomia:
à altre poble, ó bé 'Is unitai'istas espanyols,empenyats con- y la votan,-^quí?-precisament los lliberals y los radicals del
Parlament inglés. iLliberals de pegat 1 Atrassatsl Això ho
L' aspiració de'ls pobles à viurer plena y robusta, vida tra tots los principis de la cienci.. y fins de la mateixa utilies ésser lliberal, ni rés: això es ésser reaccionari, això e8
segons reglas y normas admotlladas à son peculiar modo tat ben antesa en que un sol y £ Kclussiu Estat encarni ab
volguer tornar à 1' etat mitjana. Aquí, à Espanya, '1 que
d' ésser, lo desitj creixent sempre, y tant més intens quant varies nacionalitats; ;a que nacic lalitat es la catalana y ab
menos los hi diríam ||carlins!l ,mé3 absorbent sia 1' acció dels gobcrnants, qa' es manifes- caràcters tant propis y tan mar< ats com ho pugui ésser la
1
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y d' ürt modo especialíssim en las nacionalitats que à Esque
nosaltres
ne diríam lo Senat, defensant les conquistes
panya formaren un díe Estats antóhoms é independents aquella vila que, per ésser lo qujè es, compta ab los pressumodernes, les tendències unitàries de la ctettéia y del seprimer, y després Estats confederats,pcr mes que totseguit pòsits de tots los Ministeris.
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d' institucions mortes y qu' han passat pera may
cumplir als pobles dignes y nocegats per,un afany groller y casi inadvertida caüficar d' estat possessori lo regionalismés
aixecarsel
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de subjecció y de conquesta; no pot ésser considerat, com me, ó, mellor dit, à las pocas llibertats y drets que encare
Aresí<]ue comensém à creure qu' Espanya e& un.
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general, ni molt rnenos en 1' actual fase social en los paissos civilteats, donadas las teoiías entre 'Is publicistas avuy de serio estadista, totaívplta que, y seguint al senyor Sil- glesa y del self governemenl, río eran, mss que; falornies,'
en boga, y per estar en lo qu' en se solt dir las corrents vela en son tecnicisme, no hi ha mes estat possessori que '1 A lo menos aquí, encare que no 's compleixi, tenim- una
del segle 1' aspiració de que cada poble sigui 1' amo y se- constituhuit per la detenció injusta y tirànica per part dels constitució que, segons lo més eloqüent dè nostres oradors
nyor de si mateix y de qu' es respectin totas las expontà- centralistas de totas las aspiracions y forsas verament na- parlamentaris, es la més lliberal d* Europa y fins d' Arné^ i
neas manifestacions regionals, hasta en aquells pobles per- cionals, retinguent en son sí las claus ab las quals prete- rica y de la Occeaníaj y aquí no ht ha cap home; d'; Estat
nen tancar lo pas à 1' expontaní desenrrotllo dels pobles; si- lliberal ni conservador, desde escribent à ministre, que nò '
fectamentorganisats en que'Is límits dels Estats coinci
deixen ab los de la Nacionalitat, cosa que no succeheix guent aixis que 'I dretà possehir, com emanacióinmediata tingd per ànaerónich, per passat de moda, tot" això;dè les
aquí a Espanya, ja que quant menos, y prescindint del gru- y directe del domini que sobre sa terra y sas cosas tenen nacionalitats petites, de les autonòmics; regipnals:,aquí totaü
ni"dèV
po vasco, existeixen en la Península, à més del Estat y na- los mateixos pobles, coriespon à las regions ab gran injus, son unitaristes, ningú renega dels avensos del sègte
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Gibraltar, dos nacionalitats ó grupos ab caràcters per cert
inherent y propi lo mateix à las personas naturals que à
Los nostres polítichs de primera fila son;homens pràc»
bén típichs que 'Is distingeixen y separan.
las socials, es induptable y no es per diíscutir que 'Is po- tichs y no 's deixan portar per sentimentalismes, -én ell*
1
Estava reservarà,! home qu , alia 4 Madij.t han tingut 4
bles que à Espanya conservan lo caràcter de nacions ó bé qui mana es lo cap y no es lo cor: per això ào son visio%
be-dir del smtiV jurfclich, si bé qu' ab mes propietat poenergías regionals determinadas y ben marcadas, podran naris y.si algun.ideal persegueixen,aquest es un idjeal.prQ·
1
dríàh haverli dit dé fà íoríà^ Ió ferntís i saber ab una fraestar privadas de la possesió de son dret, pro 'Is hi queda gressiti, pràctrch; tant: pràctich com 1' unitat dels - pobles •
se que; lo regionalisme era una jorsa y una /orsa dhacróni*
Y juspossidendi, ó dret à possehir, per segles que transco- llatins y tant progressiu rpm lo deseníròtlio en Àfrica del3
rrin, estant lo juspossessïonis en mans d' aquslls que de nostres desfins histórichs y fins providencials. Per alguna
Passem <peï ^fue sia unàtersafo regionalisme «per cert
la política han fet sa manera de viurer.
cosa vàrem traure los moros de casa nostra, per anar los
més poderosa què lo que''Is' nostres enemichs puguin
Mentrestant les región+alistas que tenim drets impres- després à tràurels de casa seva.
creurem»» pr<? jamay ab queesta í o m n o encaixi: y deixi
No 'ns vinguin, dònçhs, los regionalistes d' està-, per
d* estar akarmoüía ab tot lo que àvuy ger avuy dona de criptibles, contemplant en poder de nostres explotadcrs
una
possessió
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podrà
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en
domini,
sens
casa
que crjden per aquí y.se creuhen, ignocents, qúeposí lo temps y la éppca en la qual vivim, ja que menester
parar
demanarem,
exercitant
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reivíndicaioria,^
pro*
den
ressucitary
reviurer lés Corts catàlaíïès y aragòheseà y '
foíà.'pejr'aixÓ''à$petféfj seguir 'y'n pqcti de lluny,per no dir
pietat
d'
àllóque
'Is
enemichs
d'
ahir
nos
prengueren
y
'Is
navarrès
y
establirse
firis lés andalusses, ab lo éxemplç d(
deaeoaeiicer del tot,lo^raobioaeofcde la ciència política mod' avuy no 'ns volen; tornar< , ,;
En Gladstone,;un vell que ía çatiiípí?,',y ab I' exemple d'
derna.
Inglaterra, una nació reaccionaria y atrassada; nosaltres
.7 j^o, açjuf:;nò íu ïfgJnès anacronisme que el pretendrér,
;
E. s. y .o.
los hi respondrem ab lo exemple de Espanya, lo pays mes
à las darrerias del segle XIX, qué- un, poble constituhit ab
1
lliberal del mon, y ab 1' exemple d' Èn Cànovas, d' Én
nacionalitat vérdaflérïij com hcHdernosfra 'I fet evidentíssim
Silvela, d' En Castelar, d' Én Sagasta, home/is pràctichs,
de presentar encare avüy, per cert ab gran energia y vivehomens veritablement de govern, identificats ab la ciència
sa, los colors y caràcters que, segons; Ioa postulats del dret
y ab les aspiracions y conquestes mes modernistes d' a*
modern, doqana una agrupació d'homes qu' ocupan un
quest segle y de. tots los segles qu' estan per venir.
deterBiinat territòrrí lo nom de nació, ó sia aquella perso-
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na social 'constitühidà per la unitat de raça, de cultura y
d' idioma, entenguent per la primera, aquella varietat de
Are qu' havían convingut los lliberals espanyols, s'
lai«sp«cie humana marcada per especials caràcters intelec- entén los qu' avuy s' estilan, en que la malaltia que havia
tuals, morals, yfisiólógichs,raças qu' es forman y desen- obligat à Mister Gladstone à deixar lo poder y retirarse à
rotílan per la educació al travé9 del «spay y del temps, la vida privada, era una malaltia per 1' estil de las que
malgraUd#irtoviurer desde^ía^molt temps la vida lliure à acostuma à patir lo senyor Sagasta, y que lo veritable moquè tènétt pèrfécíte dret; lo pretendre, repetim, que no dis- tiu de sa retirada era lo fracàs sufert en la Cambra dels
posi de sos destins y no sja amo y senyor de si mateix, y Lords pel bill d' autonomia d' Irlanda—de quin bill y de
ques^io puguireclamarloíque li falta y de lley li pertany, quina autonomia ja no se 'n havia de cantar més gall ni
la major etàt, la1 Vida política y juridica*,' y ni sisquera f us gallina—;y que la desaparició ds 1' escena política del
per.totàà las matíifestàcipns de la vida de la única llengua gran vell significava l'abandono per part del partit llibeque ü vé de 1' ànima^ encare que ab ella pogués demos- ral inglés de la causa irlandesa, causa que apoyava solsatrar la ignocencia d' un condemnat à mort.
ment per consideració à son quefe indiscutible y pera no
doftarii
un disgust, atesa SA etat y lo bé qu' avans havia
Som los regionalistas fills de 1' épòca y volem níaixar
al,mateix compàs y ab igual llestesa que 'Is verdaders dirigit sempre lo partit; are, tenim que la Cambra dels
mohiments del poble y la opinió, encate que no sian Comuns,; la'qu' aquí 'n diríam lo Congrés ó la Cambra poaquets tíngutàpér tals dintre' la atmosfera pestilent y em- pülar, ha aprobat per CENT VUYTANTA VOTS contra CENT
brutidora del centralisme, y ni en las costums ni en las SETANTA "una proposició dirigida à establir à Escòcia un
institucions volem ésser esclaus dels temps que foren, sens Parlamentestoçés encarffegat de tractar y resoldre tots los
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CRÒNICA
EXTRANGER
En la Casa Moneda de París s' aoaban d' encunyar, sis*
eentas mil mitjas unsas d' or, destinadas al imperí inai3?ffi·;
qui. Ditas monedas tenen à un costat la Q&gie del Sult^t,
y à 1' altre una inscripció àrabe.'Sèiis tsinor d' equivocarnos podem créurer que aquest or no s' ha, fét èn.cuyjnàr pera p"agàrnos ab ell la ihdeninisació convinguda: pera sa-'
tisfernos aquesta se 'ris enviarà segurataent ; una
altra re:
mesa de xavos inora&s. '
.
—Tots los périódícL·s s' ocupan de la "entrevista que ha
tingut liooh en Venècia, entre 1' emperador Guillem, d'
AlaHiama,y lo rey Humb^rtjd'IljaUa.'Ab criteri contraposat
judica la prempsa aquesta entrevista, donchs mentres. una
part li dóna ía major importància, ab tot y no acompanyar als monarcas los respectius Qancillers, altra par.t ía,
considera un error polítich, donens créu_ que ressucïtar,à
odis extingits. Generalment s' opina que en la entrevista

tan solament se tractà do las ïnidas quo contra 'Is anar- lo Senat h/m guanyat los proteccionistes quatro puesfos aquesta provincià que votin à favor del tractat concertat
quistas dculicn póndrer Itàlia y Alemania. Lo quc'ns con- contra tres en :o nombrameut do la comissió quo ha do pel Govern ab Alamania, per créurel favorable à sos inta '1 tclógrafo com à coàa certa, són las Huminarias, ban- dic!;iimn;u' sobre 'Is tractats do còrner.". Aquest, resultat teressos: prescindint are de si en això van ó no acer tats,
quets, funcions de gala, pasrjeigs ab gòndola y altras fes- es molt important si In majoria de la Comissió sosté son podem dirlos lo mateix qu' als segarretes; voteu diputats
tas que s' han celebrat en honor dels monarcas; de mane- criteri contrari als tractats y usa dols medis quo les lleys de la terra que tíngan los mateixos interessos que vosalra que si de la conferencia no'n resulta res do profit, al y reglament del Senat 1' hi consenten pera Impedir sa tres y no 'Is hi haureu de demanar que votin lo que vos
menos s' hfluràn divertit de debò los conferenciants.
aprobació, en quin cas lo Govern no tindria nus remey convé. Precisament, en aquesta provincià les coses se van
—Tots los periódichs de la capital d' Hungria han re- que presentar la dimissió y retirarse; però moit nos te- posant d' una manera qu' aviat no hi haurà cap diputat
solt no publicar en lo successiu cap noticia referent à las móui qu' una vegada mes los interessos de partit se so- que 'ns entengui;
—A Tortosa, una partiJa de la porra, formada segons
sessions de la Càmara ni 'Is discursos que pronuncien los breposin als interessos del pays y que 'Is Senadors amo
diputats. Tampoch se publicaran los acorts que 's votin, llin, los uns pera complaure al Sr. Sagasta y los altíes se diu per empleats del municipi, ha maltractat d' obra
à varis periodistas. jCora deu anar allò!
com no sian d'interès general. Tan de bó que la prempsa pera complaure & algun altre.
espanyola adoptés semblant procediment; aixís pót sér s'
Lo temps dirà si 'ns equivoquem ó nó: de lots inoacabaria ab la eterna xarrameca dels nostres flamants dos alguna esperança déu tenir lo Sr. Moret, autor dels
oradors polítichs, que las més de las vegadas esmersan la tractats, quant encare no ha cregut arrivada 1' hora de
BUa eloqüència ab 1'afany de véurer publicats en lletras dimitir. Nos descuidàvem ; anotar que dos diputat? fusiode motllo sos fenomenals disoursos.
nistas, un d' ells català, s han separat d" EnL Sagasta y
—A Viena lo ministre d' Hisenda ha declarat que la si- se 'n han anat ab En Cànovas y que '1 Sr. Celleruelo, en
tuació financiera es mólf satisfactòria y poden considerar- nom dels possibilistas, s' ha declarat monàrquich; essent
Ajuntament.—Lo dilluns celebrà, sessió ordinària
se nivellats los pressupòsits. Seria del cas que Sagasta en- sas declaracions rebudes ab aplauso pels dinàstichs de y ademés del despatx de pochs assumptos corrents,' acorviés una temporada à En Gamazo à pendrer llisons del tots colors y ab protesta pel Sr. Janoy. qui s' ha decla- dà: primer, donar lo nom de Ramon Folch, Duch de Carministre austriach, que bona falta li fan, donchs després rat republicà, anyadint que republicans eren los possibi- dona, al passeig de las aforas del portal de S. Agustí fins
d' haverse entretingut llarga temporada escanyant à tots listes. Està vist que d'aquestos senyors no se 'n pot trau- à 1' entrada de la Devesa; segon, felicitar à D. Ferran
los contribuyents, resulta qu' estem tan mals ó pitjor que re 1' ayga clara: tots son molt castelarins, tant Jos que Puig, senador per-aquesta província y fill de Gerona, per "
antes; lo que demostra que '1 gran hiséndista no ha passat 's fan rnonàrquichs, com ios que ns se 'p fan; tots estan son nombrament dé senador vitalici; y tercer, inlposar à
oonfonn.es en deixar la república per' un altre die y en D. Àngel Teixidor (a) AngelÒ, quinze dies''de suspensió
del abecedari dp las ciejiciasecanóinicas,
de present al Sr. oagasta, ab menosiembuts y ab del càrrech de mestre de casas de 1' Ajuntament. Aquest
•—Lo periódich italià II Popolo, ocupantse de las decla- apoyar
mes
energia,
que 'Is sagastins mateixos; y, donchs, par- últim acort provocà molta discussió y alguns incidents.
racions de Mi*. Crispi,' fetas ab motiu d' un plan d' econo- lin clar, no donguin
una qüestió, que queda reduhida à La majoria de la Comissió especial designada per 1' Ajunmías que's tràctavan d' introduïm* en lo pressupòsit de una qüestió de nom, àmes
de ja que té: pochs tament pera dictaminar sobre lo assumpto era d' opinió
guerra, diu que tals declaracions demostran que al exèr- anys enrera als castelarinsimportanoia
pel
estil
del
Sr. Junoy los hi que '1 citat Teixidor habíà abusat de són càrreçü: intercit italià li faltan actualment tot genero de provisions y hauria dit tothom republicans platónichs.
venint en un servey donat à súbasta per là Corpoïació, de
municions, inclòs lo més estrictament necessari pera la sequina intervenció n' havían surtit perjudicats los fondos
—En
les
províncies
de
Càdiz
y
de
Córdoba
han
ocorreguretat de la pàtria. Ab això si que 'Is gobernants d' Itàmunicipals, y demanava pera Teixidor la separació del
gut
alguns
motins
deguts
à
la
misèria
que
regna
en
mollia se semblan ab los espanyols: quan ocorregueren los
la minoria de la comissió y alguns regidors firsuccessos de Mai illa, també à nosaltres nos faltà tot k> més ta part d' Andalusia. Milers de personas de tots sexes y càrrech:
maren un document que deya que la súbasta verificada
etats
han
saquejat
les
botigues
de
viandes
pera
saciar
sa
indispensable, inclús lo carbó pera 'Is barcos de guerra:
reunia totes les condicions legals, que no resultava probalo que tinguérem-do sobras en aquells moments d' anga- fam. Les autoritats locals y molts particulars donan lo da 1' intervenció del Teixidor, que fins en cas de que ho
que
poden:
!o
Govern,
fins
avay,
no
sabem
qu'
hagi
pres
nia, foren generala, podenisen enviar à 1' Àfrica un
fos aquesta intervenció era legal y lícita y que "'1 Teixí- ''
parell per batalló, y en quedavan encare forsas de re- cap disposició seria y enèrgica, com correspondria, pera dor havia prestat grans seíveys 'al municipi y à I' humà- '
re ineysr tanta misèria; remeterà algun- pico, repartirà nuat; pe.r tot lo que demanavan, que sols se '1 castigués
puesto.
engrunes, obrirà tot lo Inés algun travallpú- ab quinze dies de suspensió de càrreoh. Fet observar qu'
-^Cridan extraordinàriament la atenció à Londres los algunes
blich,
però
trascendental, res que signifiqui previsió
nuïuerosos incendis que hi ha hagut en 1' espay de 72 ho- y estudi; al res
document no era dictamen, ni vot particular, ni
govern lo que '1 preocupa es la nivellaeió del aquest
esmena, ni proposició, quedà alúltim convÍDgut'qú' craras, Losindividuos del cos de bombers no han pogut aclu- pressupòsit aumentant
los
ingressos
y
no
revaixant
los
car 1' ulí durant tres dias y tres nits. L' últim (per ara) gastos; los interessos dels que cobran s' han de respectar, nial fet, però que passés per vot particular^ Alguns regi-,
dors volían que 's votés, desseguida, però altres demanad' aquesta sèrie, va declararse en uns grans magatzems
interessos dels que pagan son "secundaris, no tenen ren que 's complísía lley, que disposa que 'Is assumptos
plens de palla, fench, blat y altras materias mòlt combus- los
adquirits però si 1' obligació contreta de pagar tot sien discutits avans de votarse y aixís se féu. Parlaren
tibles, qu' en mitja hora convertiren las mercaderías en drets
contra '1 fot particular los Senyors Botet, Corominas y
una foguera espantosa, ab tot y haver acudit centenars d' ÍO que se '!s exigeixi.
—Sembla que 'i Gobern d'Italia ha fet present al nostre Bajandas, fent notar 1'últim qu' estranyava molt que si
homes pera dominar 1' incendi. ^Tindran que véurer ab
lo dit Teixidor no havia comès
la por que té de que pugui haverhi à Roma algun esvalot en concepte dels firmànts
tot això los anarquistas?
1
cap
falta
y
sí
liavíà
piéítat
'grans serveys, én comptes de
ab
motiu
de
la
peregrinació
espanyola
d'
obrers
pera
—Sembla entrevéurers una pròxima reconciliació en- anar à visita* lo St. Pare, Lleó XIII; y sembla que
proposarlo pera una recompensa li demanessin un oàstich.
tre'Is goberns de Fransa é Itàlia; las declaracions que '1 nostre
govern n' ha fot cas, intervenint en 1' assumpto lo Lo Si>. Garriga portà '1 pes^ de .la defensa de Teixidor,
rey Humbert ha fét à un corresponsal del Figaró ho con- nunci de
S. S,, y dividintse la peregrinació en dos ó tres però no sapigué demostiar què'hi'hagué's falta, dirigihtse
flrman y fins s* assegura que s' establirà un modus víven- tandes. Considerem
assumptos internacionals molt de- tot lo que digué à justifioari^iiè Teixidor no er'a curlpàblè. di comercial entre abdós payssos: Però contrasta ab las licats y oreye.-s que los
en
tota prudència es poca; però Declarat lo punjt discutit se pagsà.à votació, que fóunpmi!noticias del corresponsal un telegrama de Roma que asse- no veyéni perquè s' hanells
do
posar à última hora dificul- nal, votant contra -1 vot particular y opinant que Teixidor
gura s' han donat las ordres oportunas pera lamoviüsació tats à una peregrinació ja organisada
y perquè no s' ha- devia ser separat de son* càrrech los "Senyors ! Bajandas,'•"'
:;
;i
del cos d' exèrcit del norest d' Itàlia pèls ferro-cafrils, à via de dir al govern italià que la conservació
ordre Botet, Sàbat, Corominas y Canet, y votant què s' imposés
fí d' esAar previsguts pera '1 cas probable de la guerra públich à Itàlia no corre à carrech del govern del
espanyol, à Teixidor una suspensió;de càrrech, per no.lia.ber;fetir.es ,
franco-italiana. , . . - • • .
y que tot Govern constituint déu tenir medis d' impedir de mal, 1' Arcalde y is demés regidors presents. L-o_piij- r.
—La policia's creya haver detingut à París, al autor que sos súbdits faltin à ningú; aixís cota té lo dret de cas ' blich dé Gerona no pot inénos dé rïürefs de la ïíógica de
del atentàt del restaurant Foyot; però segons últimas no- tigar à los extrangers que li moguin gresca à oasa. Si 'Is la majoria dels nostres regidors, yprenàéte de'lo qüe pot '
ticia's, resulta que 1'individuo agafat es un pobre boig, peregrins espanyols cometessin à Roma algun delicte ó esperar d' ells pera .corretja*; los molts abusos que 's cou- >
que, ha sigut tancat com à tal.
,
faltessin à les lleys del pays, es induptable que hi hauria tan de la casa gran.
—Lps anarquistas continúan donant qué fér als go- dret de castigarlos; però si no faltan, si respectan les
b^rns. En Brusselas ha tingut lloch una imponent mani- lleys, lo govern italià te obligació de protegirlos y atnpaL'Ajuntament acordà també que en lo succe^iu lea
festació, que fou disolta per la policia. S' ha establert un rarlos. No creyóm qtie à Itàlia siga alRiff, ahont dihuen sesíjion3:se SelebHn & las sis do la tarde.
aeort'entre la Fr-ansa y la Inglaterra pera la campanya que la gent fa lo que vol y que 1"" autoritat no to medis
que s' haurà d' empéndrer en combinació contra 'Is anar- de ferse respectar: pera, que pot dir lo govern espanyol
A propóssit de 1' Ajuntament. ,iEs cert lo -que 's diu
quistas: 1' arrest de Meunier es ja una proba del mencio- quan ell tampoch sab impedir los esvalots ;parli lo succeque Jasjeynas de que'aserveix ,lo mastre d© casas de 1(
nat acòrt. No obstant los periódichs francesos coincidei- hit à Valencià.
. _
.
.
Ajuntament para 'Mtrayalls municipal» sou de sa proxen en que las lleys votadas" per la Càniara/pera reprimir
pietat particular y no obstant això 1'* Ajuntament paga
1' anarquisme y castigar als autors -dels criminals atén
v
CATALUNYA
'Is a d o t o s f
;
•• •••
' ./•'••••- •• ' ' • ' • · : · . ' · ; -'•
. "
tats, són insuficients y se burlan d' el I as los afiliats à la
—
Ha
arribat
à
Gerona
y
pres possessió del oàrrech de
secta. Plenament ho confirma 1' haber estallat lo dia 12
Ha marxat cap à Madrit una comissió de la Diputació
una nova bomba en lo districte d' Argeiitettil, en casa de provincial de Barcelona pera gestionar que no 's ratifiquin Governador civil d' aquesta pr^yínota.iel qnot ho &ra de
uri senyor Jutge, sens que afortunadament haja causat los tractats de còrners concertats pel Govern ab varies Navarra D. Andrés García Gómez de la Serna. Li desit-...
jem boti acert. Taiubéha tornat de Melilla lo general de
desgracias personals.
nacions extrangeres, pera presentar una exposició dirigi- divisió Sr. S-alcedo, quejant se tíatüplau en dotttti* anima—Dihuen de Nova-York que continua la agitació entre da à que 's rebaixi la quota que pagan per contribució «les" ció à aquesla ciutat sempre que si li presenta :.O<JR&)Ó,: de
'Is obrers de Pensilvània, havent sigut armats per la au- vinyes destruhides per la filoxera y pera que s' establei- ferho. Li donem la benvinguda,,
..-..•
toritat los que continúan trevallant, pera que pugan fér xin en 1' Universitat de Barcelona les elassés del doctorat
—Nostre
bon
amich
lo
riotabie
pintor
D.
Antón
Graner,
en les diferentes facultats que s' hi cursan. Com tots loscara Alàs agressions dels huelguistas.
ha
enviat
à
la
exposició
de
bellasàrtrde'"
Barcelona
tres
—Los,insurrectes s' han apoderat de Rio Grande. Las referits assumptos, ademés d' interessar à la provincià de cuadros de mèrit, que justifl.çaffiUQa·vegiUiaiuiéa »acomBarcelona,
interessarien
general
à
tot
Catalunya,
no
cal
forSas d' aquestos pujàn. à 6,000 homes, perfectament arpetència.
...... ,
Y
mats- y municionats; Los barcos insurrectes «República» y dir quant celebraríam que la comissié'dè- 4a Diputació de
Los cuadros de referència són dos r«jtratos y uu paíBarcelona
obtingués
lo
que
's
proposa
demanar.
Nosaltres
«Aquidaban» s' han apoderat d' un canoner del govern.
satjé/ Los retratos son dé dos fndividuos de sa família y
Diluïen també de Buenos, Aires que s' ha sublevat la es- creyem que 'Is esforsos de la Diputació de Barcelona me- tenen un parescut admirable. Lo paisatje es, també, noreixen ésser aplaudits y desitjarïam que sempre que 's
quadra çle" las Amassonas.
tractés de assumptos d' interès general de Catalunya, to- tabilissiui, donchsea «abut que, os .aquest^género de pia-j ,
' —Tèlegrafían de Londres què la policia ha detingut à tes les Diputacions catalanes s' ap<oyessin y fins se poses- tura, lo senyor Graner es un mestre consumat.
un anarquista en to precis moment d' estar colocant una sin d' acort pera gestionar plegades, que medis pera ferho
Nostra- enhorabona ;aï artist'à, puig nos prometem que
bpmba en;la porta de la iglesia del poble de Grunnwel. dona la Lley provincial, y d' aquesta manera es indupta- sos trevaíls han do crüar 1'atenòió.
Afortunadament pogué arrancarse la metxa avans de que ble tindrían mes forsa y farían' nues pés ses demandes y
—Efr la sessió celebrada per la R. Acadèmia de Çienfes explóssió.
ses reclamacions. Aquest apartamient, aquesta espècie- de cias y Arts de Barcelona lo die 9. d' Abrilj' lo Sectotari
• —Lo còlera ha aparegut en Constantinopla haventse gelosia que s' observa entre las qtuatre Diputacions cata- general de la mateixa descrigué una extranya forma de
extés per la ribera del Bósforo, ahont causa gran mortal- lanes, perjudica molt los interesso>s generals de Catalunya molusoh trobat a Lladó pev iò Si*. Vayrèda, sabi botàrnch '
dat. Sembla que també han ocorregut cassos à Bèlgica. y res de bó produheix ni à Barcelcóna, ni à les demés pro- d' Olet, y presentà dibuixos y exemplars -del mateix.
Lo dengue 's troba estès pertot lo-Nort d' Europa.
vincies, Gerona, Lleyda y Tarragona: no aprofita més qu' Proposà pera dita espècie la denominació de Clansüia
—Los obrers de Califòrnia sense trevall, formant uu als partits polítichs y al govern contraL Desgraciadament, subarcuata, fent notar que potser podria ésser lo tjpo d'
verdader exèrcit, se dirigeixen à Washington, exigint are per arc, aquestas corporacions? tenen ínés de polítiques un nou génorn que per soú aspecte general, ài mateix
temps que ab les Clauàilíes 31Baties, se relacionaria ab
queviures y diners en los poblés pera hont passan. Se tem que de catalanes, y poca cosa Catalunya ne pot esperar.
que '1 número dels expedicionaris aumçnte de tal modo
La mateixa Diputació ha dirigiit à les Corts una llarga certes Stenogyories y CilindreUs de la Iaia. do Cuba^éneque arrivi à constituhir un verdader perill.
y rahonada exposició contra los a*vans dits tractats de co- ro aquest últim que visqué en [los temps eocéniohs en la
mers: s' ha repartit impresa y si 1:' espay nos ho permet conca de París y qu,' avuy es còmplertamènt exótich.
—Sembla qu' aviat s' obrirà al servey públioh 1' estane parlarem en altre número d' aquest setmanari.
ESPANYA
—Lo Comissari regi d' agricultura de- Cervera, auto- ció telegràfica d'è Sta. Coloma de Fames, puig lo dilluns
Desde que les Corts estan obertes, s'han pronunciat risat per setanta majors contribuyents d' aquella comar- passat quedà montada y fóu probat lo fil, ab Gerona, funja una colla de discursos, com de costum, distingintse en ca, ha enviat al Sr. Alonso Martimez, diputat per Cervera, cionant perfectament. Ja era'hora,/Je que Sta. Coíotna
lo Congrés lo Sr. Romero Robledo per sos atachs al go- un telegrama demanantli que voti contra'Is tractats con- tingués servey telegfàfich, essent Òom era 1' única poblavern y en lo Senat lo Sr. Duch de Tetuàn. Lo Govern ha feccionats pel Sr. Moret perjudicials à la viticultura. Bó ció cap de partit judicial d' aquesta provincià que no 'n
presentat un projecte de lley pera la repressió dels aten- pels segarretes, però trovaríam millor que quan vingues- tenia.
—Nombrosa concurrència acudeix oada die al septetats anarquistes, un altre pera socórrer als santanderins, sen eleccions en lloch de votar al Sr. Alonso Martínez, que
perjudicats per les cxplossiona del vapor Cabo Machicha- sembla haver heretat lo districte de son pare, votessin à nari que en honor de Sant Joseph se celebra en la parròco, quins ros tos darrerament s' han acabat de fer saltar, algun segarreta, identificat ab sos interessos y al qui no quia del Mercadal, on lo que, 1' il·lustrat jesuita, pare
• •'•• >
y. ha demanat per fí, un Mil d' indemnitat per sos actes 'Is"fos necessari enviar telegrames pera votar lo qúe^ con- Aguilera, predica en nostra llengua pròpia.
A veure, donohs, si al fí, tocant los resultats que per
referents al còrners exterior, y H aprobació dels tractats vé à aquella comarca catalana. Al contrari, hem sabut,
que te concertats ab varies potencies d' Europa. Per ara, encare que no 1' hem pogut llegir, que la lliga dels pro- lo vist dona lo comunicar la paraula de Deu als fiels ab
del funcionament de les Corts no n' hem vist cap resul- pietaris y comerciants surers, que tant d' arrel té en nos- lo mateix llenguatje de la terra y que per Jo tant va més
tat practich; solsament à última hora s' ha sabut qne en tres comarques, ha demanat à molts dels diputats d' de dret al cor que cap altre, los predicadors qae solza-
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ment trevallan pél^bé de 1' ànima, segueixen lo noble
exemple del pare Aguilera, que, com à bon fill de Catalunya, deu creure sens dupte lo que deya aquell virtuós
prelat do la Iglesia, aço es: A Catalunya 's predica en
castellà pro la gent se pert en català.
Ab axó 's veu, donchs, qu' es de tot punt necessari
fer us de nostre llengua en los sermons, porque uixís ho
entén raellor lo poble, com ho han regonegut 1' insigne
paticicijrjbisbè rteTVich Dr. Morgades y 1' il-lustrissim
bisbe de Menorca; y nosaltres nos alegrarem de debò
sentiria en la Casa de,Deu, no so'zament en sermons, sinó
en meditacions, cants y demés, perquè no fa molt bon
efecte y potser fins desdiu de la serietat del Temple, que
una funció religiosa hagi de ser à dos tlenguas en terra
catalana.
.

Varietats.
\M IETMANA ARTÍSTICA
Ho ha Sigut pèls amants del art la que acaba de transcórrer, puigiab mo-íiu do J»aberso.terinínat la estàtua de
Fontanellaj.y aitras oíras destinadas à la exposició de
Bel·las AEtg d,e,Ba£celona, un públioh nombrós y eseullit
ha visitat los tallers do nostres artistas, desitjós d' onterarse de llurs avensos.
La estàtua del inmortal jurisconsult, glòria de nostra •
vila, ja representa en Blay assentada, en actitut pensativa, la. pluma à li» mà dreta, un pòch cayguda ó estirada,
y ab 1' altra'agafant un llibre que té sobre '1 genoll.
La toga, la cadira do la època, uns quants llibres y la
bandera emblema-de la' pàtria, recordant la de Santa Eularï»? tot -pèegat far-tna un-grupo sorprenent, molt distint
dels que generalme^ sevehaen.
Es y g r ^ t que ptír':anar uolocada l<a estàtua en nosÉ*e
passeig del Firal, lo monument qúe la acompanyi deurà"
reunir condicions especials, mes tot això es cosa que porteneix al mateix esoulptor y ell sabrà oxirsen tan bé com
de la estàtua.
Fonttóeíl·tflissóntat, vestit de jurisconsult, es un tem %
d' èxit difícil,1 per la pro3à acadéinicà'y la monotonia do
líneas; però nostre artista ha demostrat que aquesta prosa, y actituVvulgar, poden transforma rse per la elegància y'W!é3tetioa\l/a>teWa·à'el illustré autor de pactis nuptialibus està tractada ab una simplicitat que encanta,
reüneix'íà BSpréssiS d' un gran pensador, y tota la figura, admirablement sentida y acabada, es ingènua, severa
y delicada al mateix temps, notantse fins en lo mes petit
fragment la correcció de dibuix y un modelat enérgich.
Tinch entès que ab molt bon acort de nostre Ajuntament la estàtua serà fosa en los tallers de Masrriera,ahont
s' ha fos també '1 grapo d' Àlvarez y tantas altras cstàtuas que honran à la indústria catalana.
En Devesa envia un Üagelant (penitent fanàtich) que
no ha pogut ser exposat, per estarhi trevallant flas la
darrera hora. Es modelat ab nervi y expressió, la factura simpàtica, y"V estudi' anatómich portat à terme àb
:
gran conciencia.
1
En Berga, fill, envia un estudi d un noy, que titula
Sant Joan. Assentat sobre una roca, en actitut de dirigir
la paraula al públich; es plé de vida y d1 intenció, execu
tat ab coneixement de la anatomia, correcte de dibuix
y de modelat distingit y extraordinàriament agradable.
En Marian Vayreda envia la mort del Cap d' Estopa
que tampoch ha pogut' exposarse, per estarlo acabant.
Es un quadro 4e regulars dimensions; lo terrible drama
qt^ïtBgué'tíb'oà.iïròp d' Hostalrich. vora '1 gorch del
compte, nnpressioüa fortament. <
La figura del desventurat Borrell, assessinat y extés
vora'1 gorch. es simpàtica en extrem. Los gossos que'1
seguían no volguent separarse del seu amo,forman cèrcol
al voltant del càdaVíè, però 1' amo es ínort y eüs esperan
ínconc;ents que 's moga per donarlos alguna orde. L'
efecte es poétieh y sentimental, no sòls pel pahisatje y
tots los accessorig^si no principalment per las actituts de
laB poboJS bestias, que esperan tristas unas, cab-baixas
altras y udolant algunas com si s' anyoressen. Un gós
manyach s' ha ajngut al. costat del cadavre posant lo cap
sobre 1' coll del Compte, com acariciantlo y esperant
que 's desperti.
En Joaquim Vayreda ha enviat un pahisatje que no
he pogut veure, però segons ra' han- dit es de fo més
freích y original que ha produhit aqueix regionalista del
art català, que ha fet conèixer las bellesas de nostras en
contradas ab sos camps de fnjol, sos quadros plens d'
ayre y llum, sas notas frescas, sos tons sempre brillants
y verdaders, tan típichs que no 's semblan ab los de cap
més artista.
En Berga, en Baixo, en Dotnenge, penso que no envian res per no tenir acabadas las obras que destinava»
& la Exposició.
Joan de Joannes.
1

Olot, 10 d Abril de 1894.
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SECCIÓ LITERÀRIA
Serenata gentil y riolera
avuy m' ha despertat:
las cantayres que alegres entonavan
no son pas de la ciutat.

La dispesa del Senyor
jQué n' hi vaig passar de ganal
Vaig estarhi un mes, ía sis anys, y encare me 'n ressento. Desde llavors he fet sempre quatre àpats diaris ab
1' objecte de rescabalarme, donchs bé, no ho he conseguit;
ahir vaig preguntar als bodells com estavam de comptes y
'm varen dir qu' encare hi havia un piquillo per saldar.
Figúiintse si n' era de avaro '1 senyor Miquel, que hasta parlaba tartamut, à fi de donamse las paraulas à raccions fietitas!
Lo primer dia de sentarme à taula y al compereixer
los companys de dispesa vaig tenir un susto, tots leyan
cara de difunt. |Alló no semblava una dispesa, atló semblava la vall dejosaíat! A mitj dinar,un xicot dels mes escanyolits de la casa, se 'a va anar al seu cuarto.
=lQué ha anat a fer? vaix preguntar tímidament a!
pati ó,
= H a anat à traurer sanch per la boca, ja tornarà abiat;
va contestarme ab molta naturalitat y frescó '1 senyor Miquel.
;Si m' haguessén vist a! vespre, en camisa y assentat
sobre '1 llit, ab lf il-lusió que 'm menjava dos ó tres pomas,
vigilant que no m'hi caigués ;ap bestiola de las moltas que
passeja van la gana per aque1 sostre corcat!
Mentres vaig estar allí '1 meu somni habitual era que
menjaba, à conseqüència d' això es que ';n íaltan alguns
caixüls; una nit sonmiant que sopava al restaurant Martín,
vaig pegar una bocada à la capsalera del llit ab tanta aficiò, que se m' hi varen plantar ias dents y 'm vaig quedar
mes clavat que cap pesseta í las unglas d' un escriba; ab i
esforsos vaig lograr què vinguessen los companys, y entre
ells, clos metjes, un sereno, un vigilant y '1 municipal de
punt, varen conseguir desdavarme, però deixanthi t e s
caix&ls que estavan mes íorti alií que a la meva boca.
* A. cal senyor Miguel ningú enrahonava gayre, únicament quan nos trcbavam pujant ó baixant i' cs'cala d'
aquella casa fa ta 1 dos^ companys de martiri, deya i' un.
= Morir habemos.
•=Yà lo sabenios, contestaba gravement lo altre.'
Acabat lo. mes que per endavant m' havían iet pagar,
vaig sortir d' aquella casa, però en quin estat!
=,)Vosté es escanyat de ilet? rne va preguntar una
senyora, passant pel carrer de la Canuda.
= N o senyora, soch escanyat de patró.
Vaig empendrer Rambla avall, per anar al carrer Ample hont m' havíati dit que hi havia una dispesa bona, però 'm vaig distraurer un moment y
vaig topà ab la
porta del Cementiri nou, las camas solas m' hi duyanl
Giro, me 'n torno à Barcelona, vaig al carrei Ample,
truco a la porta de la casa que in' havían dit y una dona
que 'm va obrir la un xiscle y 'm tira La porta pels nassos, cridant:
=|Ave Maria Purísima, 1' ànima d' En Raíeletl
L'Jntervenció d' un vchí conegut meu va arreglar la
cosa y allí va-ig quedarme.
Per últim, de cal senyor Miuqel, no me 'n queda caprecort agiadable, cap...
sinó '1 de la Pepita, una xicoteta rossa que estaba à la botiga de devant.

Son artistas de bosch y de mòntanya,
de marges y alsinars,"
que al mitx de la espessura y lo ramatge
aprenen llurs can tars.
Son las bellas ytendres missatgéras
del temps primaveral
que han vingut à assajar sas annoriías
a frech mon
finestral.
.
Benéytas aus, cantàu, cantàu ab joya
• ; . · : ••;
los vostres bells amors
;;;.
à ia hermosa y alegre primavera,
,;
la reyna de las
flors.
, ' . :.
La reyna de las flors de la mòntanya,
senzillas y flayrants;
la reyna de las flors que per las vilas
~nos mostran llurs encants.
Canta'u també pèls sers que encara senten
q u e ' I s hi b a t e g a ' 1 c o r

Blat
Mastay
Ordi
Sègol
Civada
Bessas
Mill
Panís
Blat de moro
Fajol
Llobíns

Faba3
Fabó
Fassols
Monjetas
Vellanas
Nous
Castanyas
Trumfes
Ous
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Segona convocatòria
Per acort de la Junta Directiva, aquesta Societat celebrarà junta general extraordinària lo Diumenge 15 del
actual, ;S»las tres do la tarde, pera tractar dels assumptos
següents.
"''''•
. •'..;'":. :"

Primer, Adhessió del Centre à la Unió Catalanista.
Segon. Inauguració oficial dó;Ja:;Sqoi$tstY uj,.: !rt',!
Tercer. Aprobació delKeglament interior.
Quart.. Arbitraoió de medispef là major bona marxa del Centre. • .:
.. :
. , , ,,;.;,
Lo que, en cumpliment del art. 30 delsEStktats, se fa
saber pera coneixement de tots los socis,^—Gerona 8 d'
Abril do 1894,— P. A. de L. J.D.—'Lrj^ Sécréta"rí7Pere""S«*
Palol.
;

;

tí

Secció Eeligiosa

Disapte, 14,—S. PeraGíònzalez, vulgo Telm y santa
Domnina vg y mr,
Diumenje, 15.—III després de Pasqua. Lo Patrocini.
de Sant Joseph, Stas. Basilisa yAnastasia mrs.
Dilluns, 16.—8. Tòribi b . y c f . y t S ^ l l ^ r a c i a v. y
companys 'mrs.
'
-.•-,» ,,•.*»..Dimars, 17.—La bta, Maria de Jesús vg.
Dimecres, 18.—S. Eleuterio b. y sa mare sta, Antía
mr. Í
Dijous, 19.—S. Lleó IX p. y cf., s. Hermógenes y
sant Vicens, mrs.
'.••••..
Divendres, 20.—Sta. Inés de Mònte-Palciano vg.
QUARANTA HORAS
AVuy se troban en 1' iglesia de las Caputxinas.
Demà coinensan en 1' Iglesia de Sant Pere.

Olot
Díe g.

16'50

Ptas
»

»
»
»
»
»
»

16'
14

»

»

9'50 »

»

11
12'50
12
9
13
14

»
»
»

22

i .5
E

9' '
17'50
ll'5O
10'5O
12'50

»
»

' 6'50
0'75 »

»
»
»
»
»
»

13'

14'
18'
25'

»
»
»
»

7'

, •

Figueres
Díe 12.

Ptas
14
»
9'50 »

9'
»
»

18'5O »

"

{

J>

8'50
17
12

Oassà

Díe 11.

Ptas 16'.

• 9

1150

0'80

St.~ Coloma Banyoles J
Díe 9.
Dieu.

-12

17 & 19 >»

f

'

SANTS DE LA SETMANA.

17'

»
»

.
•,

Y SA COMARCA,

Inip. dol DIAHIO DE GERONA. -

Gerona "1

• ••

Ssntra Catalanista de Gsrona

JOAN VINYAS^

ESPÈCIES

• • • 't, >

guan escoltan los mots de Poesia
de Fé, Pàtria y Amor.
Mas amigas que eix jorn veniu à veurem,
cantàu, cantàu "per elis,
perquè mentres al mon gosin dé vida , . ; :,
viuran poetas y aucells. -.. • •
v
P. Roba y Jordà.

0'65 »

T

OBEAS

Don Carles Bosch jle la Trinxaria

iïilllifn TBtli DE

PERRUQER DE S. M.

Recorts d' un excursionista . . 4 Ptas.
Pla y montanya
3
«
L'hereu Noradell
3
«
De ma cullita
2'50 «
Montalbà. . . . . . . . . . .
3
«
L' hereu Subirà
3
«
Tardanías
2'50 «
PRÒXIMA A PUBLICARSE

Aygua Minóxima vegetal pera tenyir lo
cabell. No té rival en lo mon r perquè amés
de sos efectes maravellosos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim.
Aquest assombrós y sorprendent específich, se ven en dita perruqueria,

novela de costums montanyesas.

Grauvrrebaixas al engrós.
També s'troba en venda en dit establiment la

24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24
GERONA

J. RIERA" Y'BERTRAN
ÚLTIMAS

DR&MAEN UN PRÓLECH Y QÜATKE ACTES.
Preu: 2 pessetas

:

LA PíJBILLETA

SABATERIA
DE

JOSEPH M.A VENTÚS

CAMISERIA.—SASTRERIA PER NOYB.
Especialitat en trajos pera col-legials

Calsat pera senyors, senyoras y nens.
Especialitat pera '1 que s'encarregui expressament.

COMÈDIA EN DOS ACTES,
Preu: l'5O pessetas

Se venen totas en la llibreria de D. Joseph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria^ número 26.—GERONA.

Oepúsit de baguls
SE VESTEIXEN Y YETLLAH MORTS
PREUS SUMAMENT MODICHS
n
ú,

SOMBRERERIA
S'han rebut las últimas novetats per la pròxima temporada; los preus surnameiit económichs.

GBRAS

LA HOSTALERA DE LA VALL

3, Rambla d' Alvarez, 3

Is

FILL DE F U MTILULL ï V

S' hi trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls y punys, sedàs y lla»nas y demés articles de novetat pera vestits de senyora.
"
PREUS LÍMITADISSIMS
Yolías de la Rambla, cantonada tú|carrtr de Besadó, 26, Gerona

SISTEMAS AtÉTRO-HUNGAR Y DE

Tant per 1' un com per 1' altre sistema's
fan las moltas à preus siamament niódichs.

SETMANARI PORTA-VEU DEL "CENTRE CATALANISTA DE GERONA Y SA COMARCA,,

IPCI

rbri

m

to

eúaccio

Lra.010

er
SABATERIA VELU, Nüm. 2,-1
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f

PINTOR Y EMPÀPERA.DOR
Magnlfichs mostruaris de papers pera decorar habitacions
desde .25 cèntims à. 30 pessetas la pessa.
Cromos, motí Iu ras, frasparenfs y cu ad ros
Novetat, bon gust y economia
Gerona.—Baixada del Pont de pedra, 14

