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de trasmissió d' herència, legats y donacions, entre
La contribució 's pagarà en lo poble ahont radiqui la
parents colaterals y entre estranys.
finca sobre que recaygui.
VI. Tothom ha de contribuhir segons sos cabals al
En cada població quedarà agremiada separadament la
sosteniment de las cargas del Estat, però, atenent à que propietat urbana y la propietat rústica, y ademés se forper rahó de sa naturalesa econòmica es eminentment rela- marà una agrupació dels gremis de las poblacions per mesegons /os principis regionalistes.
tiu tot quant se refereix à la tributació, la Assamblea de- di de delegats seus en cada Comarca.
tasta acordades an I' Assamblaa de Balagüar
clara, com principi fonamental del Regionalisme, que la
Los gremis de cada població faran los repartiments de
proporcionalitat ab que s* ha de contribuhir à ditas cargas a contribució corresponent à la mateixa y resoldiàn en
dependeix del estat social del pals y que, essent, com son, concepte de jurats sobre 'Is agravis dels contribuyents y
De conformitat ab los principis fonamentals de la Cons- la aglomeració de fortuna en unas mateixas mans y la dedefraudacions y respecte dels perdons per calamitats quan
titució acordada en la Assamblea de Manresa, Catalunya sigualtat en la distribució de la riquesa las notas caractea contribució que correspongui al propietari ó propietaris
ha d' àteitdte las cargasy serveys públichs de caràcter re- rísticas de la actual societat, ha de procurarse 1* equilibri
que 'Is demanin no excedeixi de la dècima part de la total
*gional y deu contribuhir à las cargas generals del Estat ab entre las diferetitas classes socials armonisant per medi de
que degui pagar lo poble. Las peticions de perdons, quan
una cantitat que ha de fixarse ab subjecció à las reglas en la tributació ses interessos antagónichs.
excedeixin d' aquesta cantitat, y las que fassin los pobles
dita Constitució establertas.
en general seran de competència de la agrupació de la CoEn sa conseçuencia 's declara:
Mentres aquesta Constitució no arribi à plantejarse en
Que no s'imposarà cap contribució que descansi ex- marca.
tota sa integritat, entra en lo terrcno de lo possible y es clussivament sobre la base de la capitació, ó sia cap que
Contribució Industrial y de Còrners.-—S' entén per conaltament convenient que Catalunya substituheixi C actual afecti al individuo com à tal y prescindint dels medis de
tribució industrial ó de còrners la que recau sobre 'Is bene*
• sistema de contribucions per un altre consistent en arreglos subsistència ab que compti.
ficis que s' obtinguin per rahó de tota explotació industrial,
econèmichs ab lo Govern sobre la base de canlüals fixas, y
Que no s* imposarà tampoch cap contribució que di abril ó mercantil y del exercissi d' una professió ú ofici.
aíxís fou declarat en la Assamblea de Reus.
recta é indirectament descansi sobre '1 consum de mateDits beneficis se determinaran en virtut de declaraEn lo prim;r cas, lliure Catalunya de las trabas que rias de primera necessitat, sense perjudici del dret dels Acions juradas que deuran presentar los mateixos indusprivantla de tota iniciativa malogran los esforsos de sa acti- j unta ments pera crear arbitris.
trials, cada any de referència als que hagin obtingut durant
vitat é inteligencia, podrà reformar la Administració en sos
Y que'!s imposto3ie combinaran de manera que 's lf any anterior, ó de refet encia à un promedi tret sobre Ms
diversos rams organisant los serveys públichs baix ún plan
contribuheixi à las cargas públ.cas sobre la base d' una que hagin obtingut en los tres anys últims.
general cconóinich que, inspirantse en los bons exemples
repartició gradual y progressiva en relació à la quantia
Aquesta contribució consistirà en un tant per cent sodels temps passats, atengui en 1' ordre moral y en lo madels ingressos ab que cada hú compti.
bre 'Is beneficis, que.deuf4 ésser.encara més redimit quç '1
terial las necessitats dels presents. En aquest punt ha d'
- VII. La. distribució ó repartiment d; las contribucions 4e la..contribuejó territorial, quedant exempts de contri^uésser radical la reforma, y la Unió Catalanista, oportuna~ee-farà sempre dintre-d' uaa organisació gremial que, -deu •cK>-fl&-qiía r»o**>Hit*guin, ua benefici stiperior a la cantitat
ment y previ í' estudi degut, acordarà en las Assambleas
descansar sobre la doble base del territori y de la classe anyal que representa'1 jornal d? un, Çravajlador,
esdevenidora; las bases sobre las que ha d' assentarse.
de contribuyents à qui respectivament afecti; y totas las
Per rahó de la cuantía dels beneficis se dividiran los
En lo segon cas convé que Catalunya s' encarregui del qüestions sobre agravis y defraudacions, aixfs com los percontribuyents en varias c'asses, y si bé '1 tipo ó tant per
major número de serveys, trayentlos de mans del Estat ó dons per causas de calamitats, se resoldran, en las diferencent de contribució serà 'I mateix pera totu ellas, no obsdél Poder Central y venint l'import dels mateixos en des- tas instancias ó alsadas que 's fixin y dintre del ordre getant, als efectes de la contribució ó reparto entre Ms con
càrrech de la cantitat que, en virtut dels arreglos econó
rarquich que s* estableixi, per jurats, sense que may s' ad- tribuyents, se formarà en cada classe una escala gradual
michs qu' ei fàssin, hagi de pagar al Govern, à íí d'impri- metin investigadors oficials. La assistència à las sessions
que correrà de una cuota mínima à una màxima, y, prumir en ells deàdè ara '1 sagelí caractènNtich de sa indivi- dels Gremis y ?U càrreçhs que per rahó de sa organisació •
dencialrnent y tenint en compte 'i capital esmersat y dedualitat y geni prictich.
s' instituheixin seran obligatoris.
més circunstancias dignas d' estima, se fixarà de dita escaY lo mateix en I' un que %n V altre, tant la cantitat que
VIII. Tots aquets principis deuran servir de fonament la la cuota; que à cada contribuyent correspongui.
degui satisfer afl Pòtler Central com las que sian necessa- à la imposició de contribucions, qualsevulla qne sia la diLos contribuyents,. tenint en compte las classes que s'
rias pera cubrn-r'J'rmpbrt dels iei-ve^s regionals que vin- visió administrativa de Catalunya y '1 modo y conformitat
acaba de fer mèrit y en lo possible sobre la base de las
guin à son càrrech, Catalunya las obtindrà per medi d' un com s1 hagin encarregat de prestar los serveys públichs y
mateixas ó consemblants industrias, s* organisaran gresistema tributari adecuat à son modo d' ísser ab arreglo s' hagin dis>tribuhit las cíargas las diferents agrupacions y
mialment, essent de competència del gremi la formació
ats següents principis y basés:
entitats que avuy existtíiíxen y las que existiran quan ío dels repartiments, la decisió de las reclamacions d'agravis,
Principis generals
sistema regiqna! quedi plantejat en sa integritat.
la cuestió de defraudacions y las de exempcions, aixfs com
Entretant los Ajuntaments, pera cubrir las cargas mu- també las altas y baixas.,
I. Catalunya, ab entera independència de las demés
1
Conlribució sobre 'Is ingressos.,—S' establirà una altra
Regions espanyolas y sense intervenció del Poder Central, nicipals y I import de tot los serveys que hagin de prestar,
tindran
una
part
alicuota
de
las
contribucions
ganerals
contribució
directa yprogressiva amés de la territorial y
esi^btirà las contribucions é impostos de tota mena que.
y
ademés
lo
que
'Is
hi
produheixin
los
arbitris.
de
la
de
indústria
y còrners, que recaurà sobre tots los inhagin de pagarse en son territori y regularà ai'xís mateix
1
fe» demés arbitris y totasí l i s attító fonts d ingressos, He- Bi·la Mfacials d» cada una de la< drfsrantas fonts d'ingressos gressos acumulats de. qualsevol -naturalesa que sian, y a:
questa contribució deu consLdierai'se com Ja niés trascenyàt loi drets d* Aduanas que 's subjectaran à las lleys geÇONTEIBUOIONS
Las contribucions poden classificarse en ordinarías y dental dintre del sistema general tributari que *s proposa.
nerals de I' Estat, de cpnforrriitat ab lo declarat en la AsLaprog/essiééïr&àscehàètiti eti^^ relació à la cuantía
en extraordinarias, però, essent las estraordinarias de caSí^ribleà úé Manresa.
deís
ingressos; de mahéra'qué 'Itànt per cent que deurà
ràcter excepcional, han d' enmotllarse à las circunstancias
1
nya de manera que, estiguin al rïiveíi deíspofcles mésa^an- especials dels grans aconteixements que las exigeixin sen- pagarse serà major quant més creScüts sian Iò3 ingressos
'
ïats*, y, en conseqüència, la reducció dels impostos y con- se que respecte d* el las puguin establirse reglas fixas. Ai- de que's dísfrüti.
No estaran subjectes à aquesta contribució aquells
tHbúCioni hia d'e procurarse tàn sòls per medi é una moral xò no obstant, la Assamblea entén que en lo possible s'
y ben organisada administració; y la Assamblea, gelosa del han d' acomodar, quan vingui '1 cas, als principis generals quals ingressos acumulats no arribin à la cantitat anyal que
representa '1 triple jornal d' un tra^allàdor, ,y I' aument
bon nom dels elements que representa, aixís molt alt ho que acaban d* exposarse.
progressiu del tant per cant que consisteix'quedarà taíncat
declara d if d'e que may [Migui dirse què M Regionalisme,
; Las orilinarias seran sempte directas, excepció dels
al arribar à una cantitat que deurà fixarse prenent en
Wéxèmple dels partits pòfltíchs qúe han assolit ía Elpa- drets d1 Aduanas y dels arbitris dels Ajuntaments.
nya tracta de seduhir al poble ab promesas impossibles de
Contribució Territorial.—Baix aquesta denominació compte las fortunas rriés crescudas del pafs, de modo que
cumplir.
va compresa la que recau sobre las rendas de la propietat desde aquesta cantitat en amunt los ingressos que exce;.,',,, UIv 3 e P'ó^üràrà foriïèktar la riquesa piiblida per me- immoble, urbana y rústica, inclohent en las de la rústica 'Is deixin pagaran à rahó del tipo màxim.
Aquesta contribució servirà pera saldar lo pressupòsit
di d' extmpcions de contribució y aítras ventatjas à favor profits de la indústria pecuària.
Un amillarament, fet ab rigurosa exactitut y tenint en d' ingressos y de gastos, y per lo tant variarà segons las
deia iiflpllatttaéió de' nó^asindustria», plantació y conser
vació de boscos, edificació, dessecació de terras; e t c , etc. compte totas las circunstancias y accidents que puguin a- necessitats lo tipo sobre '1 que ha de desenrotllarsè la proIV. Las lleys fiscals no podran afectar may la validés iectar la riquesa, servirà de base à la contribució territorial. gressió en que descansi.
Los ingressos se determinaran en virtut de declaracions
Aquesta consistirà en un tant sobre la riquesa líquida
dels coíítràctea, la naturalesa y trasmissió de la propietat
y^rets reals, ni la constitució de là familia, sens perjudici imponible que, dins del sistema general que en virtut d' juradas que deuran presentar cada any los vehins de totas
las poblacions, ab referència als que hagin disfrutat durant
de la hipoteca preferent que s' estableixi à lavor del Erari aquestas bases tracta de plantejarse, ha d' ésser molt re
duhit y que serà '1 mateix pera tots los contribuyents, F any anterior ó al promedi dels del últim trieni, y fs conqualsevulga que sia la propietat y rendas que tinguin acu- sideraran com ingressos totas las rentas y beneficis líquits
que hagin percebut per qualsevol causa, ó motiu, prèvia
muladas.
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deducció de la contribució territorial ó industrial que per
rahó de ells hagin satisfet.
També per la computació de dits ingressos se deduhirà una cantitat per rahó del número de fills que hagi de
mantindré '1 contribuyent.
La comprobació de las declaracions, aixís com la reso
lució de totas las cuestions que 's promoguin en ocasió y
per rahó d' aquesta contribució, setà de competència dels
mateixos contribuyents orgahisats gremialment baix la base del territori.
Contribució sobre las successions y herencias.— Aquesta
contribució -gravarà exclusivament las trasmissions de
bens entre parents colaterals y entre estranys à títol gratuhit, ja per acte entre vius ja per causa de mort, qualsevol que sia la íorma de que 's revesteixin.
Quedan exemptas de tota contribució las successions
entre ascendents y descendents.
Aixís mateix se declaran exemptas las vendas y demés
trasmissions à títol onerós, inclcsas las aportacions dotals,
los préstams, constitucions d' hipoteca y tots los demés
actes que avuy venen compresos en la contribució denominada impostos sobre trasmissió de drets reals.
Aquesta contribució recaurà sobre '1 valor ó estimació
dels bens objecte de la trasmissió y serà també sempre
gradual y progressiva en relació à la cuantia dels bens, essent diferent lo tipo que 's degui pendre com à bnse de la
progressió segons lo grau de parentiu de las personas entre las que tingui üocli la trasmissió.
Lo contribuyent podrà pagaria tota d' una vegada ó
en varis plassos que oportunament st: fixaran.

formació del Exèrcit permanent de mar y terra per medi
Pejra^àcabar, la empresa arrendataria, ab lo fi d' espréde voluntaris ó d' una compensació en diner prèviament mer là sosa y trauren tot lo such possible, considera pera
convinguda com avans de I&4-5; però, al recordarlo, en a- los efectes del impost com haber les rentes dels bens tetenció al caràcter tributari que tenen las quintas, declara rritorials: contra això recomanem à nostres llegidors la R.
que la cantitat que per tot concepte degui pagarse may ha O. de 7 de Març d' aquest any que diu d' un modo termid' excedir del cost del allistament dels voluntaris ab que nant y explícit que no son acumulables les dites rendes ni
's supleixi '1 cupó que correspondria à Catalunya, y que, los sous ó habers, sinó que venen compresos en la quota
si pera reunir dita cantitat ha de exigirse algun pago als que per contribució se satisïàguï; ni pbdfen considerarse
minyons que hi concorrin, lo repartiment se farà sempre may comtals habers.
,
tenint en compte sa respectiva posició social.
Un altre díe continuarem, si la empresa hi dona lloch.

"SECCIÓ DE PROPAGANDA
MÉS SOBRE CÉDULAS.

J3STO

HO

Referintse El Dia al debat económich provocat per lo
Sr. Cos-Gayón y en lo qui lo Sr. Gamazo va defensar sa
Molts dies fà que alguns periódichs d' aquesta capital gestió en lo ministeri d' Hisenda, diu lo que segueix:
cL' acte del Sr. Garoazo era necessari, perquè s' ha
y alguns de fora se han ocupat ab més ó ménos detalls de
combatut i l partit jli^efràlY aprofitant-los trets del regiola manera particular que té la empresa arrendataria de les
nalisme, quo han pres per pretext rozeís y suspicàcies,
cèdules en aquesta Provincià, de confeccionar los padrons may fets, y que han sigut fomentats per los agitadors pode certs pobles. Axó, que avuy passa quasi desapercebut y litichs para ajudar sos fins.»:
que apenas si ningú ne fa cas, se conv:'rttra en niu de raLo penódich madrileny es molt fluix de memòria.
hons quant arribi '1 temps de I» expedició de cèdules, ja
Per Ió que à Navarra éspeóta, en ses grandioses: maque es natural s'empenyarà la empresa en que 'Is parti- nifestacions forals no s' ba deixat portar per «uspicacies
sinó per la defensa Uegitima de sos drets, defensa molt
culars prenguin la cèdula de la classe qu' aquella va con
ceptuàr los corresponia ab arreglo al padró per la matexa natural y oportuna, nascuda del fet innegable del atach
format. Donchs bé, nosaltres, enemichs de tota ilegalitat, del Sr. Gamazo a nostre privatiu moló d' ésser y al comunim nostra veu à la dels estimats colegues y cridem sobre pliment d' una lley solempnement pactada.
Tampoch resa ab los navarrog, lo d' agitadors políaixò 1'atenció de I'autoritat.
tichs-, aquí n ) hi ha hagut agitació política, sinó un nioCap animositat nos móu contra I' empresa, si sols dehiment unAnim d'tota l a provincià à favor de, nostres esARBITRIS
sitjem que 's cumplexi la Uey en tot, y per tots; y si bé es timades llibertats. '
Atenent à !a perturbació que portnn en hi contractació per la empresa arrendataria un negoci com qualsevol altre
Axí mateix lo Sr. Gamazo, en lo debat ab lo Sr. Cosy la injusta desigualtat ab que eri general gravan als con- y per lo mateix està en son drèt ferlo t m lucratiu com puGayón à que 'n,s referim, va apreciar lo móhiment regiotrihuyents, no podran crearse arbitris consistents en paper gui, deu ccnyirse no obstant als límits que les disposicions nalista ab aquestes paraules. ..' •
selUt, timbres de giro, timbres móvils y demés sellos y pó- legals li imposan, pera que no resultin may perjudicats
«jAh, los interessos regionals, los interessos locals!
lissas consemblants. Això no obstant, podr.í establirse 1' los interessos dels contribuyents.
(Tempestes dintre d' un vas aygua! ,jQuíaa dificultat seús del paper sellat pera millor autenticitat dels actes, deEs lo just, es lo legal,que I1 arrendatari éxigesca à cada ria, quina pertnrbaoió ha produhit cap d' aquestes agitabent expendres per lo seu preu de cost, sense que may pu- particular la classe de cèdula que segons sa posició li 'per- cions convencionals d' aquesta ó de 1' altre regió, d' aga considerarse font d' ingressos; y aixíï mateix ll Estat toqui.segons la Instrucció de 27 de Maig de 1884; rhés.per questa 6 de 1* altre localitat? Pera lo pressupòsit, esool..•, •
••,.,
podrà ler efectius per medi de sellos y paper de pagos los axó fer, deu la empresa circunscriures als datos que 1' hi teuho bé, cap.»
!
,jE3
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d'
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vas
d'aygua?
servéys retribuhits, tils com los de Correus y Telégrafos, ha proporcionat lo mateix interessat al sòtscriure la fula
Donchs,
bé,
molt
poca
resistència
ha
tingut
In nau dila Instrucció pública, e t c , etc.
y queda després à la empresa desembrassat lo camí per rigida per lo Sr. Gamazo, quant ab les imperceptibles 0Pera la conservació de carreteras, canals y ports, que incoar contra 'Is defraudadors lo corresponent expedient.
nades d' una gota d' aygua, n' ha tingut prou per anar à
sigan de competència del Poder Regional à tenor de la baAllí hont se promouhen més rahons es relativament à fons.
a
se i. de la Constitució acordada en la Assamblea de Man- les persones que hàbitan casa pròpia y té que regularse la
Y encare lò celebèrrim ministre d' Hisenda pregunta:
resa, podran crearse arbitris per rahó del ü t de djtàs cosas. classe de cèdula per V arrendament, per no pòssehir cap ^quína perturbació han produint exes agitacions regioLos Ajuntaments podran valerse també d' aquesta font més classe de bens, ó per pertocarli segons aquell cèdula nalistes?
d' ingressos pera cubrir lo pressupòsit municipal, però sen. de classe superior, segons lo article 5. n t deia Instrucció.
Segurs estam, que de la de Navarra ne guardarà mese que aquets alectin directament lo consum de las mate- Tenim entès que en aquet casT arrendatari de les cèdules, moriaeterna.
Perquè la qüesUo foral d? aqueita noble regió tirà.per
rias de primera necessitat y sense que may pugan establir- fixa 1' arrendament una pesseta més alt de lo qu? 1' hi co
terra
lo solidissim bastiment del ministeri d e notables,
se drets de portàs ni ferse eíectius per medi de reparti- rrespón, al objecte de procurar que al interessat li toqui
q«ea\)
estrèpit cayguéínfonzant entrem «es runes, la pements vehinals.
cèdula de la classe inmediata superior, y, lo fixa en 5 1 ,
dra
fonamental
d'aquella situació, 1' insigne Gamazo,
PROPIETATS PÚBLICAS
76, 126 pessetes en compte de 50, 75, 1*5, ja que axí
sense
quina
ajuda
oreyen alguns que no hi havia salvació
Tots los bens de pertenencia del Estat que radiquin en puja un grau en valor la cèdula; aquest modo de procedir
pera nostre Hisenda.
territori de Catalunya 's consideraran de propietat d' a- no pot ésser més ilegal y arbritari, ja que la Circular d e la
(De El Eèü àe ÏÏ
questa Regió, exceptuant aquells que deguin aplicarse .à Direcció de contribucions de 20 Novembre de 1893, diu:
algun dels serveys que quedan reservats al Poder Central. «que el dúenyo que habita una casa de S3 pertenericia, que
Los Municipis seguiran possehint tots los bens que en es à la vegada contribuyent per altre concepte, y que en
la actualitat son de sa pertenencia, devent sérloshi tornats consideració al arrendament que à la matexa podria Caleu
EXTRAN6ER
aquells de que hagin siguts despossehits en virtut de las larse, resulta ésser aquest lo major signo de tribulació, ~ ab
Los terrerr.otos que tantes desgracies han causat y sel·leys desamortisadoras y estinguin encara en mans del Es arreglo à lo disposat en lo article 5.é de la Instrucció de gueixen
causant & Grècia, se deixareil sentir també lo
tat.
27 de Maig de 1884 que deu servir de base pera graduar dia 28 d' Abrg*en:la;J5epúWic^f de y.ef ezuela, ahont han
Tant lo Govern Regional com los Ajuntaments deuran 1' import de cèdula, eixa Direcció ha acordat, que 'fs indi- convertit molts pobles y oíutàíta e n r u n e s ; pujant les vícWrijetf'è déu milí • • =* . conservar tots los bens de sa respectiva pertenencia que viduos què 's trobin en aquest cas dèhüen provehiise' de
: ^i-L·/anàrquisme ha d' és&eïrlo tejna l l i g a t , de totes
puguin aplicarse à algun dels serveys que venen à son cà- cèdula personal de la classe qure correspongui ab arreglo les revist.es çetmanals. En lo carrer ahont viu à Pf ris la
rreçh, fos que siguin de fàcil administració, los que siguin al arrendament ó valor en ventà de la casa que habitar», y, reina Isabel, explotà una bomba de dinamita, 'qiie dessusceptibles d' aprofitament comunical y tots aquells qur cas de no ser conegut, deurà fixant ps¥ V Admini&Wkció trossà tots los cristalls d e l F a l a n g e CaBtella, caussïïtdesperfectes en altres ediüoi8. En oca igleBia 4e Padua estaper sa naturalesa servescan pera fomentat lo benestar del previ informe de la comissió de evaluació de la respectiva llàaí,tra bonica m e r j ^ s s'.e^tava celebrant la Missft;los
País.
localitat.-» Axis ho disposa també la Rv O. de 12 de Ju- estfagos causats pèr"íaex.plossi6 son 'oonsídeíatíïés, p'ero
hi aqüestaíii rà derrtrà tl^ Parla hari causatívicttmes
SERVEY& RETRIBUHITS
riol de 1893.
,
•
-•
afortunadament La policia trevalla conjítajBtmept i e r a
Catalunya procurarà pendre à son càrrech lo servey de
descobrir lo? cataus dels aparquistes, havent fet molts
De
modo
que,
segons
aquesta
circular
y
R.
0
.
,
no
es
Correus y Telégrafos dintre de, Ja regla de criteri establerpresoner^ à Éomai 4 Lieja àGrènoblè,à Sant Petèrsburg
ta en la base i .* de la Constitució acordada per la Assam- qui 1' arrendatari de les cèdules per fixar lo arrendament y à Moscow. Eh aquestes daes ciutats russes los detinguts
segons
aemhla, f
q 's praposavarij
pp
g
blea de Manresa, aixís com també la Administració de à una casa habitada per son propietari, sinó que1 deu ferho 8óa estudiants qale
l diniamita
d i i lea
l caíedrala
d l de,|saa,o
d |
yK
Kasan. RroI' Administració escoltant avans la Comissió d evaluació llar pejr la
Justícia y la Instrucció Pública; y si be tots aquets serveys
bablement
aquesta
setmana
"serà
exeòuíàt
à París ! v aüarde cada localitat.
;
: /<V:
seran retribuhits, rnay la retribució deurà importar un soqulstaÈmilf Henry,
' •' *
" ; • ••••••>; •?
!
Y (Obra de aqueix modo lo Sr; arrendatari? Diguinho
-^Ha 8igüi-nombrat per lo^gOVeíQ francéa graníQfioial
brant per aplicarlo à altras cargas y ab lo ben entès de
de la Legió d' Honor Mr. Boustan, embaixador do Franque la justícia s1 administrarà gratuïtament als que obtin- les quexes contínues de la prempsa y poblacions interessa- sa à Madrit, per son bon pofiaporta.·neht en I' asumpto
guin lo tractament de pobresa y la ensenyansa serà igual- des.
dels tractats de còmers. ; '
ÍV
*
Nos resistim d creure que p e r l a empresa Se exigexi
jY encarà i M ! haiirà'qtíl ¥ttlgft'SÒBÍenif í que aquestos
ment gratuita pera 'Is pobres.
;
à las dones casades y fills de família que no possehexen nos afavoreixen!
MONOPOLIS
—No
ç'
ha.a,cabat
del
tQt
la
ipsurreooió
del
Brasil
1
Essent d atribució del Poder Regional la encunyació bens ni rentes de cap classe, cèdula d' igual categoria que dohohs hi ha fòrsés irísurréòtèsqüe 's* atreveixen à bàtres
1
la del cap de casa y nos resistim à creurhò perquè sobre ab les tropes del govern y -fins à derrotaries, s&gona assede moneda, aprofitarà aquell los ingressos que resultin d
aquest punt no pot ésser més terminantT Instrucció ja ci- guran telegrames de Nova-York. A la Rep4blica de Sant
aqueix monopoli.
tada
de 1884, que la empresa no pot ignorat, y no tenim Salvador hi ha també batusses diàries entre '1 govern y
Aixís mateix aprofitarà la renda que proporciona lo
los insurrectes,'ocasionant nombroses víctimes. Aqueixos
del tabaco, com també tots aquells altres que tal vegada per altre part datos concrets sobre aquest particular, enca- estats d'Amèrica sèmblan una orgà de grills: quan no
convingui que s' estableixin per la seguritat del Estat: per re que axis ho consignava un periódich d' aquesta Provin- hi ha trompades e,u u a cantó no ' n faltaa à 1' altre.
;
—Ara que '1 govern de Portugal s' havia tranquilisat
exemple !a labi icació de materias explòsivas, però sempre cià.
ab la baixa cada dia major de la epidèmia colèrioà, íi h a
Altre abús que se 'ns denuncia es lo de que se ca
de manera q u i quedin conciliats 1' interès del consumidor
surtit un nou microbi ab la ruptura de relacions ab lo Braiifique
de sou lo simple jornal de un braçer, fentlhi pendre sil, ocasionada per l a intervenció que alguns. barcos pory 'I dei productor.
axis cèdula de classe molt superior à la de onzena, qu' es tuguesos han presa favor dels.insiirrectes. Àb aquest motiu s' han óàmbiat fiotes diploniàtiques, qtie han donat per
Servey militar
la que li correspon à tenor de la tarifa i. a de la citada Ins- resultat la retirada del embaixador de Portugal y RÍQLa Assamblea entén que res deu afegir al acort pres en
Janeiro. iCom acabarà '1 conflicte?
trucció Je Novembre de 1884.
la de Manresa en sentit de que Catalunya contriòuhirà à la
'—» dp»-3«eftjp—

CBONICA
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ESPANYA
Hem passat lo die 15 de maig y 'I Parlament espanyol no ha ratificat encare los tractatb concertats pel nostre
Govern, especialment lo de Alemanya." Lo Senat va prenent informacions y discutint lo bül d' indemnitat: en lo
Congrés se parla també molt y de tot, però per are ni en
una, ni en altre cambre s' ha fet res de profit. De tanta
xerranxenta, 1' únieh que n' ha sortit ha sigut lo descrèdit
<teiï|fíàfé dçi^eenséryadérsí fa dfebiíitat del Govern y la supedffcaeió àeíothoBl'salítebitFe d' un general, que pot fer y
• desfer lo que be li.semWL Sort que aquest es En Martínez
Campos, que ©nçare que 'Is políuchs diuhen que no hi entén rés, à 1' últim' resultarà que té mes.enteniment que tots
ells plegats. Entretant. ïo Govern francès ha recompensat
los seryeys de Mr. Rotis tan, embaxadòr de la república à
Madrid, nombrantló gran oficial de la Legió de honor, y
axó que segons en Gàiíovas es tant curt de gambals que-ni
ménos lo va entendre; y lo Govern inglés ha enviat comissionats pera ajudar à 'N Moret à confeccionar un noü tractat de còrners ab la nació que representan. |Si 'n deuhen
estar de seguís de que aquí à Espanya lo Parlament sempre acaba per aprobar lo que fà '1 Govern! Y En Sagàs ta,
l a ^ a r b ^ deu pensar: ^qué diap-tre cridaven los
ïin èàrj;«chs perqujepiasiS&'ysi taiitde temps sense
f|ri^ > *í|!a èoimtlí.,! t<#fbàviitaijè seguir de la ma—La prèmpsa mds leida de Madrit, no està conforme
ab lo fallp donat en la.oausa sobre '1 nen mort en 1' Escorial. Des&réf <|e hayeïçenegat de la justiçia.histórica, are
renega (Se. In jtisfticJI -mflçfeï·nàT Aquests Senyors no trobaa vas que1 'íS'yingaïreeomaném al ministre de Gracia y
Jas,ticia que 's deixi de romansos y que si vol viure tranquil organM la justícia periodística.
—Lo Cardenal Monesoillo ha publicat una pastoral, en
que s' explioan les paraules que '1 Sant Pare dirigí als peregrins espanyols en lo sentit de que lo desitg de S. S. es
1' unió de tots los católichs, sie '1 que 's vulga lo criteri politjoh que tingan,. pera eonseguir ba\x la direcció dels bisbes y ab exclussió de gefatures laiques, lo triomf de las
doctrines catòliques.enJa governació de 1' Estat, respectant los poders constítúhits. Es un document notable que
donarà molt que parlar-y per axó nos concretem avuy à
memarlo.
• ' '"— A Zürag&2a !eis societats corals catalanes han celebrat jm gran £estiya+. Autoritats,- Corporacions y públi^h
sMïàn afanyat à ïttb^traí ;a,b sosbbseqiiie la satisfacció que
tení'à'n d' hostatjar" eïi'la capital d' Aragó, los fills del trevall de sa germana Catalunya, que ab aquestes excursions
renovan y estrenyen los llaços d1 amistat entre les regions
espanyoles. ;Visca Aragó! [Visca Catalunya! foren los
crits qae,aixQtdaren jier tot à nostres excursionistes.
Llevat de la concessió à Tarragona dels beneficis de la
;lley. d' cusanxç feta
à; favor de Madrit y Barcelona, I' únich
qtte mereix ésser1 pres éiï compte aqjuesta setmana de lo
,STÍeQehit:à, Catalunya, es, 1' Assamblea celebrada à Balaguer per 1' Unió Catalanista. En altre ïloch d' aquest núbases"aeordades*-pe-r
iqM t é t
p 1'Asasableary de
d la matexa nos proposem
e
la importància y significació de
parlarne llaf^üpaQ(ísmés'eitfleV|,ftt. En* aquesta crònica farem constar\u^ ïa'p"oblaòíóry cóíoarca úe Balaguer hi ha
pres una gran part, revivantse y fortificant se los sentiments patriótíchs de tot^& lejf plases socials, richsy pobres, laichs y sacerdots, pagesos'yàrteé'ahsí Es especial^ | p
g
ííBiéifMí^ttiBftd'S|pré'tefia©i$
1' aoort d' aixecar à Balaguer
una csiàtua al infortunat Jaume, d' Urgell, 1' últim representant directe de la dinastia de nostres Comptcs-Reys.

AJUNTAMENT.—(Sessió del díe 16 deJMaig.)—Oberta
la sessió, qu' era de segona convocatòria, per 1' Arca I de
Sr, Ciurana, ab assistencia.dels Sre. B^tet, Olivar," Sífcïíat^
Puig, Massaguer, Canet, Fornés^LIupart, "Pol. Estech.,
Salvat y Garriga, se llegí, aprobà y firmà 1' ftota deia afcterior.
"
S' aprobaren varis comptes. .. .
S' acordà que 1' amo de lacsisa" del carrer des 1.x Forsa
hont hi ha una escola municipal de noyes, si vol aumcnt
de lloguer, deu dirigirse directament à 1' Ajuntament y
no à la mestra,. ...
_ ,
Concedir.§0» grjpiifteaeiò deíà&·' pessetes" à dofí escçibents temporers, per serveys extraordinaris.
Comprar cent metres cúbichs de grava, pel camí de
Ronda.
1*. ÍÍJ-.-.-•'.;
Admetre la peritació feta en 1892 del valor de tres cases del carrer de Sta. Clara.
Y quedar enterat d' una comunicació del Govern civil
fent à saber que '1 regidor-Sr. Corominas ha sigut declarat ^ncapaoitat pera I' ejgemci 4e so&pàrreoU.
r.~,
—Ja no som sols e n ï e r 1 saber à la> autprit \ii <m&'à
Gerona se juga als proÜibftB. Nje pa^;l»n també Èl Jmtigo
de Barcelona y El Baluarte de nostra ciutat. Aquest últim lo diumenge passat se queixava de la falta de cortesia dels colegaes locals, que callen com un morts, y res
diu de H beatitud do les autoritats governatives y judicials, que à n' ell com à nosaltres se 1' escoltan com qui

ü * ^^u^^íagpxJj^t^le^in.líilo que vol. L'àltre
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díe diguérem que à ciència y paciència de sos superiors'
lo Governador de Madrit, no aplicaba les lleys dictades
contra Tjoch y que al enrevésAavía mitg reglamentat
les cases de|J6eft%1eé M c&Kft|vè'%na contribució, tot ab
referència ife©w*»p«naàh.<nw'JK»PwWtci<aí té à Madrit»
Avuy los periódichs do Barcelona no9 dihuen que atenent
lo Sr.'Larroca à les queixes de la prempsa local sobre lo
molt que à B^aejona.se: jtfigk als'jprolribits ha suspès d'
empleo y sot ^*g|f^fiàé::Vignanoia, à dos inspectors de
policia y ofnïlnfeoà&òs**qué· Foyan" servey en lo districte
quart d' aquella ciutat, y, lo que es millor enca.re, que
'1 Sr. Larroca ha rebut un telegrama del ministre de la
Governació, fentli i saber que «no solament aproba y
confirma la suspensió d' empleo y sou del gefo de vigilància, Sr. Pomes, y dels inspectors, Srs. Jordàn y Con
suegra, sinó que tenint en compto los fundats motius que
tingué '1 Governació* ge»a pèndré la. citada resolució, ha
manat cessin en son çàrrech las referits funcionaris. Lo
Sr, Aguilera, à més d' aprobar la conducta del Governa-

dor civil, lo felicita per sa campanya moraüsador»,» Anyadeix lo diari del qui travem aquestes noticies que' '1
Sr. Larroca va .multar,també ab 500 pessetej als auios do
certs cifés^hont se jugava als prohibies.
Veus aquí un conflicte entre dos exemples. Ni T un,
ni 1' altre, deuhen pensar nostres autoritats; io més socorregut serà no fei rés.
—L' Ajuntament de Sitjes en sa derrera sessió acordà
L' iixam d' estrelles .
que en los actes oficials lluhescan los senyors regidors la
j lluhen belles
Banda, en substitució de la medalla vonera que usavan.
en I' ample cel;
L' Ajuntament de Sitjes ha donat ab aquest acort públich
son brill apagan,
acatament à les pàtries tradicions y ha fét un acte laudasa llum amagan
bllíssim d' independència municipal. La Banda es 1' em'rera '1 blau vel.. ,
blema de quants aspiran à la prosperitat de la Pàtria caLa lluna hermosa,
talana, que si vegé destruhits sos furs y prerogatives per
mitg
vergonyosa,
1' odi d' un Rey cnemich com Felip V, sapigué. ab les
guayta somrient,despulles de la roja gramalla dels antichs Concellers
que ab llum daurada,
creuhar lo cos de sos representants, repartint & tires entre
la
sua argentada
ells aquella mateixa sagrada vestidura dels gloriosos
confon 1' orient.
temps de Catalunya.
Felicitem do cor al Ajuntament de !a vila de Sitjes y
Lo jorn clareja;
esperem tindrà prompte molts imitadoi'3 en les corporalo pich blanqueja
cions municipals de la nostra terra, amants de les pàtries
del mont altiu,
tradicions.
prest s' engalana
també la planà,
—Havem rebut un tnonólech titolat Servius, original
:
valls, cims i tót riu.
de J. Vidal y JumberVque fou estrenat ab brillant èxit
en lo teatre del Centre de católichs de Granollers.
Amunt les comes
L' autor demostra tenir conexeinents sólits del aspiljan les bromes
sumpto que tracta y '1 monólech se dexa llegir ab gust,
despareguent,
per quin envio li donem les gràcies.
què ! n suau rosada,
—L' Ajuntament de Valls, ha acordat celebrar ún cerdels camps amada,
tamen literari, pera major lluhiment de les festes de son
se ran fonent.
patró, San Joan Baptista. Los temas son numerosos y vaDe en mitg les tanques,
riats, y les composicions qae à ells obten, deuen ésser
de dalt les branques
inèdites y poden estar escrites en nostra llengua. Los tre- 4
•canta 1Q aucell; *
valis;han dò dirigirse, óji |a forma de costum, à la Alcal"dolls d' armonía
dia de Valls, abans de les sís de la tardé del 12 de juny
sa véu envia
prop-vinent.
al jorn novell.
—Lo Centre. Català de Sabadell ofereix un premi de
Embauman 1' ayre
300 pessetas al autor de la mellor Cartilla Foral que, k
jab. fina flayre
semblansa de la publicada à Navarra per don Hermilio
les tendres flors,
Olóriz, resumeixi ab la major concisió y claretat possible
llur calçer s' obra
lo procés d' agravis y expoliacions de que ha sigut víctiy
al jorn descobra
ma Catalunya fins à satactual decadència y '1 capítul de
sos bells colors.
reivindicacions adminisfrativas y políticas que constituheixen lo programa y bandera del Regionalisme català.
La finestreta
Los plechs s'hauran de remetrer al Secretari del Jude ma nineta
;
rat, en son domicili Carretera de Manresa, núm. 9.—Satost s' obrirà:
badell, Finirà lo plasso pera 1' admisió de trevalls lo díe
del novell dia
8 de Juliol del any corrent; se publicarà lo fallo abans del
una.bella aymia
díe 25 del mateix mes. ,,,,
lo sol serà.
—L' A tenèó Tàvrassehch ha publicat lo < cartell suplementari del segon Certamen Literari que celebra aquella
societat. Conté quatre premis que forman ab los del priSecció BeligïQsa
mer cartell un total de 24 premis.
. —FESTAS 'MAJORS de la Setmana! Dia 19, Bellcayre
yVilajuhiga.-^20, Vilablareix, Cassà de la Selva,' La PeS A N T S D E LA S E T M A N A . ;
ra, Bàscara y Gallines.—26, Llagostera.
Loi díe 22, se celebra VAplech de Santa Quitoria, en
Díssàpte, 19.--S. Pere Celestí p . y ;s; Ivo advocat.—
S. Miquel de Campmajor. '
"
'
"
•'' Fites—^^Dít! 20j:Eorí de la Selva,. Vidreres, Ç^onfc y Temperes,—Dejuni.—Ordres.— (I. B.)
$
r
p
p
s
Llagostera.
üiumenje, 20,—fdèspréeile¥entecostés. LA SANTÍSSI—Dijous arribà ab.ló tren de la tarde ïo coro 4el Cen- MA TRINITAT, S. Bernardí da Sena cf. y s, Baidiri mr.
tre Federal què venia de Zíiragoas.-i, ahont la Associació
DillUBSrSic—S. «Secundí mr. y. SaataAglaó.
de coros de, Clavé donà una festival.
,
Dim*rs í 22-^Sta'sbRtta deiCassva vdà,., Quiteria y Ju" Lo còrò portava úria Corona de plata, regalo del cónsul lià vgs. tlirs*.
y lo's s'ants Casto y Emilio; ml's-.'
francès en aquella Capital, & qui donà una serenata.
Dimecres, 2B.·^La Aparició do s. Jautno apóslol.
Dijou8,r.24.— )J( SS. COEPÏJS UuiísTi^Stas. Afra, Sasana, Marcian:» y Paladia, mrs.—Professo general.
La Lucha del dissapte passat fa públich que se 1' hi ha
Divendres, 25,-^-S. Gregori VII p. y sta, Magdalena
dit «que la culpa de que no s' empedri ja lo carrer del
Progrés, laTé'D;-JòàqiíiïfBotet y Sisó;'^
'
'
'"•""
QUARANTA H O R A s
Consti à dit diari que '1 qui F hi ha donat la noticia 1'
ha enganyat, y per tant que son impertinents y ociosos los
comentaris que fà, suposantla certa. ... 4
Avuy y demà se trobau on 1' iglesia de les Adoratrius.
... Re^onc^Spi à ía Luclia, com "à trits^ los demés perióSe suspenen les funcionis de les 40 hores, durant tota 1'
-jàii·.hi, lo dret d' (kïaparddíy de censurar si 'Is hi senlbla octava de Corpus.
.'nosiyés actos-públicnSj perto de totà'exjgím bona* fé y d e
Església deia Mercè.—ho dimars, 22, festa de Sta. Ricap admetépí que 'ïls critiqui per Ió qúgíno havem fet.
ta de Cassia, se celebrarà ,ab un Ofici solempne à las 10,
Creyém qu' aquesta vi^adayLa Lwc%a s' ha dexat $ga- fent lo Panegírícte·de la Santa lo Rvnt. D. Francisco Monfïlr per algú alr'íim de mbihca, però si •a'ià no fos", i s o l a - forte. Després del sermó so resarà una missa en sufragi de
ment s' hagués proposat mortificarnos, sàpiga que aquí les ànimes de les Rites difuntes.
tots nos conexém y que ni '1 que sotseriu ni '1 públich faran cap oaade sos çompaíiyes dedifamíiçió., u
Establiment tipogràficu del:p$siït$&
.,,„•
, ? : . . : yi.:J,a. yS..
lVijmla cte-Sant Wlii/àèiift. à
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Aygua Minóxima vegetal pera tenyir lo
cabell. No té rival en lo mon, perquè amés
de sos efectes maravellosos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim.
Aquest assombrósy sorprendent específich, se ven en dita perruqueria, '
24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24
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Grans rebaixas al engrós.
També s'troba en venda en dit establiment la

<

Tintura americana instantànea
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Gran establíiàehí artistïch fotografich,
(//>/#'* per MüÈE CAROLÀ
Gerona, Rambla # Alvàfóz, 2, ültim pis.
(Premiat ab medalla d' or, diplomes, y certificat de tenir aprobats los estudis superiors de pintura à 1' Aoademia
de Barcelona.)

üslaitoil ie Dòn Psre Frunell
Yoltas de la Rambla, cantonada al'carrér de Besadó, 26, Gerona

CIRUGlA-DENTISTA

DE

Carrer de la Fona, m'im • 1, principal

Calsat pefa senyors, senyoras y nens.
Èspocl·ilitat pera '1 que s'encarregui expressament.

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

FILL DE FWSCO ÏILfiUOELL ï W P . "

JOAN GRIVÈ

SABATERIA

JOSEPH WI. VENTÓS

Gerona.—Baixada del Font de pedra, 14

S' hi trobarà un gran assortit de ca- CAMISERIA.-SASTRERIA PER NOYS.
Especialitat en trajos pera col-legials
misas, corbatas, colls y punys, sedàs y llanasy demés articles de novetat pera ves3, Ramb'a d1 Alvarez, 3
tits desenyora.
PRBTJS L1MJCTAD1SSIMS

Especialitat per retratos al oli y al llapis. Retratos fotogràfich-artístiohs superiors, de tots preus y grandàries.
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
Combinació ab 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels Srs. Bonet y Pujol.
Eeproduccións de totes classes tretes de fotografies per
Aparatós d'il-luminació per gas y petroli.
fetes malbé que sien.'
Serveys-complerts de cuyna. Cereria.
Retratos de busto y proporció natural per lo procediment dit «Platinotjpia» à 25 pessetes un.
Instalacions de para-llaraps, campanetas eléctricas
Se retrata à domioüi.
y teléfonos, à preus limitadissims.
NOTA: Pera qualsevol encàrreoh dirigirse al amo de
la Perruqueria de Cot.
,

A

PINTOR Y EMPAPfeRADOR
Magniflchs mostruaris de paper* pera decorar habitacions
de&de 25 cèntims à SO pesMiàs la pessa.
Cromos, motlluras, y fraspÏÏrehis É.uad/·os
Nopetat,. bon gusiy economia

M:C»TL
SISTEMAS AUSTRO-HUNGAR Y DE MOLAS

Tant per 1' un còiii per 1' altre sistema 'a
fan las irioltas à preus sumament módicïis.

Curació de las enfermetats de la boca.
Empastres, orificacions, etc.
Extraccions sense dolor.—Dentaduras
artificials.

Depósit de baguls
HORTS

PREttt SUHA1EIT
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