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I probació; y resulta, aderaés, que essent aquest principi su- sut de la producció nacional lluytà constantment pera deperior al dret escrit,, es perfectament innecessari y perillós fensaria axí en los Cossos Colegisladors les diferéntes ve".'
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que aquest últim dongui al poder facultats que no tingui gades que n' havia format part, com en meetings populars
Los nostres abonnts^que mwUn< de Geroria y pugan en algun cas permetreu abusar en perjudici dels quan 1' occasió ho demanava, com désempenyant càrrechs
ciutadans, ja que pera obrar en son benefici aquestes fa- en les juntes del Foment de la-producció nacional y del fo'
cultats no poden íaltarli per dret natural.
ment de la producció espanyola.
avís ien I' -AdministraAquestes reflexions nos han mogut à fer los comentaEll fóu lo primer qu' establí à Barcelona un basar de
ris qu' hàvém llegit en alguns perióclichs respecte les qües- prendes de vestir bones y fetes per 1' estil dels qu' hi ha- B 7 1 ' / JeJíi'JliS *S)3 í-Míi u l u M i l i t í
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tions surgides en la República nort americana entre algun via à 1' extranger, que dura encara ab lo nom de El AguiEstat de 1' Unió y lo Poder Central per haver aquest in- là en una gran botiga de la Plassa Real y que té sucursals
tervin^Ut,
separantse de la lletra de la lley constitucional, à Madrit, Sevilla, Càdiz y Valencià. Mes tart adquirí à An•QO mitm ftlsf) fflóoTóiTb'sTv, ~;1;:f!l~,,ir7ïïP •.l·ftTTfcft oi ÍÍÍÏ é.n
en los conflictes ocassionats per !o paro aludit; suposant dalusia una considerable finca rústica à quin cultiu y perus toJí!:>'Ji<'iii
qu'.aq'ueét coriirlicte es degut à la deficiència de la lley ó feccionament se dedicava ab lo mateix zel y voluntat que
y vi- de 1' organisació política d' aquell poble y que. lo succe- posava en totes les seues coses, convertintla en una de les
ril qae.ífSofeèr per caSés» de forsa \Htal, tot ho fa a 1' en-hit deu servirli y li servirà probablement de llissó pera primeres explotacions, agrícoles d' aquella regió.
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Havia fet sos primers estudis en l'Institut y en lo Se#
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b rfions- corretgir aquella lley y alterar sa OTganisació política, au. ^ C
*{|SÍWLwJ» Wfc part y per i enw;ini- mentant les atribucions del Poder Central en detriment minari de nostra Ciutat en la que tenia molts amidis, no
seguint cap carrera lliteraria ni científica per haverlo porta* dels dany» causat». DeVant dels eacessos comesos y dels drets y llibertats dels Estats que forman 1' Unió.
Aquest modo de veure lo trovém totalment injustificat tat sa vocació à altres rams d' activitat. Son proteccionisy fruyt dels prejudicis de que no poden despendres la ma- me era expansiu y generós y comprenia tots los genres
ptrat enücfrtis de Ja forn y en sortiríe, si 's vol, de sesjoria dels politichs de la vella Europa, formalistes, autori
de la producció del pays, quina prosperitat y harmonia
atribucions, pera fer cara à la violència: y1 restablir t* Òr'de tarjs per naturalesa y que no han arrivat encare à ferse buscava sempre en primer terme, sense que may consideaífcFat. afesd^lrànra!i"ciu^iïahs'pa'dfichs, que res tenien càrrech de que la garantia de la llibertat d* un poble no racions polítiques ni d' altre classe lo fessen claudicar en
qi(W veure en iajqüestió entçe, amos y trevalladors de ca- resideix en la lley escrita, sinó en la voluntat encarnada sa defensa.
nflní; éélettaïf wsfdè SfeS'ttíbèftats'y «te sos drets. A p e s - en aquest de gosaria y en la costum de practicaria y exiHa mort à 1' etat de sexanta set anys. Déu haurà pre t
^ i ï ^ í A ^ ^
^ de lé 3 lleys, gir del poder y de tothom son respecte.
miat ab la glòria eterna una vida dedicada tota t al trevall
però exigida per |a necessitat, ha rebut la sanció de T opiiQuína falta los hi ha fet als Estats Units la Centrali- y al sosteniment y desenrotllo de les forses productores, y
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pera posar terme al conflicte produhit per lo paro? sa memòria servirà à sos paysans d' exemple digne de
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ventatje ha donat la Centralisació política als Es-lloansa y d' imitació.
tttrícte les QïAtíres' fefdtralà; pe¥rt\íe aquelV dible pràc1
tats
d
Europa*
pisrt resoldre'qtieitions y conflictes consemt { c ^ J ^ e r ^ ^ d e f Í 6 , no ^ consistir la llIBertat tant en
Ics lléys escrites, cotri en I* frçtltaactó db la rnatexa,
blants? <S' ha vist encare aquí cap paro de la importància
y dels perjudicis del últimament ocorregut en aquell pays,
ni cap'govern que 1' hagr acabat tant aviat? iQu' han íet La Uevor regionalista va llevant esperançadores cullíla I ley, pçr j imposeibilitat! que ningú tracti d imposar fins are en aquest punt }òs governs europeus que puga tes en lo Mitgdia de França. En son darrer nombre L
posarse com çxemple digne d'imitació: ^Se creuhen per Aioli transcriu una valenta y acalorada proclama que als
' ventttrà los'periodistes à qüe Tts referim que '! poble dels fills ds la Auvernia dirigexen alguns dels seus cotnpatripoble, en que aprecia les coses no per son costat teónch Estats Units esperarà lo remey de discursos rimbornbarits, cis. D' èllà traduhírri los següents troços.
fat, aiqo
articles de fondo ó projectes de lley més ó menys realisa- . «Reçordauvos, que'I poble que pert son parlar matern
p per -«on coitat
p poggitw y real, Axí 4'
pert axis mateix la seva ànima'de poble; dominat y subjuextralimitació, si existeix, no la pesarà ab lo criteri abs- bles, que no ían més afecte qu' un pegat en un bandí?
!
Nói àUPló pays se *rt acostuma anar dret al bulto y'ho gat per les altres races, s' hi confon, s' hi amaga, y s' hi
tractrfar|dOEft·í(^q·fcs4p«Sí^1artteySfíi it concedirà
. ' : . . / " : * ;. ',' -.,'. .
la trascendencia d'una violació qu' importi un abús de: s' entrétl discutint principis ni teories polítiques, ni fent y nega! ;
«lAuI donchs, los mascles de cor y de puny, los aupoder; sinó ab lo criteri de sa conveniència y de l'intenció' desfent constitucí^qs; allí confia en si mateix pera guardar
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vernenchs, que no 's donen vergonya de llur sanchl Veniu
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s cumplexin, ni la personifiïca en xerrayres que 's passan y no temàu. trobar en nosaltres la política, aquesta maluria
0 ^ ^ ^ ^ ! * ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s a ^ c B ^ ü c t a ; seniqíie'se li
ocorrrmay; ni n passí Del magí queialley s hagi de mo- tota Ik vida predicantla y son incapassos d' aguantaria, ni que tot ho llança à perdre. No més do*, noms llegireu en
no naver previst lo cas; ni que s hagin de con-: respectaria en los demés; allí si '1 poder ó la autoritat s'es- nostra bandera: Auvernia y Mitgdia; y devall los plechs
trallrhita obligat per les circonstancies y en bé general, lo de tal bandera hi caben totes (es bones voluntats, tots los
fsoble aproba sa conducta en aquell cas, però no 1' arma qui no volen perdre '1 segell de raça, la llur originalitat
de
facultats pera que à son arbitri puga obrar en lo suc- nadiua, tots los qui tenen lo cor prou ample y esbarjos
*er/ectai»ent u
lloar irt iriíracbió ó íin cessiu: allífelp/oble sétot y regoneíx que sobre la Iky es-pera conreuarhi junts y al mateix temps I' amor à 1* Auab09-motivat pet* la-cdSprthiència gerietal,1 demà ü farttkrfan crita hi ha la necessitat de, viure y de la defensa social y vernia y I' amor à la França.
1
e
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d' iffi§o& 'Wdh-; fitzu'i 999 ^9 PP^ ^ ^ antiga Roma, que Salus populi
«Llengua d' Auvernia, llengua del Breçol, llengua nospogués cometre prevalguentsc de la rtüvà' lley suprema lex esto.
tra, reyna.que camines avuy peu-nua a dins esclops de
Estiguem,' dò'tíchsV'ítófiS. cuydadò, que axis com temps fusta sense corretges, no tingues pòrl Te tornarem calçar
'
Y>e^q&e(^bDr^^neyícscritai1hihaéhi haurà sempre enrera los Estats Units d' Amèrica dexaren ab un pam de to3 escarpins de seda blanca, y tornarà à Huhir damunt
una 1 ley'superior, la ITey natural, en aquest cas la lley de boça als qu! esperavan d' un díe al altre que '1 generul ton cap, com un sol, ta gentil corona de reyria. Ningú 't
la pròpia defensa, la llcy de la conservació social. Axí loGrant fos proclamat rey ó emperador, axí are dexaràn ab menyspreharà mes, puig tos fills se lleven per adornarte
póbfe romà, l o cfè major sentit jurídich que ha existit, ior- ses puerils y l à ^ s ÍÍ.IU?1OTS al$ unitanstes, en que 's di y, dins sos ulls se véu abundant lo flam d' una sanch que
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'•' - • ' . ' mula 1 axioma tant conegut y d una evidencia tant clara guin republicans y se creguin lliberals, fugint, com d1 es- no bordejal
t;Ho sentiu, vosaltres, los germans y 'Is amichs? ]Asagusjijy^tti\ sufrepça Uxfsto; tia salvació, la necessitat caldarse d* alterar sa constitució pera inaugurar en son
del poble, siga la lley suprema, superior à totes les lleys>. pays I' era de 1' Estat ^mnipj&téht y dej_la^ llibertats escri- nétri, coratge! axecauvos y vèníu: jva per 1* Auvernia! |và
L'únich jutge de ll aplicació d'aquest principi es y no tes y no practicades. |Frescos estarían que necessitassen per nostra mareU ' .
(De La Veu de CaiuVwnya.)
pot ésser altre que'1 mateix: poble y en tant lo poder o- Uissòns dels que no saben governarse!
brarà de conformitaíab ell, com al ferho respongui à les
aspwracrons y. als desitjós de f opmió; sense que may pugKservntt d' escusk legal pera obrar i son arbitri ó com
initfer »acomodi. D' aqui que ni en lü Constitució del EsEXTRANGER
M cf Amèrica, ni en la de cap altre Estat.figuri esLo díe aQ.d' aquest més morí à St. Gervasi de CassoAcaba de morir 1' ilustro. escriptqr Lecompte de Lisle,
les D. Pere Boscli y Labrfis, diputat que havia sigut per
í pFl'ífe
p
\
un flels poetes francesos de més. relleu d' aquest sigle.
Resulta, donchs, que quan lo poder passa per sobre lo dtètricte de Gèronà' en les últimes Corts conservadores. No pertejieixía al número dels qua parlan à la multitut y
Nascut de modesta família, en la vila de Besalú, havia sapi- aprivan à ferse populars, oom La-martine y Víctor Hugo;
gut ferse àb sa activitat y ab son trevall una posició social LeçQm§te era un poeta erudit, eqamorat de V .antigor y
escribía tan solament para la gent Gïilta, única que podia
y una reputació ben sentida d' home intelligent é instru- enténdeer y apreciar les belleses de ses obres; per això
liut dçirpoble,. com aquest mateix ho manifesta ab sa a- hit en qüestions econòmiques. Partidari decidit -y conven- molts lo tingueren per extravagant y'1 foren blanch de
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CRÒNICA

les sues sàtires y ayrades censures. Més ell, sens cuidarse de la opinió ni de la crítica, segui trevallant coratjós,
donant a la estampa les traduccions de les obres de Toócrit, d' Homero, de Sófocles, d' Euripides y moltes altres,
totes fetes ab gran fidelitat y talent. En lo any 1886 fou
elegit membre de la Acadèmia francesa.
—Fins avuy Cassimir-Perier triomfa en tota la linea:
son prestigi va pujant com la escuma, y la prempsa relativament conservadora no 's cansa d' enaltir al home y
al polítich, pronosticant pera la França una sèrie de innumerables felicitats. Aixís sia. Nosaltres veurem ab entera
satisfacció que 's cumplescan pronóstichs tan falaguers;,
però no podem oblidar les lleugereses y mudanses de certa gent que arrastran pe '1 fanch persanes é instituoions
que havian ponderat com lo non plus ultra de la perfecció.
—La moneda italiana de plata ja no té curs legal à
França. Al objecte d' evitar los inconvenients que sa retirada poden ocasionar en la circulació monetària, lo govern ha disposat que s'encunyen inmediatament 4.000,000
de franchs francesos en plata. Ab aqueixa providencia lo
govern se ficarà à la butxaca dos milions de franchs: es
una verdadera ganga.
—En la Audiència de lo criminal de Lió s' han fet
grans preparatius pera la vista del procés de Gaserio,
fixada pera '1 dia d' ahir; se tractava de péndrer extraordinàries precaucions à fi d' evitar nous atentats. Lo reo
havia de sér conduhit en cotxe celular, rodejat de gendarmes de cavall y los carrers del trànsit vigilats per la
policia secreta.
—Nostres vehins de 1' altra banda del Pirineu sembla
que tractan d' apretar ferm als anarquistes. No content
!o Govern ab la lley especial votada contra ells no fà molt,
acaba de presentar un projecte, donant als tribunals de
justícia amplis poders pera perseguir, per tots los medis
que tingan à ma, qualsevol delicte que tinga per nióvil la
provocaoió al assessinat, al incendi, pillatje ó destrucció
de la propietat, com també tot intent criminal contra la
seguretat del Estat, y alxís mateix la apologia y elogi
dels actes.realisats per los anarquistas, imposant severes
penes y multes considerables fins als que donen publicitat à les deliberacions que ting. n Uoch ab motiu dels processos anarquistes. En la sessió celebrada en la Cambra
de diputats lo die 2fí va sér rebujada una proposició demanant que 's limite '1 temps que ha de regir la lley contra 'Is anarquistes. Les oposicions estan oonvensudes de
que dita lley serà aprobada contant lo govern ab una majoria absoluta y disciplinada. La esquerra 's proposa, no
obstant, allargar les discusions al objecte de que no 's
plantegi dita lley avans de le celebració de la vista del
procés de Santos Caserio.
ESPANYA
Tots los nostres hoinens polítichs se 'n han anat à estiuhejar y no hi ha que dir que darrera d' ells nau marxat també una munió de reporters que 's dedican à sonsacarlos y omplen planes y més planes dels diaris ab les
confidències de que se suposan objecte. Avuy qui parla
es En Cànovas, demà En Silvela, demà passat En Castelar y 1' altre lo mateix fill de D. Carlos de Borbón, Don
Jaume, que conta à un redactor del Heraldo de Madrit
algunes de les impressions de son viatge per Espanya.
Per suposat que 'Is dos primers no diuhen res de particular, donchs si alguna cosa d'importància haguessin tingut de exposar, de segur que no 1' hagueren reservada
pera diria à un periodista sinó que,ab tota la solempnitat
deguda lMiaurian manifestada a les Corts ara tot just
tancades. Lo Sr. Castelar ja es una mica diferent donchs,
mitg retirat à la vida privada, fa temps no parla à les
Corts. Continua enamorat del pressupòsit de la pau y d'
En Sagasta per més qu' aquest respongui à sos amoretes
ab nous auuients en los rams de guerra y marina y ab
lleys tant pooh simpàtiques als contribuyents com la del
salto del tapón. Per altre part, si aquí no hi ha perill de
brugit, no per axó son fàcils les economies en lo ram de
guerra, perquè à lo millor salta la llebre y necessitem 1'
exèrcit pera posar en bon lloch 1' honor nacional tacat
per qualsevol salvatge ó moro, sigui del Riff, sigui de
Mindanao. Ja ho veu, donchs, lo Sr. Castelar, en lo pressupòsit de la pau, Espanya no hi pot pensar encare, no
te més remoy que tenir un pressupòsit de guerra, puig
que si ningú 'ns busca rahons, ja n' armarem nosaltres,
y després que ab axó dels soldats hi ha motius molt fonamentals per' anarhi ab cuydado y sinó vegi quina cara
més dols.% los hi posan sempre los republicans que continúan partidaris d' implantar la república com més aviat
millor,
Una altre ganga 'ns hà sui tit ab lo ministre de la Governació. Aquest bon senyor, com si tingués por que ab
lo nou programa dels federals tots los socialistes s' haguessen de passar ab En Pi y Margall, sembla que tracta
de guanyarli la ventatge repartint als trevalladors uns
quants millions dels que deuhen sobrar als pobres paga
nos; axis, te projectades una infinitat d' obres públiques
costosissimes, totes elles per suposat d' interès general y
totes per suposat també fahedores à Madrit, ahont se po
dria creure que tracta de reunir à tots los desvagats d'
Espanya. Tals son la construcció d' un nou Palau ahont
poder enoabirhi plegats tots los Senadors y Diputats de
la Nació, la de una Casa-Hospici pera invàlits del trevall,
1' acabament de les del Hospital militar y altres y altres
que no sabem ó que no se li han ocorregut encare. Com à
complement de tant trascendental solució de la qüestió
social,pot recomenar à les Diputacions y als Ajuutaments
que, si à províncies hi ha pobres ó gent sense feyna, se
ouydin de afluxar los cordons de sos respectius pressupòsits, que à Madrit ab lo de tota la nació no n' hi ha
prou per tot lo qui demana.
A Saragossa no s' han dexat convençre, ni per En Moret, que 's tot lo que 's pot dir, de que 'Is terrenos que
creuhen seus y de que s' apoderat lo ram de guerra, no
8ien propietat d' aquest sinó del ram civil y.per lo matex,
que se n hagen de quedar sense. L' ajuntament ha presentat en pes la dimissió y '1 poblo entusiasmat obsequia
als regidors ab dinars y serenates. Al saberho En Sagàs
ta diuhen que s' ha esbàrat y qu' ha avisat per telégrjfo
al Govern que s' ho deixi corre y qu' ho arregli de qU il
sevol manera, que les qüestions locals d' un quant temps
ensà son molt repeloses y que no vol de cap modo que
'Is aragonesos s' avesin à cantar lo Guarnlkakoarbold.
Per are han comensat donant una axordada xiulada al
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lapità general d' Aragó, Sr. B$rges, que 's refugià en lo
Govern Civil, no disolguentse la gentada, ab tot y los
prechs del governador, y repetint los xiulets al sortir lo
Gapità general de 1' edifici. Sembla que 1' arreglo que s'
ha acudit al Sr. Moret oonsisteix en incautarse interinament V Hisenda dels terrenos en qüestió y cedirlos després al Ajuntament de Saragossa: lo que hi hà es que 'Is
Saragossans no 's fian gayre d' aquesta interinitat.
Per lo demés, la sèquia s' ha apoderat del pays, y amenassa ab fer perdre totes les tardaníes, lo que vindria
molt malament després d' una anyada magre com la d'
enguany. Tot axó no serà obstacle pera que '1 ministre de
Hisenda aprofiti 1' estiu pera fer una campanya oobratoria, quin camp d' aoció diuhen serà Catalunya com de
costum. Després de la d' En (Jamazo sols faltarà al8 pobles que 'Is hi fessin engrexar als agents d' En Amos Salvador.
A Pamplona se celebraren poch ha ab molt lluhiment les festes de Sant Fermi, essent lo més notable d'
elles los concursos de bandas y orfeons. Ara últimament
s' han celebrat les fires de Valencià, ab extraordinari
concurs, havent sigut lo més lluhit d' elles lo Certamen
del Hat Penat, la festa de les lletres valenolanos, distingintse per son color patriótioh lo disours llegir per lo Dr.
Gimeno. A Sevilla, en la corrida de toros celebrada '1
díe de Sant Jaume, foren ferits de gravetat a'guns toreros; dos d' ells estan sense esperança de vida.
CATALUNYA
Estan los pobles en aquest temps de l'any celebrant
ses festes majors y ab aquet motiu sovintejen los balls y
los Certaments. De les costums antigues poch s' en conserva: à Lloret se continua fent la pintoresca professo per
mar per anar al santuari de Sta. Cristina y ballantse à
plassa la dança de la raorratxa.Los certàments no son tots
literaris; à Vilafranca del Panadés se concedexen premis
à la virtut y al trevall, dexa, molts d' ells, de benemèrits
patricis.
—A la provincià de Lleyda hi hagué à principis de
setmana un gran temporal d' aygua qu' ha causat molts
danys, però afortunadament cap desgracia, personal.

NOTICIES
Oficials.
Butlletí oficial del 23 de JttZíoí.—R. 0. de 14 de Juliol
do 1894 dictant mides per' evitar los perills que ofereix lo
dopósit y transport de malcries explosives y prohibint son
almacenatje en les estacions de ferro carrils.
Anunci de la Comissaria de Guerra, de 14 de Juliol
fixant pera lo díe 14 d' Agost vinent la venda en pública
subasta de les muralles y edificis inútils del ram de guerra d' aquesta Ciutat. La subasta se farà en vuyt lots essent son valor total 1.522,559 pessetes.
—Ajuntament.—(Sessió del díe 25 de Juliol.)—Presidida per 1' Arcalde y ab assistència de cineh regidors, se
celebrà la sessió, qu' era de segojna convocatòria, llegintse 1' acta de 1' antecedent què fòu aprobada y firmada,
Se prengueren los següents aeortS:
\
Aprobar varis comptes y donar alguna permisos d'
obres.
Aprobar les líneas generals pera '1 programa de les
festes que s' han de celebrar les pròximes fires.
Se concediren al Arçalde dos mesos de llicencia,
Y 1' Arcalde donà oonexament de la variació que '•
practica en la sortida del vado del Onyar, per la part do
la Devesa, pera major utilitat dels carruatges y d* saber
lograt que la Banda del Hospici toqui en lo dit passeig à
la tarde dels dies festius.

procedijÉénfò
«nti-reglam^ètaris en perjudici de tants milers de:Jf»rticul*rs, à qui:%afeotan les ja dites rectificacions.
—Segons noticies avuy*tindrà llooh en lo Circo Alvarez
de aquesta. Ciutat, t» fonofe que habian de donar lo dia 24
alguns oficials del Kèfiment de Guipúzooa. No duptém
que 's veurà tan concorreguda com la primera que va
darse no fa molts dies.
--Torna à dirsede públiehy nojAa^óni si te ò no fona*
ment que sé emplean en I' arregfò aèlWrfér Nou oarreus
que distan molt de reunir las condioions de 1» subasta.
Esperem que la Comissió enoarregada estigui a la mira
de la cosa.

r

.

'••::•"

—Diumenge passat, de sis a vuyt de la tarde, toca à
la Devesa, que estigué molt concorreguda, la Banda del
Hospioi provincial. La nit anterior de nou à onze, la banda de Guipúzooa tocà à la Plassa de Sant Agustí. Tot axó
ha sigut causa de molts comentaris, suposantse qu' entre
1' autoritat local y la militar no hi ha 1' armonía y bon*
inteligenoia de costum, tant profitosa al públich, y que la
banda militar en lo suooessiu ja no tocarà més & la Rambla, ni à la Devesa ni à cap altre dels puestos de passeig.
Si axis es, ho sentim moltissim y desitjaríem s' aoabés aviat aquesta situació tivaat. , , , , , ,
—Ha píògut un bón xióh én^aio'ójnaroa d' Olot; 1' anyada 's presenta molt bé per ara; però ha aparegut una
cuca en molts camps del pla que 's menja '1 fajol y '1 mill,
destruhinto tot en poques estones,
—Ha mort à Palamós, després d1 una llarga enfermetat soferta ab verdadera resignació cristiana, D. Candi
Figa y Piferrer, metje de dita vila. Per més que teníam
males noves del estat de salut del nostre bon amich, la
noticia d' una pèrdua tan sensible nos ha afectat Vivament. Nosaltres que de ntolfs anys"mota¥àn "amistosament al Sr. Figa, poguérem apreciar tot lo que valia, per
més que una modèstia y una candides quéir avenia molt
bé ab lo nom que duya, amagavan quelcom dels seus coneixements y mèrits veritables. Era molt entès en sa professió y eo?litep,tulr*j, havent esaMi ^í&i^jfà&Bb»
poesies de caràcter religiós; dirigí durant llarga temporada
El Semàtidrío de Palamós yformà part del jurai del primer certamen literari d' eixa vila. Era oatólich fervorós y
catalanista de bona mena. Cultivava ab aflció y profit la
fotografia, la pintura, la mineralogia, y la zoologia, havent reunit ab una constància envejable una bon» oolecció d'exemplars que tenia cuidadosument reunits en son
despatx. Tothom lo ypliaen la comarca,per això sa mort
ha estat sentidíssimà y son enterro una imponent mani*
festaoió de dol. Acompanyem à la viuda, fills y demés de
la família en lo condol per tan irreparable pèrdua. jQué
Deu lo tinga al cel!
—Diumenge à les 10 del matí tingué llooh, en lo saló
de descans del Teatre principal, la distribució de premis
als alumnos de les escoles publiqués* assistint al àete una
numerosa concurrència, ademés dels Senyors Gobernador
civil, Arcalde, diferents regidors y l'Inspector de I»* ensenyansa.
.
—Nostres distingits companys D. Pere Àlsíus y Torrent y D. Salvador Albert han publicat respectivament
en los periodiohs El Semanario de Baüolat y La Lmltààj de Sant Feliu de Guíxols artioles descriptiui de la
primera eieursió verificada pér 'VCenWi Catalanista de
Gerona al poble de Romanyà de la Selva, ab motiu de visitar lo monument megalítioh descobert fà pooh.
—FESTES MAJORS delaj ootmVo*: We 2^ OalQnge;
díe 30, Terme de Banyoles; dïe"i.r d' Agost, Caldes de
Maílavèlla, Vilajtihiga, Vfladéniaf, Fontoolïèrtà, St. Esteve de GuUlbes, St. Feliu de Guíxols, St. Iscle de Vallalta;
díe 3, Vilademí, Palau Tordera, Gui»lbes, St. Joan de Palamós, Vilàsacra, Viure y Cantallops. '

Hem rebut la visita del setmanari Qerona Democràtica que ha oomensat à publioarse en aquesta Ciutat.
O·rtàm·n Uter»ri d«
Li tornem lo saludo que dirigeix à la prempsa.
v—Copiem de La Renaixensa. «Lo poema de MosBen
Jascinto Verdaguer Lo Somni de Sant Joan, ha sigut
La vila de Palafrugell, una de les que més han pro*
traduhit en llengua txeque, y en vera, per lo P. Segimòn
gressat
del vell Geronés, ha volgut aquest any aumentar
Bonska, de la ordre de Sant Benet y resident à Praga.
lo
brill
de
les festes de Sta. Margarida, celebrant un oer—Lo «Centre Català» de Sabadell, ha publicat lo fallo
donat en lo concurs regionalista obert per dita soóietat ha- tàínen llitérari lo primer tingut llooh en aquella vija. L*
vent obtingut lo premi lo trevall senyalat ab lo número 6 acte de la repartició de premis se féu lo diumenge passat,
y quin títol es: Cartilla Catalanista. Compendi dialogat a les quatre de la tarde, ab assistenòia dels iniciadors y
del programa catalanista. Dit Centre anuncia que '1 díe
primer d' Agost à les nou del vespre, celebrarà una so- del jurat, de les autoritat» locals civil y eolesiàstioa y d'
lempne sessió en la qui s' obrirà 1 pleeh que conté '1 nom innombrable y esoullit eoaòurs qu' omplia del tot lo teatre
del autor premiat y se donarà lectura à dita Cartilla Ca- de la població ahont ae oed«bravft; Lo President del Jurat
talanista.
D, Ramon Bordas y Estragués llegí un bell y patriótioh
—Nostre amich D. Carles Crehuet, escriba de aquest disours esprit en nostra Uengu» c*talana que oomptant ab
Jutgat, de primera instància, va tenir la desgraoia abans sa amabilitat insertaréin en aquest Setmanari y seguidade ahir de rompres lo bras dret eh sa propietat de Santa
Coloma de Farnés. Conduhit à Gerona van curarlo los se- ment En Miquel Torroella y Plaja en una oorreote' merno*
nyors Ametller y Sanchez. Desitjém al Sr. Çrehuet una ria féu relació, també en oatalà, de les oomposioions proprompte millora.
sentades y del veredicte recaigut sobre sou mèrit.
—Lo que de públioh se diu està passant en T assumpLos premis oferts eren en nombre de. vint, dels quals
to de Cèdules apersonals passa ja dels límits de lo creïble.
sols
s' en donaren deu, quedant los demés deserts ó sens
La base 8. del pleoh de condicions que va regir pera
'1 contraote entre 1'Estat y la Empresa arrendàtaria Ae adjudioarse. Los autors que obtingueren premi foren los
dit impost autorisa à aqueixa pera rectificar los padrons Senyors Blanch y Romaní, Marull, Loperen», Carreras,
formats per los Muaicipis y això està molt be en son lloch Asmarats, Salvadó, Millà y Ayné y Rabeil. Lo jurat con*
sempre que ditas rectificacions sigan tals.ó sigan substitucions de conceptes y fets no certs per verdaders, y que cedí també-deu accèssits que guanyaren, ft més de algun
se procedeixi en la pràctica de semblant operació à tenor dels citats, los . Senyors ÏVanquet, übaoh; Ballesteros y
de les presoripoions reglamentarise. Més segons se diu les Barbany, Casas: y PallarOls y Aloàntara^ Lo nombre torectificacions fetes per 1' arrendàtaria resultan tan singu- tal de oomposicioas presentades fóü de noranta vuyt.
lars, que aquest nom sols per burla es admisible, donat
que ab lo afany de obtenir rendiments, ha equivoea*tot lo : Lo poeta premiat ab I* flor natural, Senyor Bianeh y
que antes estaba bé, improvisant propietaris, rentistas, Bomaní, no assi&ti & la festa, havent delegat: pera repre*
funcionaris ó inquilinos a més y millor. Y 'finalment se sentarlo al Sr. Joanama fill, qui eseullí pera resrntt de la
diu, y això fora lo més grave, que tals documents ó com festa à la jove y elegant senyoreta N' Batrella Jubse^rt qu'
se vulgui dir los, se han pres per las autoritats provincials d' Hisenda com à cosa admisible y seria, jhasta '1 ocupà el trono ataviàda ab blanoa mantellina y féu entre'
*
punt de volguer obligar à queJos Aroaldes los exposin al ga dels premis als demés autors jlorejats,
públich y que los particulars individualment reclamin
Lo premi que guanyà nostre oonspei lo Sr. Loperena,
contra sos resultats; cosa que nos resistim à creurer dees
degut
à un trevall en prosa castellana, de caràcter ecovant 1' elevat concepte que nos mereixen axis lo Sr. Delegat com lo Sr. Administrador de contribucions, quals nómich, que té per títol Estudio sobre las sodedades coofuncionaris donant à la Empresa lo qtiedè dret 1' hi co- p'èraUvwt'f tàimbé es en prosa castellana lo qui valgué
rrespongui, ixo es de presumir que * sabiendes ampaiïn premi al Sr. Carreras, fill del conogut oomposítor y paysa

nostre Sr. Carreras y Dagas, que ee íïtula Beneficio» moral» que reportan d las dates popütares" lat tociedadei]
corale» creadaipor.pl inmortal poeta y múríco José Antelmo Clavi. , ;
• , •f
• '
La cantó det taper, composició premiada de D. Francesoh MaruU,a8e diu 0$ sigat demanada pera ésser posada
en muftioa j è t GaèébrífccompQsítor Sr. Breton.
Quasi totes JeàWbpòsioibfta en vers foren llegides y '1
publioh les rebé ab continuats picaments de mans, axis
com los discursos alucUts y una carta de graoieg trames»
per En Joaquim Riera y Bertran que no pogué assistir.
En resum, 1» festa; fón,important y Uuhida y. dexarà
grat reoort a tots los oonourrente.

. .„ •

j JgSTJI CURIOSA (t)

:

. «EnJfdíaïdíè^u (|s tete^inbÇBf dé »fl vayt cents quaranta ïràf hftiagnó un tèmporaf d* aygua alia en ves entre una y doa.de lanit.qu©'da»ribA,Iota una Ula y un
pont en (ft Baw-i de Sapt P^feiaSojatt^iVé foradà la Iglesia de dit Saqfjr P i ï g u a Arrívà ïtfs .ïílt cttf íà' barandilla del cor: tot Sant Pere nodava d' aygua qu' arrivà als
primer^ piéos, ahont no s' escapà ningú de la igla; tothom
ÍBOPÍ, finsila famtlia del Jaije que lo era Narcís Sioars,
ahont ge trobà mare y fill agafats en la retxa; morireu de
tres à quatre oeutes ànimes, y tota la guardià del portal
4e Fjranç»^ que« ena idfl la Guardia Nacional de Gerona: la
igla de cases avuy dia se troba pla oom la mà: dit riu Gallisran* vti^üó «b tantafuriaque defrivà la muralla y lo
Portal de França y se'n portà lea cases, dexant bo tant
pU que no tÉgifóréife^uè fer rel peV passar hi la gent ni
ge ha oonegat may més que hi hagués cases, y en aquell
m^acia;-y qüàn la Junt»; Central
tíoajlaníàpà' p^eVl aèàd'ir totes les tropes que hi
havia & la Ciutat, nosaltres, oom eram de la Artilleria
Nacional, nos feren anar à fer pas ab tràmeohs y pales,!
ahont feya dol al veure tantes morts, ahont se veya una
coneguda «jt£,vuo ajaiiob. deifpria, se veya un p*re ab tres
fills abrassats; lo un buscava al seu avi, 1' altre 'Is seus
interessos; compassió feya l'a gent del dit vehinat desamparats; tres dies de ranxo 'Is donaren: los sants pel mitg
del carrèr, Sant Pere lo arreplegaren los gitanos: y al
cap de cinch díea vingué lo siti, ahont tinguérem cinch
setmanes de siti fins que lo General sitiat capitula, que'
se 'n va «natal Ca$|ej| df«>Sant Fernando de Figueres,
que era Amatlhfr,- y^iésprés se 41 t a anar à França, y '1
General sitiador fon lo Génei'àl Prim, ahont també 'is va
fer capitular de Figueres dexaütios anar bada qual a cai de 1844.
Un artiller de la Milícia Nacional
Joteph Buscà.

Secció Literària.
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PGBfiA PÀTRIA.
Nostra pàtria endogalada
y escarnMa y sabrejada,
oatalan», avuy veyém;
yiía llengua ha de ser muda,
y la ma no pot dà ajuda,
y ab la ràbia continguda
nostres pors assadollem.

_.
•

La dona que havia rebut la surra se ficà à dins de casa, avergonyida, jurant que 's venjaria; jo esclafint una
grossa rialla, vaig seguir mon cami tot dihent:—jMare de
Deu quines dones!; elles tan enrabiades per culpa dels
noys y"ells, sense récordarse ja de res, tornant à jugar,
mésamiohs qiie may,
jCom hi ha mon n' hi ha ben bé per riure!...
Joseph Morató y Grau.
f ,
Gerona, 13 de Juny de 1894.

ah, llavors, tothom alhora,
quin esclat de vi» fora!
fins los morts, al sonar 1' hora,
de la tomba s/<a|saràn!
?
Francésch Matheu.

|N' hi ha ben bé per riure!

Temps endarrera vaig ser testimoni d' un fet capaç
de fer riure & un president d' audiència.
Figureuvos que sortia Adonar un tom pe 'Is voltants
Me plau sentí '1 murmuri tranquil que fà 1' onada
de Gerona ab l'intenció de dexarnie caure de tart ó de
quan
besa de la platxa la fina arena d' or,
llu^ny à la font del Rey.... Quan vaig ésser à mitjant cay
respirà
à trenoh d' auba la fresca marinada
rrer del Carme vaig atur artne à contemplar una partida
que porta à mes orelles
de bescambrüla que estava empényàda entre quatre doperduda
barcarola
d' un jove pescador.
nes, gentades totes en cadira mitjana, sostenint ab la falda lo oedàs que les hi servia de taula. A poca distancia
Me plau llansarme en brassos de les blavenques ones,
del grupo que forma van les dones, hi havia una colla de
voltat de blanca escuma desfeta pèl llaveig;
xicots que estavan jugant à boles. Si no haguessin sigut
ja sumergintme en elles, ja desoansanthi à estones,
los renecbs que de tant en tant dexayan anar la maytiacom sobre uii prat fresquíssim *
da, se pot dir que tot haguera marxat ab la major armocenyit de lliris d' aygua, que va gronxant 1' oreig.
nía.
Però no durà gayre '1 bon temps. Un delsbaylets «va
Me plau en nit tpanquíla véurer lo raig de lluna
fer trampa» y|^yarenífitverhi rahons. Que si «tu has sembrant polsim de plata damurt 1' aygua del mar,
mogut la bola^ que si «jo; no 1' he tocada», lo de la tram- y trobo en ma existència la mes capdal fortuna
pa y un altre s' arrapan renegant com uns oriols; se n' aquan, sobre nau lleugera,
donaren les dones y, tirant lo oedàs per qui n' enllà de bogant à pleret surto sovint à barquejar.
tan depressa que anavan, oorreren à despartir al dos
guerreros, arribant à temps de que no 's trenquessin lo
Mes entre tanta ditxa sento una greu tristesa;
cap; lo que. no pogueren, fou privarlos de ferse algunes t' anyorp, vida meva, com 1' oronell son niu;
esgarrinxades & la cara que 'Is hi estavan d' allò mes bé. no veig la teva cara. que es tota ma riquesa;
Apaoiguats ja 'Is dos tremendos, les dones tornaren à
per ço en tant bell estatje
la seva... Llavor es foren elles les que tingueren renyines me sembla que m' hi trobo com rossinyol captiu.
perquè totes volian «donar;» però passaren los crits convinguent en fersho à la sort. Y la bescambrüla tornà à
Y espero véurer prompte la llum de ta mirada,
anar en dançr y anà seguint una estona entre les escla- y reposar ma testa dessobre del teu cor;
macions de: «Are' us puja }'; as,« «Àre'us ve'1 tres,» sentir lo suau murmuri, més dols que '1 de la onada,
«Mata».... y altres per l'istil.
que del teu llabi vessa;
Més tampoòh aquesta vegada durà gayre la bonança, jllensarme en los teus brassos, com dintre un mar d'
puig los dos baylets, que desde 1' anterior epissodi s' ha[amor!
vian estat contemplant ab ulls de ràbia, començaren à
JOSEPH FEANQUET Y SEEBA.
ferse llengotes; de les llengotes ne vingué algun fàstich;
dels fàstichs un colp de puny; d' un colp de puny dos,,, y
Seoció Religiosa.
's tornaren à agafar, com un parell de cans que 's disputan un os.
;
Y '1 ced&g y les cartes tornaren à anar enlayre y les
SANTS DE LA SETMANA.
cadires per terra... y la mare d' un dels baylets donà un
.revés ai altre que'1 fou r«dar pe'1 sol... ;Allà si que va
Dissapte, 28.—Sts. Nasari, Celso y Víctor mrs.
ser Troya! I& jsçiiit^${&:j$cot ofès prengué lo ofensa pe
Diumenge, 29.— XI. Stes. Marta, vg. y Beatris vg. y
'1 seu comptà y ja aí Tgg/hiver guerra encesa....
mr.
. —Ja veuràs, ona'ïlte*,vegada 't toques los teus.
Dilluns, 30.—Sants Abdón y Senen màrtirs (vulgo san
—,jQttf jols dir ab^çó?
Nou
y san Nen) y sta. Donatila vg. mr.
—4Quó vuy dir?, que 't cuydis de casa teva, que prou
Dimars,
31.—S. Ignasi de Loyola, fdr.
inengfa hi tens per netejar, marmanyera.
Dimeoros,
1.—S. Pere ad-vinoala, s. Feliu de Gerona
-~^]La miV^anyera etB tú!... ^Ahon va axó aquesta,
;
y
stes.
Fé,
Esperansa
y Caritat vgs. y mrs.
descarada? -'^
:^r ^
• ;
<
Lluna
nova
à
12
h..
11 m. tarde, en Lleó.—Calor.
-^*jSlírétt"<íuípàr1aí.Í'. ·jPoca vergonya!
Dijous,
2.—Ntra.
Sra.
dels Àngels, s. Alfonso Maria
t —{Gloriós Sant Benet; baxéu, deteniume si es que no
de
Ligori
b.
y
fdr.vy
s.
Esteve
p. y mr.
teniu feyna, 6 sinó faré un exemplar^
Divendres,
3.—La
Invenció
del cos de sant Esteve
*' íeró.per lo vist, Sant Benet devia estar ocupat perquè
proto-màrtir
y
sta.
Lydia.
ni Ta detenirla, ni tan_sols se dignà jbaxar, per io qual,
I aquella furto dexà anaV fh pesanta mà sobre ia galta de
QUARANTA HORES.
I sa contrincant. L' aKre,~Al! veures tractada d'aquella manera, g' enfurismà de mal modo, entrà dins de casa seva
Avuy se troban en l'iglesia de les Beates.
y 'n tornà & sortir ab la picadora à la mà; s' àbrahonà ab
Demà comensaràn enl' iglesia. del Carme.
la insultadora; la agafà-per'1 monyo y, fentli posar lo
cap entre ses sarnes, flis, flas, oop de pioadora va, oop
Establiment tipogràfieh del DÍARTO DE .GERÓÍNA.
de pioadora vé, fins que '1 cor li va dir prou.
'•"

Pujada de. Sant Feliu, núm. 3.

Com un roure que '1 desbranoan,
de la pàtria 'ns enprranoan
tot lo neble y fort y gran;
ni 'Is tresors d' antiga berenoia,
ni 'Is esplets de nova ciència,
ni '1 treball, ni la oonolencia,
res per riure 'ns dataran.

ec*

Nostres naus arreoonades,
empobrides y òbrcades, van podrintse dintre '1 port;
notóra Industrie fey^adora
- 1' han ferida alí m& traydora;
lo Dret veli espera I' her*
oom un condenmat 4 moft..,.
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Ordi.. .
» •
i -A ?
Sègol. . . . .
» .
i Pobra pàtria mal ferida!
Civada.. ,. .
»
»
Bessas.
ipobra mare adolorida! \
Mill
jhont hi ha mal com lo tek mall
Panís. . i. .
» .
En ta sort desespeffda, '
.,
»
Blat de moro
,iqué espera ara tayfjllada?
'
Fajol. . .,
!
w•••;:•
LlbUíàs-;. .
qtiraa sanoh li has èneonada,
Fabaa..
.
.
« !
jqué no 't sab trenpa '1 dogal!
Fabó»v. .
Fassols.. .
Oh, vindrà, viridrà '1 gran dia
*'i ' ':
•-•••>
Moojetas .
que *s desperte qug|<|ormía, >
Vellanas . Quart* 100
y 'Is més sorts hi sentiran; k'\
Nous. ,.,,.,.
Castanyas.
'' '
(1) "L' original obra en poder de nostre coasoci En Joan Trumfes. .
41'6Q1.
Mftrtofïll.
'..
dotzena,
Ow,*J . .
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SECCIÓ D AN
Màxim

ESTABLIMENT

TERÀPICH-SULFURÓS
dirigit per los Doctors

D. JO8EPH PUIGCARBÓ

y
cabell. No té rival en lo mon, perquè àmésj
de sos efectes maravellosos, no taca ni per*
jüclicala pell énlo mésiaMm.
,
Aquest assomDrósy sqrpfehdení espécifich, se ven en dita perruqueria,

Y

D. AGUSTÍ BASSOLS Y PRÏM.
Caspe, 7 (junt al Teatre de Novetats), Tétlfòno, 301

BARCELONA.
Aquest establiment, provehit de tots los avensoa moderns, y també de perfeccionades calefacció y ventilació
per medi del vapor, esta destinat a:

24, KAMBLAM L À LÍtolÈTTAT, 2t
O-EBOlSrA

Hidroterapia

Grausrebaixa» al engrés*
TkvúM ^ troi)^ eü veTíilf etí dit MèMfLment la

Duxes comuns y sulfuroses de totes classes (anèmies,
nervosis, gastraígles, reumatisme, neurastenia, eto.)

Balneoterapia

Tintura americana Instantània

Banys comuns, sulfurosos, medicinals.—BanyB íttssoB.
—Bany turch.

STian reDut las ultinias novetats per la.prú·
xima temporada; los peeus^tfamaiilent èco-

Neumoterapia
Ayre comprimit y rarefet, oxíg,eno, nitrogeno, atmósferes crcosotades y altres.—(Bronquitis, catarros orónichs, tisi8 incipient, asma, eto.)

Sulfoterapia

à

S' M t¥o\tíat& títí gtüti asSÒttit de" tik-\
jmisas, cort)atas, còlïs y punys r sefias y. lla-

ÈspeciaUtat «n irajo* pera

Que consta de:
na» y demés a»ti«íes de aovetat pera ves-*
a) AygueS sulfuroses pera beguda, semtAantí 4*'les de' tits dy sènyotrav
la Pudk, Archena, Bélelú, Bagneres de tlixchón, etc; (Herpes, íínfèl'métats secretes, Hmfatisme, esfcrófula, eíc.)
Volta 4e la Rambla, otfttoDada aKwrér d« B«sadó, 26,
b) Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herpétíques del canyó,faringitis, bronquitis, eto.)
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarro»
crónichs, coqueloche, etc.)
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
Aquestes aygues—dites Ayguei sulforoYeé de'
Barcelona—se usan ab èxit crexent en los molts'
Aparatós d? iWníniïïàSié'çer'f^y' $ètiM.
cast» enqnlns està indicat lo tractament sulfurós.'
També se despatxan embotellades^

la d'
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per r uncomperl' aitre sistemik f«
tóti^ de í&fà-llaàijps; càoigaíietas ellctrtcad fan las
s SümoméhttnódiclíS.

local y general (girades, torçedures, fractures, reumatiime, eto.)

y teïèfónos, à preus ïimitadíssims. .,.'...

A t H-tl/ttlft

"fr ^

í't

Élèotroterapia.
Consulta de malalties oróniques y neryioses, per lo>
Director DR. PÜIGOARBÓ, do les 11 del matí à la 1 de!
tarde y de 5 a 7 de la tarde.
, , <•
Consulta de malalties de 1' aparato respiratori i pert
!o Director de la secoió neumotèràpica, D'ft. BASSOLS Tl
PRIM, de 10 à lfc deí mati y de 6 à 7 de la tarde.

KIGtTEIttil·ïlEMMIUTI
a booai—E
Orifleaejon
traccions sense dolor
Dentadures i

SABATERIA

Caíiat pera tenyos», ••ayorai y nent.
Eipeeixlitat pera '1 ^ue s'encarrefnl exprwwament.

Casa especial en »oíWlates, cafès, su«s«és y ti

BwrfegfterBosdrte la frlinerla
Gran establiment
artísticli fcy%àE;h
x
di/f/^í pm JAUME

2'50
3

CAmLÀ

Gerona, Rantbla'd'Alvarea, 2, ültínvpts.
(Premiat ab medal%3d' or, diplonies, y oertifloat de ttf*
nir Rppobftt» los estudis superiors de pintura 64' Aoademi*
de Barcelona.)
Especialitat perretoaStos al oli.y al llapis RetAitoe fà*
togràneh-afltístiohs supeíiors, de tots »preusiy;<tgra^idariefi1
Combinació ab 1' acredita fotografia baraalofteía, '.dirt*
gida pels,;Sts. Bonet y •PujoJ.
Reprodttccións de totfes classes tretes de fotografíes per
fetes malbé» que sien-.
Retratos» de busto y proporció natural per lo Iproceií*
ment dit «Platinotipia» à 25L pessetes ton.
Se retrata & doiaioili,
NOTA: Pera qualsevol encàrrech dirigirse al amo de
1» Perruqueria de Cot,
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Èecorts d' un excucsi
'PtesJ
.i
flày
m
o
k
S l í l m o n t k n y a ._. , ..........L.5L.
nereu Npradell
3
«A

Àcaiïà~<de\pubtícar$é
': Delitiéràbiòns àe l|a pryneraí A;ssani!btea
general<de'delega/te |le V Unió<Catal(mÍ9tti
l é à Manresa ^n lo^mes'de MÉf^|l
discíassió*—Bases
1^92.—
Constitució \regional Gntcàmio.

Un voliim·de 244? planes 2

C .-'

la,Uí^reri
SeMneíi
Béph Franquet y Serra, carrer de la Argen
tería, número 26,—GERONA.

