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precepte terminant del Llegislador; esíà ab contradicció que son contradictoiies y antitètiques les Sentencies de 31
manifesta ab altres falios del mateix Tribunal, sobre tot de Març de 1892 y la de 12 de Juny últim, l> que per
ab lo citat de 31 de Març de 1892; y que 'i Sr. Puig Sam- cert no es la primera vegada de succehir com no sia ab la
per, y no los devotsde la varietat, es T únich qu' ha aga
circunstancia especialíssíma d' haver sigut un mateix lo
fat ío rabe per les fulles en Ics articles que ha publicat en ponent en una y altre Sentencies, transcribim son primer
Y LÉS SOSTEUCiES BEL
La Vanguardia, ab lo títol «El Código Civil en Cataluíía, considerando, y que 'ns digan los epologistes c'e la nova
'-'•• En nostre articie «Del Dret català devant del Códich según el Tribunal Supremo.»
doctrina 1' armonía y relació qu' hi troban ah U s qu' han
Civil», deyam que la lluyta entre la (legislació castellana y
No es necessari reproduhir aquí lo contingut dels arti- tingut per fonament la Instrucció del Fiscal dtl Suprem.
la dita impròpiament forà!, era una üuyta a mort, en la cles 5 de la Lley de Bases y 12 del Códich Civil, prou co- Diu axí: «Considerant que subsistint à Navarra, no obstant
que per necessitat hauiía de sucumbir la segona, sinó se neguts, pera justificar ma primera afirmació. Basta que in- la promulgació del Códich Civil, la llegislació foral en Iota
plantejavan mo'.t aviat los principis del Regionalisme, que diqui que !a sútil y estrambòtica distinció que '1 Tribunal sa integritat, (ora de lo comprés en los títols pt eliminar y
Vol tornar- a convertir en dret vivent à nostre dret fòssil, y Suprem ha volgut fer entre dret cornú y dret especial, no 4.1 del llibre i.1', segons lo text de son article 12, son inaque no podia espeíansarse goyre qua la lley fos interpre
's troba ni existeix en I' article 5 de la Liey de n de Maig plicables y no poden ésser infringits per la Sentencia retada sempre ab exaclitut: pels Tribunals del Regne.
de 1888 ni en lo 13 del Códich Civil y, per tant, que '1 coneguda Ics diferents articles del dit Códich, invocats en
La crua realitat ha vingut una vegada més à confir- 1976 ab les paraules; «Aquesta disposició no ès aplicable los motius i, 2, 5, 6 y 7, quin vigor no comprèn a Navamarho y per cert d' una inaneia per demés anòmala y es- à les lleys que 'n aquest Códich se declaran subsistent;», rra com à dret supletori, puig habenthi disposicions locals
travagant.
no s' ha referit esclusivament à la ilegislació escepcional sobre la matèria, no seda supletori, sinó derogatori, ni per
• Sabut es, y ho deyam en lo recordat article y en altres foral, sinó à tota la íoral, que en part es excepcional y tenir un caràcter públich que se surt de! dret Civil, perquè
que després publicarem ab motiu del llibre de D. Francis- en part no ho es, senstí que per axó dexi d' ésser foral lo meritat article 12, escloheix terminantment 1' aplicació
co Romaní, que tant loTribuna! Suprem com la Direcció perquè pera dexar d' esserho indispensable fora que no de tot lo contingut del Códich, fora de lo que taxativament
General dels Registres, ab Sentencies de i."" d' Avril de regís en los territoris forals. N' hi ha prou ab llegir los arti- consigna.»
1891 y 31 de Març de 1892 lo primer y ab resolució de cles 5 de la Lley de B-ases y 12 del Códich pera veurho
ijSabn'a lo Sr. Puig Samper dirnos en quina part del
26 d' Avril últim la segona, comensavanà donar al Códich axí ab estraordinaria claretat, puig lo que en ells se diu es Códich se consigna taxativament qu' han de tenir aplicaCivil, respecte al territoris de dret íonl, 1' únich valor, es que ha de mantenirse ab tota sa integritat lo dret foral, y ció à Catalunya ó Navarra, quina situació es exactament
tensió y alcans que, de conlortnitat ab los clars y termi
es dret toral, no precisament ío que sia diferent del dit co- igual, los títols 9 y 10 del lübre i.1' del Códich? y si axó
nants preceptes del Llegislador, deu tenir en los payssos no mú, sinó '1 que regeix en fos territoris dits de dret foral à no sab dirnes, que no sabrà, ipodría indicarnos per quina
regits per la Llegislació castellana, y d' una manera espe- quins precisament dona nom, per més que sia també en rahó te de tenir més valor la Sentencia de 12 de Juny úlcial à Navarra y à Catalunya, quina situació es idèntica paït aplicable à altres payssos; anyadinthi, sense que rebi tim que la de 31 de Març de 1892, no obstant infringir aper lo que 's refereix à 1' aplicaeó que en abdos territoris alteració son actual régimen juridichj escrit ó consuetudi- quella los preceptes legals, qu' aquesta observa y,recorda?
degà tenir lo Códich Civil. ••----*nari, per la publicació d' aquest Códich, ab lo qual sense
Y que 'I Sr. Puig Samper no s' ha fet càrrech de la
Donchs bé; lo mateix Tribunal Suprem que, en los contradicció, ni imperfeccions de redacció, ni paraules so- qüestió que 's discuteix (no volem repetir la frase qu' usa),
considerahdos dels fatlos citats consigna la doctrina de que breres, diuhen pera tots los qui vulgan Uegirlos, que tote; n'hi ha prou pera justificarho ab la consideració de que
tant sòteament deurà regir à Navarra (pot igualment lle- les disposicions legals per les qui nos re;;iem avans de la no 's tracta de averiguar si es ó no censurable '1 Códich
girse Catalunya) lo Códich Civil en aquella part de son vigència del Códich, son les per que hem de regirnos des-. desde 'I punt de vista nomotésich, si deu ésser ó no secontingut que d' un modo esprés y taxatiu determina 1' ar- pres de sa publicació, perquè iotes eües fermavan nostre vera la crítica que puga merexer desde '1 punt de vista de
ticle 12 d^l mateix Códich, ó sien, les disposicioni del tí- régimen jurídich, sense que sie lícit, ni snquera racional, la Historia ó de la Filosofia, com axis sembla ho ha entès;
tol 4. rt , llibre i. er , en lo que signifiquin y fassin relació al escluirne cap; y, finalment, prescriuhen «que regirà sola-- sinó pura y senzillament de conexer lo pensament del Llenatural desenrotllo de la Base 3. a referent à les formes de ment com à supletori en defecte del que ho sia en cada gislador expresat en 1' articulat del Códich Civil, sobre la
matrimoni y les compreses en lo títol preliminar en quant uiie d' aquelles per ses lleys especials», ó lo que 's lo ma- part de son contingut que haja d' ésser aplicable als terrideterminin los efectes de les lleys y dels estatuts y les re- teix, que únicament en últim terme, com no sia en lo que toris dits de diet foral, y per axó no 's necessita més qu'
gles generals pera sa aplicació, puig que en la Sentencia taxativament ho mana, podrà tenir aplicació en los tsrrito
examinar lo mateix cos de dret, ja que en cap altre part
de i. r d'Avril de 1891 se diu clarament que '1 régimen ris.forals, y per consegüent à Catalunya, després del canó- no 'n parla '1 Llegislador, y essent clars sos preceptes,
jurídich dels territoris forals deu respectarse íntegrament, nich y demés elerhents de: nostre dret supletori de confor- com ho son en aquest punt, son impertinents tot* los arpíodent tant gols ésser alterat en lo modo y forma a que s mitat à io prescrit en nostres lleys especials, que venen en guments que 's proposin demostrar lo que ab justícia y lerefer.ix 1' article $ de la Lley de Bases de 11 de Maig de aquest punt regides per la Constitució 1599, única, del Tí galment deuria havershi poçat, donchs axó repetim constir
1888; al eontrarij'eií la Sentència de 12 de Juny últim, que to! 30, llibre i. , volum i, r de les de Catalunya: y, si sol- tuheix una qüestió crítica, y are de lo que 's tracta es de
végerem estractada en La Vançnardia primer y després zament en últim terme pot essernos aplicable, es absurdo comentar é interpretar.
en La Notaria, ha; vingut à destruhir per complert lo dir que per ell devem regirnos ab prelerencia à nostre
No 's cregui, perxó '1 Sr. Samper que no 'ns'vejam ab
precepte del Llegislador consignat en 1' article 5 de la Lley dret, no precisament lo supletori ni genuïnament català.cotn cor ds rebatre un per un sos arguments, dels quins una
de'Bases y en to 12 dc.1 Códich Civil, articles no limitats es lo contingut en les Constitucions de Catalunya, sinó fins part, los que 's referexen à lo que en realitat deurien hani restringits en sa comprensió pel 1976, y, més encare, s' ab preferència al<que a ans de la vigència del Códich era vense concretat tots, ço es, al examen de determinats arha fet seua en aquesta sentencia una doctrina qu' està en piimeràment à nosaltres aplicable, y per lo mateix inte- ticles del Códich, quedan ja més amunt refutats. No obsoberta oposició ab !a continguda en la de i. r d' Avril de grant de nostre régimen foral ó jurídich, dorchs en lo sen- tant, nos farem càrrech del que, per més que en lo fons sia
i89t"'y sobre tot ab la de 31 de Març de 1892, y axó no tit del Códich no hi ha régimen foral que no sia jurídich.
veritablement ignocent, aparenta ésser lo de rnés valer y
obstant haver sigut ponent en aquesta y en la de 12 de
Hem dit que '1 fallo que 'ns ocupa està ab contradicció forsa.
Júriy ío tnateix Magistrat, lo Sr, Garnica, cosa pot ésser ab altre dictat pel mateix Tribunal lo que evidentment li
iSi les reformes introduhides pel Códich Civil en les
no observada/per I' articulista de La Vanguaràia, que ab trau tota íorsa y autoritat, donchs als que aduhexin pera lleys generals s' haguessen fet parcialment (diu lo senyor
tant de cuydado fa notar que fóu President lo Magistrat sostenir ses pretensions la Sentencia de :2 de Juny últim, Puig Samper) s'hauria duptat gens ni mica de que fs feSr. Castells, à qui califica d' il·lustrat compatrici, qualitat que sembla ha sigut inspirada per la Instrucció del Fiscal yan pera tot Espmya? y, continua ,;Mostrà ningú vacilaque no li neguem, essent ponent lo Sr. Garnica.
del propi Tribunal ab tant d' acert combatuda per don ció pera aplicar à Catalunya les repetidas modificacions qui
c
Examinem lleugerament si à íorsa y per virtut de la Francisco Romaní, se ls hi pot oposar la de 31 de Març han sufert lleys tant importaats, per exemple, com la Hir 1
potecaria y la d' Enj'.íiciamerft Civil?
nieritada sentència—-fallo famosíssim segons lo Sr. Puig de 1892 y fins la de i. d Avril de 1891.
Samp.;r, pera nosalties desgraciadíssim tant per los perjuPer la Sentencia de 12 de Juny últim se declara que
Totes les lleys dictades després del Drecrct • le Nova
dicis que a Catalunya te de portar, com per lo que contri- tenen aplicació à Catalunya los títols 9 y ió del Códich Planta han regit en tot lo Regne, sempre que no han confouh'eix à evidenciar la poca fixesa de! primer Tribunal Civil, mentres que per la de 31 de Març de 1892 no 's te- tingut la condició de no afectar als territoris forals; y adel Regne—quedan definitivament resoltes, essent inútil nen per infringits, per no ésser aplicables als territoris fo- questa condició, precisament, se conté en lo Códich Civil,
tota resistència, totes les qüestions qu' ha pogut originar rals, los articles 199, 206, 209, 231, 232 y 233, tots com- lo qui no 'ns es aplicable més que en aquella part que 'I
1' int-rpretació del article 12 del Códich Civil.
presos en lo títol 9; essent de notar que lo 233 parla de mateix Códich taxativament consigna.
Si no 's duptà en aplicar les modificacions que I4 illusCreyèm poder demostrar ab poques ratlles, encare que les persones à qui correspon lo nombrament de protutor,
no tingam los grans conexements del Sr. Puig Samper lo que tal v<Jlta ha pasat desapercebut al Sr. Puig Sampcr, trat Notari de Gracia fa presents, fóu per la rahó senzillíque I' han fet acreedor à figurar com especialista de Dret puig no comprenem que afirmi tant rodonament, encare sima de no contenir aquella condició. Desenganyis lo seCivil en 1' acreditada Revista La Notaria y à ésser per a- que pugui apoyarse en lo últim fallo del Tribunal Suprem, nyor Puig Samper, ab arguments d' aquest calibre n« '9
fa més fressa que la que ells mateixos produhexen al esquesta comprés entre los jurisconsults catalans més il·lus- que queda introduhit lo protutor en nostre régimen.
tres, que la Sentencia de 12 de Juny últim infringeix lo
Pera. que fins los curts de vista se pugan convençre de boçinarse.
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Volem acabar, però avaris permétins dues paraules lo
gran apologista de la nova doctrina.
Lo qu' ell no sab entendre, ó sia, que cara à cara del
Códich Civil se mantinga un régimen jurídich mixto de
lleys regionals y de lleys generals, ho han entès autors de
veritable mèrit, quins, com lo Sr. Sànchez Roman, en
que sien devots, no de la varietat, sinó de la uniformitat,
y sense pretendre pel mateix sentar plassa de regionalistes ni amants del dret català, ha escrit en sos «Kstudios de
Derecho Civil» algunes coses, que convindria aprengués lo
Sr. Puig Samper, pera convençres de que sense donar
probes de ceguera y terquetat, sinó donantne d' enteresa,
virilitat y bon sentit jurídich se pot sostenir la doctrina
contraria a ia per ell mantinguda, y sentada en la Sentencia de 12 de Juny prop passat.
iQu' improcedentes resultan, are, aquelles paraules
tarit poch pensades y tan ofensives, proferides per 1' articulista de La Vanguar&ia, de que podran certs escriptors
sostindré lo contrari en la prempsa, defensarho alguns advocats à costes de sos clients en los Tribunals y practicarho determinats funcionaris en perjudici de I' interès particular!
Per lo que à nosaltres toca, devem dir al Sr. Puig Samper, que causant a! interès particular tant pochs perjudicis
com ell y al interès general de Catalunya mcnos que ell,
per més que 's diga aymador de son dret; com à Notaris
continuarem, per are, prescindint da lo previn jut en los
títols. 9 y 10 del llibre 4.* dei Códich Civil, puig sabem
que no íé més valor la Sentencia de t-2 de Juny úitim, que
la de 31 de Maiç de 1892, y, sobre tot, que la voluntat
del L'eçjUlador clarament esposada en !os articles 5 de la
Lley de Bases ab relació ab lo 12 del Códich Civil.

nacions més endarrerides en lo que fà relació al desenrot'.lo de les institucions econòmiques modernes.
Confiem que se 'ns perracterà, pera major eluretat,
ampliar lo tema, puig avans de comensal'' 1' estudi de 1'
utilitat do les societats cooperativas.consideram indispensable examinar los fonaments cientifichs eu que s' apoya
sa organisació.
Dividirem, donohs, nostre trevall en los següents capítols:
Estudiarem en lo primer les societats cooperatives en
ses principals combinacions, demostrant sa importància
per los progressos conseguits eu diferentes nacions.
En lo segon, tractarem do la utilitat de les societats
cooperatives, estudiantla en sos aspectes social, económich, moral y polítich.
En lo tercer, per últim, senyalarem les diferentes maneres com lo Govern podria donar proteció à les societats cooperatives.
Joseph Loperena y Romà.
(Continuarà.)

vigents. ,jSe vol més complacencia? ,>Se pot demanar més
generositat?
Però, si la Circular se refereix nó à la formació del
padró, sinó à la cobransa ininediata de les cèdules, si
que hi ha que dir y molt, Pérque no hi ha cap lley ni disposició de la superioritat que faculti à la Delegació d' Hisenda pera permetre à lo Arrendataria procedir à la cobransa de les cèdules sense, subjèçtàrse' à , la Instrucció
vigent y aquesta disposa en son article 34 que les cèdules
s' estenguin ab arreglo al padró aprobat y luego se procedexi à sa distribució entre 'Is habitants de cada municipi obligats à tenirne.
Resulta, donchS, ab tota claretat, qu' allí ahont no hi
hagi padró fet, ni aprobat per 1' Administració, no 's poden estendre les cèdules, ni 's pot procedir à son cobro, y,
per lo mateix, que 'Is Arcaldes y Ajuntaments tenen dret
y obligació de denegar son concurs y auxili à qui pretenga distribuir y cobrar les cèdules sense aquells requisits
legals.
Y que al ferho no incorren, ni poden incorre, en oap
pena ni en cap responsabilitat, encare que la Delegació d'
Hisenda 'Is hi mané3 lo contrari, com sembla manalsh'i en
la Circular de que tractem, resulta de les disposicions de
la Lley Municipal que 'Is obiigan à cumplir les Heys; sens
que en aquest cas pogués servirlos de escusa 1' obediència
à les ordres de la Delegació d' Hisenda, puig àqttestaíobediencia ha d' esser deguda pera importar responsabilitat
y en lo cas que 'ns ocupa no es ni geria deguda,,per faltar
à la Delegació aniorisació y facultats pera manalshi consentir 1' infracció de 1' Instrucció vigent del impost.
Si 'ns trobem en'una època avansada del any pera que
puga ferso '1 cobro de les cèdules del present exercici y
aquest no 's pot fer en perjudici dels interessos del 4 Tresor,
la culpa no es dels Arcaldes ni dels Ajuntaments, hi.del's
obligats a tenirne; sinó de 1' Empresa Arrendataria qu'
encare no ha fot los padrons y en tot cas' de la matexà
Administració qu' ha consentit que no 'Is fes en 'lo terme
senyalat per !' arti'ile 2li de l'Instrucció, en contra de to
terminantment disposat per 1'- article 29 de la matexa.
Ara bé, aquesta falta, ahont existexi no autorisa pera
cometren d' altres, com seria lo procedir à la cobransa de
Ics cèdules, sense qu' aquestes s' hagin estès de conformitat al padró aprobat, y molt més encaro sense que ni sisquera existís lo padró.
Perxó la Circular do la Delegació d' Hisenda d' aquesta provincià datada el 7 d' aquest mos, no pot tenir altre
forsa y eficàcia que la de recordar als Arcaldes i' obligació que tenen de facilitar als Agents de la Companyia Arrendataria los datos oficials, que necessitin pera la formació del padró, y may pot obligarlo3 à consentir la espedició y cobransa de les cèdules en una forma contraria à les
disposicions vigents.
Convé fer present que, segons 1'. article 25 de la Instrucció avans citada, les cèdules valen per tot 1' any económich perquè han sigut expedides y ademés mentres no
's distribuhexin les del any económich següent.
B.

En lo número anterior de Lo GERONÉS nos proposarem demostrar que 'Is embarga comensats per 1' Empresa
arrendataria de les cédnies personals à Gerona, à més d'
ésser arbitraria.y abusius, constituhien, una exacció ilegal penada per les lleys, desde ;1 moment que à Gerona
no s' ha fet padró, no s' ha exposat al "públich pel terme
legal y no s' ha aprobat por i' Administració, com manen
les disposicions vigents que la Empresa té obligació de
cumplimantar y la Delegació d' Hisenda lo deber, que no
ha euiupiert, de ferïi observar. Sia conseqüència d;j lo
que diguérem, sia por ki illastració y enteresa de les autoritats locals,com oreyéin y tenim motius pera creureho,
E. SAGUER Y OLIVET.
lo cort es que 'Is embarga s' han dexat córrer y que s' ha
dexat en pau y quietut :;is qu' esperan que 1' Arrendíitaria y 'Is representants del Govern complexin ab sa obligació, pera poder ells cutuplir ab Ja seua.
Però està vist qu' aquest .-issumpto no s' ha d' acabar
Lo dret d' asnjciaeió es una do Ics primeres conmay
y que cada díe han de sobrevenir noves dificultats
dicions dol prog'rés pncífich-«í\luvns.»
y nous obstacles, meutres no s' ucabin los complacencies
Oportunitat de I' estudi de les societats cooperatives.—
de la Delegació d' Hisenda ab 1' Arrendataria en nostre
Retràs d' aquesta institució d Espanya.-—Son desenrotllo
provincià. Y dinem axó perquè en lo Butlletí Oficial del
d les altres nacions. — Divisió d' aquest trevall pera 'I dedimecres, 8 del present mes, hem llegit una Circular dicsenrotllo del tema.
tada per la Delegació d' Hisenda que, ó no significa res ó
May com al present ha sigut més sentida 1' oportuni- significa lo desconexement mes complert de les dispositat de tractar certes qüestions, quan los problemes socials cions vigents sobre cobransa de cèdules personals, ja
cridan 1' atenció dels publicistes y dels noniens d' Estat y que no volem suposar, perquè no s' enfadin, que 's vol
quan se procura fomentar les institucions que senyalan prescindir à certa ciència do dites disposicions en benefiun veritable avens en la marxa progresiva dels pobles, ci de 1' Empresa arrendataria.
com son les societats cooperatives; inótitució social d e '
Efectivament, ai disposurso en dita Circular que la
gran pervindre que farà època en 1' historia de la socio- Empresa efectuí la expedició y cobransa de les cèdules en
logia humana, descobriment admirable de la ciència eco- lo present any econòmica (1894-1895) per medi de fulles
nòmica qu' armonisa los preceptes morals ab los interes- dcclaratories esteses pols intercsats ó en defecte d' ells
sos y sentiments que fan de 1' home un ser superior à tets pels auxiliars de 1' Arrendataria, subgectantso à los dislos demés de la Creació; sabia combinació productora d' posicions que cita, y al manar als Arcildes que al preorde, llibertat, instrucció, moralitat, riquesa y benestar senta rse los Agents de la Companyia à practicar la exped' innombrables individuos, famílies y nacions. Fém a- dició y cobransa los hi donguin auxili y los hi facilitin los
quest.es indicacions pera que 's.comprenga 1' importància datos que reclamin, se refereix esclusivament à lo qu'
del tema proposat per la societat «La Econòmica Pala- hauria ja d' ésser fet, es à dir,à la formació del padró de
frugellense» pera '1 Certamen Literari de Palafrugell de cèdules personals pera 1' any 1894-1895, ó se refereix à la
1894: «.Utilitat de les Societats Cooperatives, y, en conse- cobransa ininodiata de las cèdules de dit any.
qüència, interès que 'Is governs haurian de tenir en proSi es lo primer, no hi ha res que dir, perquè si 'Is pategiries ,»
drons no son fets clar es que s' han de fer. Però ^cóm es
De bó dona pena 1' estat llastimós d' atràs en que 's que ja no son fets? ^Podria dirnos la Delegació d' Hisentroban à Espanya les societats cooperatives si s' estudian díi perquè no resa àb 1' Empresa Arrendataria, subrogalos progresos qu' en altres nacions han í'et. Y es tanta la da à F Administració y als Ajuntaments pel Plech de
trascendencia d' aquesta institució, los problemes socials, condicions de la subasta, lo disposat per la Instrucció del
económichs y morals que pot resoldre, y les ventatges impost de 27 do Maig de 1884? <iNo diu 1' article 26 de la
inapreciables que altres nacions n' han tret, que merexe- citada Instrucció que pera fer lo padró se distribuiran en
ràn bé de la pàtria totes los persones il·lustrades que s' lo més de Març les fulles declaratories y que 1' Adtninisencarreguin do difundirles y propagaries.
'
i * tració de Propietats ó Impostos en les capitals de provinIj.es societats cooperatives constituexen una institució ! eia y los Ajuntaments en los pobles (avuy en uns y altres
econòmica tan perfecta, que ni ha prou ab estudiaries | V Empresa Arrendataria) tindran format lo padró per tot
pera ferse càrrech de ses grans ventatges: son estudi i lo mes d' Avril; y 1' article 29, que per cap motiu se oonporta la plena convicció d' elles y s' imposan ab 1' evi- * sentirà als Ajuntaments (avuy 1' Arrendataria) que dexin
dencia dols fets. A n' axó es degut 1' ínmens desenrotllo à de fer lo padró en lo terme senyalat per 1' article 26; y 1'
que han arrivat en les nacions més cultes, deduhintsen article 34, que 's tornarà per 1' Administració de propieque 1' existència de los societats cooperatives està en ra- tats é Impostos, una vegada aprobats, un exemplar cU-.l
hó directa de la illustració y de la educació dels indivi- padró als respectius Ajuntaments (avuy à 1' Arrendataduos. de les famílies, dels pobles, de les regions y de les ri») al obgecte de distribuir les cèdules, ab arreglo al pamio'ons. Axí ho detnostran los milions d' associats que s' dró, entre 'Is habitants de cada districte municipal oblihan repartit les grosses ganancíes obtingudes per les coo- gats à pendren? ^No mana '1 Plech de condicions de la
peratives en Ics nacions mes avansades, y, com la propa- subasta, com manan també altres R. 0. aclaratories, qno
ganda dels fets es la més fruetosa de les propagandes, la 'la padrons, avans d' esser aprobats per 1' Administració,
constitució d' aquestes societat* ha seguit nti.i progressió s' esposin al públich durant 15 dies y que la Delegació
tant ràpida qu' avuy se contan por milers en los estats d' escolti y falli les reclamaoions que contra de 'lis se preEuropa y Amèrica.
sentin?
Tributant lo mé3 sincer y' entassiasta aplaudiment à
Si per cap motiu,com disposa 1' Instrucció, se pot conla «Societat Cooperativa La Econòmica Palafrugellense» sentir que 's dexin de fer los padrons en los plassos marque, responent à son caràcter y organisació. ha tingut la cats ^cóm s' esplíca qu' ho haja consentit à 1' Arrenfdatabona idea d' esoullir tema tant oportú com la de les Socie- ria la Delegació d' Hisenda de la Provincià? <;Y cótn s'
tats Cooperatives pera '1 Certamen literari de Palafrugell esplica que li hagi permé3 1' infracció de tots los altres
d' enguany, anem à ocuparoos del mateix, sinó ab los articles qu' hem citat?
conexemonts qu;; sa importància demana, ab lo bon rteLa Circular de la Delegació d' Hisenda que 'ns ocupa,
aitg qu' inapiran 1' amor patri y l:i falaguera esperança referintse í la formació dels padrons, no significa-res més
de que en curt temps dexi Espanya d! ésser una de Ics síno que 's fassin, confessant que no s' han fet y regonexent d' una manera terminant y categòrica que s' ha con(1) Trevall premiat en lo'Certamen do Palafrugell d' a
sentit à la Arrendataria 1' infracció de les disposicions
qtiest any.

Estudi sobre les societats cooperatives (1)
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OROISTICA
EXTRANGER
Com si la crosta de la terra volgués també la seua part
en 1' obra de perturbació qu" avuy agita a l a societat se
repetexen d' algun temps ensà ab no acostumada freqüència los mohiments sísmiohs. Als terremotos darrers
de Constantinopla han seguit la setmana passada 'Is de
Sicilià, arrunant poblacions enteres y produhint un nombre de víctimes considerable.
A Amèrica, per no perdre la costum y per no desmentir la rassa, estan en plena revolució dues ó tres de les repúbliques d' origen espanyol, revolució iniciada en totes
per les tropes. Al Perú les forses enviades pel govern s'
han passat als sublevats y 's creu qu' aquestos triomfaran.
Al Assia continua la guerra entre la Xina y lo Japó
sense grans resultats fins avuy. Les grans nacions d' Europa sobre tot Inglaterra, França y Rússia se preparan
per lo que podria succehir. Nosaltres, que no som gran
nació, hem volgut axí mateix fer 1' home y hem enviat al
teatre de la guerra tot un barcò.
Les Cambres de la República Nort-Americana hàu votat los nous aranzels, rebaxant alguns articles; però en
son conjunt los nous, com los anteriors son eminentment
proteccionistes. [Quina compassió deuhen inspirar à En
Moret y als socis del Círcol mercantil de Madrit aquells
yankés tant totxos!
S' ha firmat 1' inteügencia entre '1 Govern francès y V
Estat lliure de! Congo; lo qual favorirà sens dupte lo desenrotllo de la civilizaoió en 1' Àfrica Central.
A Avinyó s' han celebrat grans festes ab motiu de I'
inauguració de 1' estàiua axeoada pels felibres à Roumanille y s' en preparan d' altres, marcadament provençals, à
Orange, pera solemnisar 1' acabament de la restauració
del antich teatre romà qu' allí 's conserva.
Lo dijous fóu guillotinat à Lyó 1' assessí de Mr. -Carnot.

ESPANYA
Los ministres en general mostran una activitat febril,
com pera rescabnlarse del temps que les Corts los obligaren à estar sense fer res. S' ha reorganisat per vig'éssima
ó centéssima vegada 1' exèrcit, s' han disposat y van à
comensar luego maniobres navals, se reforma de sol arrel
la segona ensenyansa, s' ha creat una nova oficina denominada del trevall, etc. e t c , y tot axó, per supuesto,
per medi de decrets, perquè en nostres temps democràtichs,s' ha convingut ja per tothom que les Corts s' han de
reservar solzament pena fer discursos sobre qüestions
trascendentals ó sobre alta política, perquè axó de fer

3
lleys es cursi, solzament manca trobar la fórmula perquè
tampoeh s' hagin d' entretenir en lo previndre votant los
pressupòsits,
Qui no à' hi entén de: feyna es lo Sr. Aguilera ab 1' encasillat de diputats provincials. Cada díe la prempsa diària va plena de telegrames editioants pera 'Is admiradors
del sufiçagi,y jaiSinoeritat electoral. <^Quí s' ho havia de
pensajrjin mes enrera.,, quan tothom, parlava d' aquelles
instruccions-y- circulars dirigides als governadors recomenantloshi que no dexessin fer cap trampa? En aquestos
assumptos sempre s' ha d' esperar lo coix y lo coix. may
fa tart, arriva frech à frech del díe de les eleccions.
' Se corre que U Marqués de Cerralbo s' ha picat perquè
no li varen dir res del viatge de D. Jaume y que dimiteix lagefatura del partit carií.
Lo fill del Si\ Sagristà està malalt de gravetat, haventse vist obligat lo president del Consell à tornar à Madrit
desde Navarra i.hontjera y d' ahont ha tornat molt satisfet; mala noticia pels que volien acabar d1 arrodonir allò
de 1' unitat nacional. ;Bo està En Sagasta pera buscarse
maldecaps!
Ha mort à Madrit D. Manel Colmeiro, catedràtich de
1' Universitat central y autor de moltes obres didàctiques,
algunes d'ejlés de méi'it.
.. • •
Là guerra'üo Mindanao, per'ar.e, se deixa corre: diu
que totes les tribus deimoros mes fortes y valoroses nos
han girat 1" esquena y que 'n sent à la primavera ja 'n
:
parlarem.
,
•-' ' • • % ' •,
CATALUNYA
L' idea de castellanisar los sometents no ha trobat bona acullida. Pei are, encare no 'Is hi han posat ros ni calses vermelles, però han coniensat à volguelsi posar uns
porta fussells grochs y vermells que 's veuhen d' una hora lluny, ab una inscripció que diu Paz, pas y siempre
pfitz. Aviat los hi enviaran sargentos andalussos pera felsi fer 1'exercici y algun cabo manxego pera donar de
de tant en tant una fregada, de orelles als que no puguin
acabar d' 'entrar en ío maneig acompassat del fusell. (Y à
n' axó tenen de venir a parar los Somatents do Catalunya?
, . í"
.
• '

Oficials,
Butlletí oficial del 10 d' Agost.—Publica la relació de
les finques que han d! eser expropiades pera la construcció del segon tros de carretera de Sta. Coloma à St. Joan
do le3,Abadesses, aèceió de.Sta, Coloma à Amer.
—Butlletí pficial del 13 d' Agost.—Circular del Govern
civil de la provincU manant als Aroaldea que dintre 'I
terme de vuyt dies. li remetin certificació literal dol acta
de la sessip en.que 's feu,lo noinbrament de Secretari do
V Ajuntament, expressant en informe apart si desotrpon y a ' l e à r r o c h ab propietat ó interinament y en aquest
últim cas indicant la providencia en quina virtut se féu
la suspensió y '1 nombrament d' interí.
—Ministeri d' Estat.—Lley de 10 de Juliol, disposant
que mentres no 's posin en vigor altres Tractats, s' apliquin als productes del sol y de la indústria d' Alemanya,
Au3tria-Hungría, Dinamarca, França, Gran Bretanya y
•ses; colònies é Itàlia los drets més reduhits y les ventatges aranzelàries que resultin dels convenis comercials
concertats ab Suiza, Suècia, !Noruega y Payssos Baxos;
ab tal que les Nacions à q u e s concedeixen exes ventatges apliquin à nostres productes ses tarifes mes roduhidos
—Ministeri de la Governació:—Regles pera la provisió de las vacants que ocorrin de metjes-directors d' aygues minero-medicinals, i b datr 10 de Juliol.
—Ajuntament.—(Sessió del díe 13 d' Agost.)—Presidida pel primer Tinent d' Aroalde y ab assistència de 13
regidors, se donà lectura à I' acta de la sessió antecedent
que fóu aprobada y firmada.
Y s' aprobaren varia comptes, acordantse ^ua 'u quodés un per vuyt díe3 sobre la taula.

tr
aduhintse
s<

El Independiente, ab aquell,estil peculiar y caracteristioh, que no s' Spi-en en cap llibre ni escola, uos dedica eu son número «lel diumenge un solt que comensa axís:
«A lo por nosotros expuesto en defensa del Cuerpo de
bomberos, por la lijereza de Lo GEEONÉS, etc.»
Pera sortir à la defensa d' algú, ea precís que haja
preoehit la agressió; y ,iquàn havem atacat nosaltres al
Cos de bombers?
A qui falta públicament à la veritat ó, per donarse tó,
tergiversa los conceptes, no 'ns hem de péndrer la molèstia de respóndrerli. Quan El Independiente sàpiga entendre lo que escribím ó expressar d' una manera inteligi
ble lo jque tal vegada 's proposava dir, ja serà una altre
cosa."
—Lo diniars, set d' aquest mes, tingué lloch en una
de les cimes mes altos del Montseny, coneguda por La
eïeu de Matagalls, la colocació y benedicció d' una gran
creu de fusta d' abet, en substitució de la vella destruïuÜa per un llamp. L' acte fóu senzill com requeria 1' assumpto y '1 lloch. La operació peta collocarla fóu feta en
presencia del Excm. Sr. Bisbe de Vich, D. Joseph Morga
des, qui havia sortit de bon matí de Viladrau, ahont feya
sa visita pastoral, y de moltes altres persones, entre ellos
varis sacerdots. Un cop clavada en terra, lo Sr. Bisbe,
ab sobrepellis y mitra, la beiíehí, concedint 40 dies d'
indulgència per tot acte de devoció fet à dita creu. S' agenollà tothom, resantse un Pare-nostre y Credo y després lo senyor Bisbe passà à adoraria, abrassantla agenollat y besan'.la, seguintlo d' un à un los domés, fondament impresionat tothom de là grandesa detespectacle.
—Los nostres amichs y consocis D. Pere Aliu y Don
Geroni Mas han tingut la desgracia de perdre un fillot
cada un d' ells. Compartim son sentiment.
—Nostre consoci, lo llorejat poeta, D. Joseph Frauquet y Serra, ha obtingut en lo certamen organisat pel
Centro Graciense lo premi ofert per D. Jaume Malla, por
sa composició titolada'«jMare!» que porta per lema: «^Qué
val la prada ab sa verdor y florida—quan no s' hi sent lo
xarroteig d' un niu?»
Li donem la enhorabona.
—La trilogia Los Pirineos de D, Victor Balaguer, està
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molt ben avinguts. Lo pays s' aguanta indiferent. Com
que 's lo qui menos hi intervé.
. .
.
—El Baluarte va dir qu' algú tractava de portar als
Tribunals à Lo GEEONÉS (lo que 'ns te-sense cap cuydado.) Lo Diario de Gerona suposa qu' aquest feria ó desaria do fer si li dcmanossjn esplicacions y, per si qualsevol
presumís que la gazetilla del Diario de Gerona es oficiosa, consti que no 'n sabiam res y que si alguna oficiositat
hi ha, no es nostre.
—FESTES MAJORS DE LA COMÀRCA.-Díe 21, St.
Privat de Bas. Die 24r Bordils, Camallera. Die 25, Casavells, Monells, Torroella de Montgrí y Orriols.
Fires: Dic 18, Arbúcies. Díe 24, Figueres,. Llagostera
y Ripoil.

al italià per D. Arnal Bonaventura de Pisa y
han publicat ja alguns fragments.—Son ab aquesta
cinch les traduccions que so n' hauran fet,à sa?)er: una al
castellà per el mateix autor, altre al alemany por D. Joan
Fastenrath, altre al francès per Leonci Cazaubon y altre
aj provençal per Federich Mistral. Se ha compost també
sobre el mateix assumpto un drama lírich, no posat en escena encara, y del que se n' han fet ja dos edicions: una
en italià i>cr D. Joseph Maria Arteaga y altre al fuancés
per Mr. Jules Euelle.
—Ha sigut presentat à la aprobació de! senyor bisbe lo
disseny de la llossa que deu collocarse en lo sepullcre de
Berenguer IV, del Monastir de Sta. Maria du Ripoll, per
iniciativa y realisació del Ca pi tul de la Ordre de Cavallers del St. Sepulcre, de la que fou un de sos mes dignes
individuos lo malhaurat oornte. Dit bcceto,quo se ha encarregat al arquitecte seflor Rogent, guarda !• estil arquitectónich dol citat monastir y promet ser una obra notable.
—Nostre company El Baluavte t'à à la prempsa una
sèrie de preguntes sobre '1 joch que ignorem quina intenció portan. Sobre '1 assumpto Lo GEROSJÉS ha dit lo que
corresponia, com ho dirà sempre que sia menester: lo demés corra à compte de las autoritats que tenen obligació
de impedir que 's falti à la lley y X Ics qui la gent atribuhirà la culpa do que 's jugui, com hem manifestat repetides vegades. ,;A que vé preguntar lo que ; s públich y
qualsevol pot saber? Lo que ca! es fer constar lo fet y cridar sobre d' ell 1' atenció de la autoritat.
—Féin constar ab complacencia que la Companyia de
bombers sortí lo' diumenge prop passat à la Devesa à fer
la instrucció, aixís com també que 1' Ajuntament ha pagat alò individuos de la esmentada Companyia les retribucions pèls derrers incendis. Ho celebrem de veras; per
aquest camí déu continuarse; no fém com aquells que no
's recordan do Santa Bàrbara sinó quan trona.
—La Lliga-de productors del Primcipat de Catalunya,
vista «T imperiosa necessitat do que tots los productors s'
unexin y organisin pera defendre sos comuns interessos»
y de prepararso pera la lluyta llarga y fadigosa que 's
veu venir ab los enemichs de la riquesa nacional, se proposa fomentar la creació de Lligas comarcals, que indepandents por complot en quant à sa organisació y régímen interior, estiguin ab relació constant ab la del Primcipat y ab la Nacional, al objecte de mútuament ajudar sc y protegirse en tot lo que 'Is hi convinga. Pera faciliiarho y à instància d' alguns productors, ha circulat un
borrador dels Estatuts, perquè aquelles Lligues podrien
regirse, que servexin de pauta ó patró als que desitjen
constituhirne. Aplaudim y creyém profltosos los propòsits
de la Lliga del Primcipat, y esperem que les respectables
persones à G-crona no fà gayre designades pera trevallar
per un fi semblant, ho tindran present y portaran à cap
1' establiment de la Lliga de productors de la Comarca de
Gerona, Si algú desitja enterarso dols borradors ó impresos circulars, los tindrem à sa disposició en io local del
Centre.

ESTÍU
i.
Axis que vó 1'Estiu,
tot piulejant de joya,
los tendres aucellets
de sor. plomall ,s' adonen;
surten del niu saltant,
llencen son primer cant
y per primer cop volen.
II.
Axis que vé 1'Estiu
rossejen ja les pianos;
veyentho '1 bon pagès,
1' eyua à esmolar s' afanya
y dient;—Que visca '1 juny—
prenent la falç som puny
comença la segada.
III.
iQuín bó de mirar don
com crexen les garberes!
Ho veuen,'los aucells,
,y ab quin desitj ho veuen!
Si no que 'Is hi fà por
1' estrany espantador,
ipróu hi farien festa!

•—Los diaris han publicat lo següent telegrama quin
conexement creyém d' interès general. «Pera extirpar
certs abusos dels arrendataris de les cèdules, s' ha dictat
una R. 0., segons la que 's ret-tassu la pretensió d* aquells
de que hagin d' adquirir cèdula de dècima classe los que
passin'de 25 anys y tambó la pretensió de que servexin
pera fixar 1'import de la cèdula lo dels ilogucrs que 's
paguin pera lo local destinat à exercici d' una indústria.
Se prescriu, ademes, que dits arrendataris deuran acudir
à-la Administració pera suministrarse datos respecte als
contribnyents, sense que 'Is puguin reclamar directament
dels Banchs y altres entitats mercantils.
— A Tarragona se fan grans preparatius pera la celebració del quart Congrés católich nacional, que s' obrirà
en dita ciutat lo díe 16 d' Octubre vinent y se tancarà lo
die 21. Les sessions se tindran à la Catedral, calculantse
en 18.000 duros lo gasto necessari per les obres de preparació de dit acte. S' hi han adherit més de 30 bisbes y s'
han inscrit una infinitat de socis honoraris y titulars. L'
Ajuntament reserva les festes de Sta. Tecla, pera quant
se celebri '1 Congrés, que promet ésser un acontexement
de gran importància.
—La qüestió de les eleccions pera diputats provincials,
continua à Gerona de la inattexa manera. Los conservadors, en 1' esinorsar de dies passats, quedaren en que lo
que fés I' Excm. Sr. Marqués de Robert, etc. ote,seria per
ben fet. Les lliberals (?) en la reunió celebrada ahir al-govern civil, no 's varen entendre. Veurem si al últim sentendran los carlins, que tampoeh sembla que vagin

La Bisbal
ESPÈCIES

Blat

Fabó. . .
Fassols..
Monjetas
Vellanas

QUAKTEKA

.
.
.
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Nous. . . .
Castanyas.
Trumfes. .
Ous. . , .

Secció

petriz.
Diumenge, 19.—XIV. S. Joaquim pare do Nostra Senyora. S. Magí m., s. Mariano cf. y s. Lluis b. y cf.
Dilluns, 20.—S. Bernat ab. y dr. y s. Filibert ab.
Dinuirs, 21.—Sta. Joana Franciscà Fremiot vda. y f.a
Dimecres, 22.—Sts. Sinforià. Fabricià y Zóticn mrs.
Dijous, 23. — S. Felip Benicí cf.—Sol en Virgo.
Divendres. 24.—S. Bartomeu ap. y sta. Aurea vg.
* Quart menguant d les 5 h. 21 minuts del matí. en Geminis—Bon temps.
QUARANTA HORES.
Avuy se troban en 1' iglesia de la Merçé.
Demà comensaràn en 1' iglesia del Mercadal,
Establiment tipogràíieh del DIAHIO DE GEUONA..Pujada de Sant Feliu, núm. 3.
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IV.
Al ser al juliol
!o blat à 1' era es porta;
axis que s' es batut,
de blat lo graner s' ompla;
llur suor seca '1 pagès
y dant al Cel mercès,
de son fatich reposa.
Joseph Morató y Grau.
Garona, Agost, do 1894.
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Màxim Fernandez

TERAPICH-SULFURÓS

PERRUQUER DE S.M.

dirigit per los Doctors

D. JOSEPH

.

PUIGCARBÓ

DE

PINTOR Y EMPAPERADOR

Aquost establiment, provehit do tots los avensos moderns, y també de perfeccionades calefacció y 'ventilació
per medi del vapor, està destinat a:

Aygua Minóxiina 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 assombrósj sorprendent especííich, se ven en dita perruqueria,
24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24

Hídroterapia

GEBONA

Duxes comuns y sulforoses de totes classes (anèmies,
nervosis, gastralgíes, reumatisme, neurastenia, ctc.)

Grans rebaixas al engrós.
També s£ troba en venda en dit establiment la

D. AGUSTÍ

STIBUPIEUT T TBLLEU
PAU

BASSOLS Y PRIM.

Caspe, 7 (junt al Jeatre de Novetats). Telefono, 301

BARCELONA.

Banya comuns, sulfurosos, medicinals.—Banys russos.
—Bany turch.

mimi

Sulfotsrapia
. Que consta de:
a) Aygo.es sulfuroses pera beguda, semblants à les de
la Puda, ürohoria, Betelú, Bagnares de Luchón, etc. (Herpes,, enfermetats secretes, limfatisme, escrúfula, etc.)
b) Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herpétiques del canyó,faringitis, bronquitis, etc.)
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónichs, coqueluche, otc.)
Aquestes aygues—àXtca Aygues sulforoses de
Barcelona—se usau ab éxlt crexent on los molts
casos en quins està indicat lo tractament sulfurós.
Tambó se despatxan embotellades.

Massoterapia
local y general (girades, torçedures, fractures, reumatisme, etc.)

Cromos, motifuras, y trasparents cuadros
Novetat, bon gust y economia

Gerona.—Baixada, dél Pont de pedra, 14

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

Neumoterapia
Ayre comprimit y rarefot, oxigeno, nitrogeno, atmosferes creosotades y altres.-^(Bronquitis, catarros crónichs, tisis incipient, asma, etc.)

Magnlflohs mostruaris de papers pera decorar habitacions
de&de 25 cèntims à SO pessetas la pessa.

in

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

S' lii trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls y punys, sedàs y llanas y demés articles de novetat pera vestits de senyora.
BREUS

LÍMITAJD1SSIMS

3, Rambla d' Aivarez, 3

FILL DE FUJRISH Ï I L Í P t l Y BOJIIP."

Yoiías do la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona

JOAYGRIVÈ

SISTEMAS AUSTRO-HUNGAR Y DE MOLAS

Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
Aparatós d' il-luminació per gas y petroli.
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Instaiacions de para-llamps, campanetas eléctricas
y teléfonos, a preus limitadíssims.

Consulta de malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PÜIGCARBÜ, do les 11 del ui al i à la 1 do
tarde y de 5 à 7 de la tardo.
Consulta de malalties do 1' aparato respiratori, per
lo Director; de la secció ncumotorapica, DR. BASSOLS Y
PRIM, de 10 à 12 dol matí y de G à 7 do la tarde.
O
Pi

Tant per T un com per 1' altre sistema *s
fan las moltas à preus sumament módichs.

Depósit de baguls ~ ^
SE VESTEIXES Y YETLUH MORTS
PREUS SUMAMENT MODICHS

íSsP&^al^l^^S;^
do la boca.—EmpasOJ iíif icions.--Ex
^" fi \i < ions bensc dolor.utificials

SABATERIA
DE

JOSEPH M.WENTÚS

to

jAb títol de la Facultat
de medicina de Madrit

Calsat pera senyors, sonyoras y neus. .
Especialitat pera '1 que s'oucapregui expressament.'

Forsa, 1, primer
(JERQïïA.
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SUCURSAL JUNCOSA

m

Hassi d@ la Constitució, número 13
GERONA.

o>

s
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B * °

Casa especial en xocolates, cafès, sucres y thés.
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OBRA NOVA

BE

Don Carles Boschje la Trinxaria

Recorts d! un excursionista . .
Pla y montanya . . . . . . . .
DE LA
L' hereu Noradell
De ma cullita
.
DE LA.
Montalbà
L' hereu Subirà
Tardanías
Ceiobrada a Mursu sn la ÜIDS de larçtía5892.
Aquesta obra, que conté la llista de DeAcaba de publicar se

Primera Assamblea General de Delegats
UNIÓ CATALANISTA
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legats de la AssamLlea, discursos que en

Lena
4
>
ells s' hi pronunciaren y llegiren, y las
ses definitivament aprobadas pera la ConsSe venen totes en la llibreria de D. Jotitució regional catalana, se ven al preu de
dos pessetes en la llibreria de Don Joseph seph Franquet y Serra, carrer de la ArgenFranquet, carrer de 1' Argenteria, Gerona. teria, número 26.—GERONA.
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