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PREUS DE SUSCRIPCIO

Girona 4 cl

Tots els trevalls firmats són de la

responsabilitat dels

seus

els

autors. No 's retornen

Septembre de 1910

Ell uiia festa

dies

a

ha expressat

patrifáica celelirada
Fransa, M. Poincaré

la

els lioiues de la

de que,

seva recansa

«reueració

seva

haqin

O

o

île

desaparèixer sense poder veure
realisada la v<justicia reparadora en
la

qüestió d' Alsacia-Lorena. El

orador socialista i\I. Jaurès ha
rat

gran

censu¬

asprement aquestes paraules, ve¬

nint

a

dir:

Si Mr. Poincaré vol la

revenja, que la fassi ell la guerra! >
El professor Aulard, comentant
les

apreciacions den Jaurès, ha re¬
que la doctrina de tots els
demòcrates, socialistes o no, es la de

marcat

'Is pobles han de poder disposar

que

lliurement de sí
mat (pie

volen

mateixos,

si 'Is alsacians

el llur destí

unir

tornar

ha afir¬
lorenesos

y

y

am

Fransa, cap raó humana hi hà per¬

què deixi de

pensarse en

la rectifica¬

pod escapar als
estudiosos de la política. Ja no 's trac¬
ta pas d' un patriota, d' un vulgar
dutuiñni.sto, sinó d' un patriota d' en¬
teniment, que pensa en 1' avenir y
1' avenir dirigeix la seva mira¬

da'escrutadora. Ell
arroerament

no

ha pas

de llensar

la guerra, mes

un

parlat
poble a

ha aludit a qu aise val¬

contingencia possible, militar o
no; però en Jauri'S, pacifista avans
que tot, ha donat aquella exclusiva
interpretació al parlament de 1' ilus¬
ga

tre senador.

parlat
nitat y
es

que

en nom

ha
de les idees d' huma¬

Ju-sticia, però cab preguntar;
tal volta no implica un cas

d' humanitat .la situació d' AlsaciaLorena? Si

aquestos dues provincies

Bismarck esquarterà brutalment
de la Fransa de P-Imperi volen rede¬
venir franceses, quin humanisme
que

existeix que puga oposarse aa aquest

llegítim aniiel?
Veusaquí la
1' Aulard.

am

contradicció

clarivideiita

que

Ilógica,

de manifest.
Nosaltres, nacionalistes republi¬
cans de Catalunya,
hem de veure
am
simpatía aqueix «revengisme»
que pod calificarse d' oportunista y
filosòfic. Recordem que no fa pas
gaire temps que per decret de 1' Em¬
perador va abolivse un acord de
r Ajuntament de Strasburg estatuint
en el seu municipi 1'
ensenyansa de
la llengua francesa.
posa
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donar mobros de

virilitat,

simplement

o

de civisuie y cultura.

h' acció política, ilctcrmina nióa clara¬

ment, F estat d' iiii poblo, que no pas la

la premp-

Què bi poden esperar d' una direcció
política, de semblantes calitats? Res ente¬
rament

pera

'1 bé de la nostra ciutat, ni

pel millorament dels nostres veins.
Lorena, com
que a-?gicCal per això, rompre de cop amb aquests
regeixin autonòmica- 11a manircsta més clarament 1' estat indi¬
motllos vells, y abandonar d' una vegada
ment; mes per això es precís que re¬ vidual y per lo tant, la manera d' esser de
els
vividors dé la política: que gaudeixin
conquereixin la seva personalitat ; la colectivitat, y aquesta última, sols dóna en bon hora
dels bons que han pogut recua compendre '1 desig que 's té de fer prosfrancesa. Cap tractat pod anular lo
llir' durant la seva acció maquiavélica,
sèlits por un partit determinat, y en mo¬
que la naturalesa ha fet y 1' historia i
però que restin abandonats dintre la seva
ments oportuns.
ha consolidat. Sempre serà un crim
ignorancia y mala fe; y s' arredressi la
Més clar: quan F home obra lliurement,
joventut
plena de entusiasme y d'ideals,
apoderarse violentment d' un teri i- se veu en tots els seus actes, la seva per¬
y
amb
unió
fra ila y sencera, procuri, ca¬
tori y teñirlo sotmès sota F espasa.
sonalitat deíinida; y quan enraona, sols
da hu, dintrcí del seu programa, portar,
Res hi hà que justifiqui una suplan- so manifesta a impuls d' una voluntat.
una regeneració cultural a la nostra
ciutat,
Aixis es que, en matèries politiques,
tació de voluntats, una ingerencia
digna per molts conceptes d' esser més ben
i' home pod accionar d" una manera ben
estranya en la vida espiritual d' un
administrada y millor dirigida.
contraposada a lo que escriu o perora.
poble civilisât.
Aquest dualisme que hem observat en
La qüestió d' Alsacia-Lorena es
iel cLus de nostra vida y dintre de la socie¬
ADMINISTRACIÓ
plena de tenebres, no solament per tat en
que 'ns hem mogut, no bis ha pogut
Fransà y Alemanya, sinó per la pau
convèncer, per això, de que Üs nostres poMUNICIPAL
del continent. El dia que aqueix fan¬
jlitics estessin tots, compresos dintre aqucsEs hora ja de que 'is veins de Girona
tasma s' hagi esvait, s' aclai'irà l'ho¬ Ja classihcació, car creiem encara que
se fixin y segueixin am verdader interès la
ritzó polític de tota 1' Europa, y ^existeixen homes enters y convcnsuts, que
marxa que
i)^Ni',ta F administració de la
això no més podrà lograrse am líi. .^.jtaceinnen ce conformitat am lo que raoneu..
La

aquells dos pobles.
«revenja» es un afer de senti¬

\

Mes, la nostra ciutat, està mancada
d; aquests homes.
La

ment—y el sentiment sol tenir sor¬

als càlculs dels
homes—que 's trasparenta molt so¬
vint. Recòrdinse 'Is incidents perio¬
dístics a que han donat lloc els vils
atacs d' una gazeta alemanya amb
preses que

ocasió

d'

frontera

escapen

haverse

elevat

aeroplans pilotats

uns

les

menceau, en

seves

la

sobre

militars francesos. Recordis que

per

r honor

rescentes con¬

1"Argentina, ha ])osat
per damunt la pau, mos-

trantse contrari
seva

al desarmament de

aquella espina

aquesta causa '1 seu mi¬

litarisme, que altrament fóra censu¬

rable, té la seva raó d' esser.
Nosaltres,- llatins y republicans,
fills

espirituals de Fransa, no podem
pas romandre indiferents ,a la qües¬
tió novament actualisada per les pa¬
raules de l'ex-ministre Poincaré.Cap
simpatia ens uneix, per altre banda,
a F imperial (ruillem IT; que va a la
posta, víctima dels seus grans erros,
davant la formidable

rancia

F

embranzida del

alemany. La préponde-

d' aquest

mistes, conservadors, lliberals demòcrates,
republicans, radicals... tot lo que bs hi
àembli niés apropriat a la seva manera
d'

associarse; però

s'hi observa

socialisme/

iucalificàble discurs

a que

manera

d'ol

quasi

rar

ble,

vegades s' equivoca.

Aixis hem observat que

tica de nostra
una mena

altres

en

a

poli-

esser,

d' associació de tots els elements

el

règim

y

y

substituirse

un

direcció de la

als

cosa

Y

Caki.es R.^

iola

igni f-sperit tou om 'iigui la
juvo; l'o.splondoi.ïi .sobi 7 frout
rigorós. vJiio(( l/uiir, ol P'ol.

suiig
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estranya aquesta .afirma¬

política de la nostra ciutat

s' observa, sobre tot en època
y

allí

d'eleccions;

veureu, que sense obeir a cap

forma

se

una

majoria

en

gosar

portar,

ni

idea,

les nostres corpo¬

racions, que apoien, amparen
el règim ministerial, sia b
bense

a

y

sostenen,

que

vulga,

pregecte,

una

idea que pugui semblar contraria al Go¬
vern

què'ls presenta,
serà totalment
impossible practicar cap millora, no 's po¬
drà atendre segons se diu, ni tant sols als
gastos més necessaris y indispensables.
0

signi de

No

civil; bé n' hem vist,

en

les nostre.s

que apart

anem a

motius

de

que

detallar de moment Ics

cau¬

(Faquest estat de F hisenda

municipal ni les solucions

o remeis, si pro¬
exposaries en pròxims números,
enipei ò desde ara hem de manifestar que
curarem

de que

que

de les principals

una

do molt temps

pressuposts anyals,

tarse

la realitat dels gastos y

am

a

la

es

la

se presenten y ap.-o-

ven els

subgec-

sense

necessitats

deguda relació amb els ingresos,

agravada aquesta falta,

Fany

sembli

ció: F acció

turalisar y

en

durant

que

acords que vénen

se prenen

desna-

a

dcscíiuilibrarse més lo

que

ja

s'havia equilibrat fingidament. y també es
altra falta la de que no's veu cap orienta¬
ció determinada
sicions que

en

les

peticions

's refereixen

dispo¬

y

dita adminis¬

a

tració sinó al contrari que sense el
ordre y armonía
confusió

a una

proposades

y

y

degut

executades

desorganisació

en

totes

les obres y serveis que naturalment són en

corporacions de fraccions politiques! mes,
allí dins, totes ens han semblat iguals. Es

perjudici de tots nosaltres, que ja ni ma¬
terialment quasi bé .podem ni lo que està
acordat ni si 's cumpleixen els acords, ni

clar; hi hà home

lo que està comensat y no

que per una cortesia ofi¬

cial, per una promesa,
es

converteix

o per

lo

que

sia

element

ministerial, enca¬
ra
que fassi propaganda, rctrògada o
avansada, peroi-ant a sos clectoi-s.
Això

en

no va

bé:

aquesta política gironi¬

cedeix

set o vuit personatges, que servei¬

no

xen

de fe de

alarde d'

vida, per quan se vulgui fer
una
minoria; y es causa això de

la nostra influencia sia nula,

tra activitat
nants

y

la

nos¬

negativa,, ja quebsgovei'-

qjie Girona es una ciutat mor¬
ta, y no pod influir, ni s' ha de comptar
am res per par't d' ella
quan sia precis.
saven

acabat, ni lo

per

tant si pro¬

l'aprovació dels comptes co¬
rresponents, y pera acabar per avui ens
resta sols indicar, que s'anuncia'l que vol
l'Ajuntament fer un emprèstit d" un milió
de

ponen

les obres, ni

que costen

ha fet, que quan se parli d' un grupu
que està en F oposició, se diga que '1 com¬
na,

que

//

no

creiem que

cas

solucions al conflicte

varse

creiem

maiuxa

ciutat, ha vingut

contemporisar,

pera

la

altre

que en

dintre poc temps no serà fàcil puguin tro¬

ses o

confirmen
rares

Ciutat, puig

el fons de tots ells.

iguals», diu el vulgus,
aquesta idea; y F instint del po¬

de

Ivónigsbcrg ha donat nova forsa portarà
tal N Cgada la solució arnn nica de
F iñ(|UÍetador problema.

■

ma

en

idèntica;'«tots són

'

Fransa té clavmda

socialisme

a

mública local.

República.

al cor, y per

majoria, quasi tots, dels leaders de
política gironina, seran o se diran jau-

Cle¬

ferencies de

francès,

davant el fantasma de la guerra,

12

.....

de la terra, se

la

El líder del socialisme

Extranger

perquè propaganda; bé sia per medi de
tots els pobles, sa, 0 bé per medi del initing; ja

Alsacia y

una

trascendencia que no

vers

2

ACCIÓ LOCAL

Nosaltres hem d' aih'ocar

llibertat d'

Poincaré té

den

l'SO Ttas. Trimestre

Fora

ANUNCIS A PREUS CONVENCIONALS

■

ció del tractat de Francfort.
El discurs

Qirona

originals

INTERNACIONALISME
fa pocs

REPUBLICÀ

NACIONALISTA

0 no

pessetes; sense

que en

absolut

ne

contraris, devem apuntar desde
havíem

sense una

retornar

ció

entès mai que

tenir y
de la

que

F emmatllevar

y

d'ingressos pera
interessos,, fos lap'solu-

al contrari. Economies y bona

administració, ha de
terme,

ara

segura garantia

capital

avans

siguem

procurat se en

'Is

primer

dc.sitgcii ob¬
exercir el càiivg d'administradors

y on segon que

que

Ciutat, administrin realment, y

no

CATALANITAT

2
vinguin

altre recurs, quan

no veuen

suflcienta,

no es

Proclamada la

convertirse en Recaudadors, que

a

que

la recaudació

emmatllevar.

y

sembla que

,

constitueixin aquestes mides

INVOCACIÓ

rigor governamentals, la conclusió de
que '1 govern no sab que fershi, per obte¬
nir

periodistes

pera

Avui, diumenge, tindran lloc al Ven¬
diputat a Corts. El

del Marroc:

però la

seva

resultat sembla

res

taques de sang humana, ni sentir el

tre ilustre

retruny de les descàrregues.

després d'haver anulat al seu contrincant

Y

l'esfors de l'or, havia robat la re¬
presentació del districte, fins a la ratifica¬
ció pel Congrés, del dictàmen del Tribunal
Suprem.
S'ha fet activa companya a favor del
primer president del Centre Nacionalista
Republicà de Barcelona, en la que hi han
pres part tots els elements politics de Ca¬
talunya que estimem, com se déu, el nom
de nostra Patria, y el nom del patrici ilus¬
tre. Sols una amarga excepció déu ferse:
y es el contingent politic de la dreta cata¬
lana, que d' una manera vergonyanta ha
fet campanya en contra a la victoria del
candidat senyor Carner, oblidant que de
aquesta manera afavorien el triomf del
seu contrincant, el plutócrata que corromp
a pes d'or les conciencies tot menyspreuant

vaga

qui,

el

am

de nostra

nom

aquestes han vingut:

ara,

y

govern,

am

tm

excepció, el dret de tots el bilbaïns,
trons y obrers, rics y pobres.
Qui més perilla
socials,

la

es

de

al

seu

sostenirse

costat, que

no

apoi de les baionetes,

el foc

dels màusers per

se¬

Mai ha fiorit 1'

mai

am

la

seva

per

électorals

actual tendre^ a modificar
els districtes electorals, a fi de garantir
El govern

tant

aínpleinent

com

sia possible '1 dret

sufragi, y el millor compliment possi¬

del

en

de la nostra

provincia, la seva modificació'

necessitat

es una

doncs existeixen
ques

la distribució electoral

^sentida de molt temps,
unes

divisions geogràfi¬

electorals, per la formació dels dis¬

trictes,

que

ataquen directament al sentit

nisti-adors que
a

la

Ciutat, sia

com

ineptitut de la

i

reci·lini-

demanà}^'

comptes a persones

racions

abogariem perquè les corpo¬
indicades a donar la seva opinió,

fessin ressaltar

en

llurs informes les mol¬

incongruències que avui dia existeixen
districtes, y propo¬
sessin una divisió més racional y patriòti¬

tes
en

molts dels nostres

ca.

ulls

Precisament, si volguessin obrir els
a

la

dició y

realitat, la mateixa historia, tra¬

geografia, els hi donarien la feina

feta, d' una manera que evitaria tots els

possibles abusos que 1' actual divisió fa
persistir y augmentar.
Concretantse exclusivament al respec- '
te de les comarques

de la naturalesa

naturals, obrint la veu
que parla més eloqüent-

que

dóus suprems de benhauran-

patològic.
un

equivocacions, (por no

altre fort

per

desconeguda,

(sitat

calificatiu,) tard

o

dintre

d' hora s0

mon cor

cal una potenta reacció dt
sensatesa pera aturaria.
No anem a fer, avui, comentaris, ni
estudiar fondament una qüestió, que lu

i

après, al cOr del somni, tindré 1' .ànima en(cesa

d'

un

tal amor, en 1' ara del

foc de jovenesa,

creuarà ma vida tos eternals camins.

que

la

Les

seva

ira.

antigues cessions i cambis fets pe

vingudes de eomissions; la de

viurà

aon

amb els consegüents edificaments
reforma, que sigui celebrada an
més grans disbauxes que les arques

i

aon

d'

de|¿

sa

dre

treuran

una

blavor perenne,

sublim, insomniada

(riós:
els

temps, durà nous gojcs d' una dclsó exqui-

(sida;
un

homes, tot llum i nitidesa,

acord hermònic fixat per nous

colós.

Laurea Dalmau

resoldre^;
MCMVII

Fires, ho creiem;

corporació popular.

desagraviar als veins, tres
quatre dels consellers més representatius,
anaren a acompanyar el tabernacle de Sant
Agustí en la festa de l' Argenteria, y això
sempre es una satisfacció pel barri.

Savem que

com

una

TArcaldia té 'I propòsit de
estiifa de desinfecció, aixís

el material sanitari convenient pera re¬

degudament, qualsevol epidemia.

No hi tenim

res a

dir.

Lo que

devem advertirli es que si mai
pel cap fer edificar el lletreref,
prengui mides de l' estufa primer y basat
amb aquelles mides, alsin l'edifici.
Diem això, perquè temps enrera 's cons¬
truí U7i Dispensari Municipal, estil alarb,
molt lluent; i un cop fet, no s' ha qiogut utilisar, entre moltes 7'aons, per la més fonamenital... de que'ls llits no hi queven.
li passa

17W

es

pas

la primera vegada d' equiV'O-

carnos.

pessetesj

HEBDOMADARIES

pera pagar el deute.
r*
la burocracia y que '1 manteni¬
De la manera que s' ha presentat
la|^
ment del poder caciquil, la divisió electo-.
qüestió; requereix una grün serenitat i utt|^^
Diumenge passat varen tenir lloc els
ral sei'ia estrictament supeditada a, la le¬
més gran criteri, pera resòldrela; aixís esj^^ aplecs, pès' tot Catalunya.
'
galitat, a la justicia, a la geografía, y, so¬
que es d'esperar, que ja que l'actual ajun*
Aquí, a Girona, tot i els comptes que
bretot, al sentit comú.
tament no'n té més culpa que la que té un^ varen voïguer treure'ls diaris catòlics, am
La vaga de Bilbao
callat successor, sabrà posar tot el seuí; prou feines si arribaren a mil concorrents,
seny en l'assumpte, i evitarà una desfeta.^. i això comptant dones i criatures (al cap i al
Tema preferent per la política espanyo¬
Després ja's depuraran eis fets i s' exi-| fi aquesti\dos elements són els qui diuen més
la, aquest epissodi en la calma estival.
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les

enfado s' allargui fins al

seu

desdiu molt d'una

ha exposat el criteri de ven-^

ment que

Epidossi dramàtic fins ara, mes que sem¬
bla decantarse, en el seu desenrrotllo, cap
a una terminació tràgica.

a

punt de si fan festes de carrer o' no, això,

comprar

florida els cants d' eternitat

gaudiran'els homes 1' essencia de la vida,
com cl present explèndid d' una alta jovenesa,
i am 1' ample anhel de viure cP un semidéu glo-

serà

Ajuntament, reunit

terrenys fins a nouccntcs mil

vol contribuir

que" 'I

mes

extas'íada;

apropriat i que puja a un milió de pessetes',-,

sembla que

íit

Que 'Is conselles, s' enfadin perquè'l co¬

allavores.un vast jardí encantat

vida la pau

i 1' existir dels

d' autorisació s'havia 1' Ajuntamen

aviat el conflicte. L'

*
*

sistir

terrenys, que, segons se desprèn, sense caj

apremianta i cal

la passa...

I

municipals hagin mai resistit, ha caigut
avui, desplomada posant en evidencia un
cinisme crudel, am la nota passada pe
Ministeri de Guerra, a 1' Ajuntament dè^^

La nota es

per

Poesia, que encara no has fixat
paraula ni '1 goig de ta besada!

El món serà

muralles, les vendes de te

Girona, demanat tli el preu de la cessió

sacra

n' hi havessin

1' encant de ta

una

mena

jorn vindrà de gloria, en què hauràs
(fécondât

oh,

rrenys

les

un

això,

0

d'amor, l'univers nostre tant sols am ta mirada:

passat Ajuntament, amb el Ram de Guerra

tot

Que

per

nois

Sort que pera

IV

ja|'

en

hagut mai de
les fires de Girona!
—A escepció dels funerals als héroes.
Aquest any, s'augmentaran encara, amb una
missa de desagravis pels que puguin haverhi inferit un rescent follet quirúrgic.
Nosaltres lo cque bonament creiem i aixís
ho trasmetem als edils enfadats—, es que 'I
comers de aquesta ciutat no està per festes:
i això no es pas d'avui; fa molt temps que té

si'm mostres ton ceptre ardent
(d' aurores

consignar, informativament tant sols, e'
posa

les fe,stes de barri; i
rebecs, han dit:
«Doncs, no hi hauran festes!»

mers no

deveu|

quins l'opinió púLlica

plata

com uns

guiant prop de ma vida la llum dels alts destins:

tot Girona, i que porta una ncí®
estranya, encara: avui

la

no

la freda visió d' eternes hores,

caurà al teu pas,

fi vergonyosa,

bulositat

del foc sagrat

poder incògnit d' engendració divina:
i que 'ts sitprema i fortá, i't mostres com regina
omnipotenta, orlada d'e foc i eternitat,

donalshí

hagi comparescut a la crida que
l'ajuntament li feu, pera celebrar les fires
vinentes de Sant Narcís, i en cambi se gastin

feteigs,

que tens

edils, se'queixen de que'l Comers de

Còm si

amb el

son'ti|

Girona

exhaust d'antigues esperanses,

cremà en 1' altar del sacrifici.

manifesíen; i allavores, si's Vol evitar uris

a

presencia;

les deitats comandes, i atraus 1' immen-

que a

han esdevingut in¬

solentes, i irresponsables fins en el

molició de les

Nosaltres

Els

plenitut immensa al cor, i ets infantina;
que 1' infinit encercles, i 1' auba se t'inclina
pera oferirte 'is somnis oiiats de santetat:

fa molt temps bah

no es temps pera

les anades i

població petita y esquifida.

*

ni

part, là

per una

passar coses sens

porta per nom, com a centre del mateix,
una

mon cor,

Mes tu,

iiació, i avui ja

radigant dintre 'Is altres districtes, y que
el d'

ja

es

en

airada;

la

vingut deixant

tat, ni vies de comunicació entre 'Is diver¬

pobles que l'integi-en, constituint illots

uns

Marquès de Camps pera emplas-

els

jardins de la Devesa.
No podrien fer lo mateix ami' estatua
llum de la plassa de Sant Agiisti?
Dic: si es que'l Dr. Ruiz creu que no cal
la camisa de forsa pera transportaria.

1' Ideal s' arbora.

s' han fos les estivals clarors a ma

sia.

prempsa,

fets sobres dels

sos

món que en

part dels hons admi-

L'apatia del públic

Proba palpable n' es el districte de
Vilademuls, que ni té unitat, ni regularia
negen.

un

sarla

treuran la font-llum de la

engendrar, sagrada

pateix Girona, de matar

sorprès

a

c<)m una mar

que'm guiin dintre'l món com bell estel propici:

Hi hà ganes, per

la puresa del sufragi, y semblen a
posta pera exercir el seu despotisme ne¬
fast els petits caciquets que tot ho mangocomú,

plora;

temple de mon cor, s'ha clos en la potencia

ofrena,

Mes les
en

cor que

tingut, jamai l'intensa hora

somni s'ha esvaït sense

la visió d'

ultratjada.

han

no

què l'ideal creix

mon

DE LES MURALLES

ble del mateix.
Precisament

dintre mon

desig fervent s' ha post en ma mirada;
en la regió somniada,

un

Mos dies

EL DEUTE

conciencia.

Els districtes

amor

Plassa del

(ses

homes de

les multelegrama

a

deital
pidinavera.

desplegarshi'l cor comuna immensa aurora.

per

aquesta elecció, fa pendant am la de dels

Allà ells

ma morta

mai 1' ànima ha volat

de fer reviure

La conducta de la dreta catalana en

inquieti tant

un gran amor

Diuen que

El

patria.

l'esquerra en el districte de Puig¬
cerdà, per aont ha sortit el candidat de la
dreta Sr. Bertrand y Serra.

inextinguible d'

11

privarse de sentir els

udols de la multitut

que

el retallat blavenc d'un

Aqitests dies n'hem llegit un que deia:
«Si la pesta re a Girona, compteu am

l'excelsa calma austera:

corves

com

enganxat en els vidres d'un cafè.

l'ignorat plaer

lentament recremi

que

el soroll

y

tituts

res

mt.^

sol home de

necessiti

No hi hà

i fos bategà en 1' aire, com un etern, ideal,

president del Consell de Ministres,
igualment que les institucions: que ja,
no tenen un

del riure i la besada;

verge

immortal geste, inconegut tresor
melodia eterna i rima cternisada,

que.igita de tes

nyor

seny

encens

la volició féconda de
>

pa¬

pseuda—democracia del

afortunadament,

1'

aquests transtorns

en

tima.
*

amiga vïananta: que entr.xnyis dins mon ser

estat

d'

crema

La Veu de Catalunya
Pi, i 's va

missa al

passejar amb automóvil pel Passeig de Gra¬
cia! Tant aprop que tenien la victorià! llàs¬

per ton

la

veurem

fi de garantir, dintre

a

a

llavis excelsos aont el foc del cor

per tos
hi

futu¬

veure

quines mides prudencials pendrà '1 nostre democratíssim
general,

.

imprevisió, sem¬

li permetien

va anar

la nota

o

optimista,

no

pregaries d'iin¿i ànima extasiada;

per la rossor serena que en raig de nimbres d'or
brunyeix ton front egregi de casta enamorada;

cultivar 1' autoelogi, inter-

y

pre

descomptat a favor del nos¬
amic D. Jaume Carner, màxim

Per ta mirada augusta aont el dia bi mor
i hi vibren les

explaiarse and) els

calanthi noticies sobre '1 còlera

drell les eleccions de

D. Jaume

pacifica. Fins ara, aquesta

dent del Consell

L* elecció al Yendreli

Y aixó que, segons

semblava servir de motiu al Presi¬

vaga

NOTES POLITIQUES

solució

una

qui es la culpa; mala organisació, no;
falta de dalit dels correligionaris?
Es que n'han d'estar de cansats que ja
ni'ls moguin les disbauxes místiques!
serà

de

R.

de

LITERATURA

suspensió de garanties
1' estat de seti en la capital de Biscaia,

giran responsabilitats a qui sia.

I

d'una idea).
Tot wreti ha sigut tin fracàs aquell si¬
mulacre l'e presentació de forses; no sé pas
en

pro

L'Ajuntament vol instruir espedienf al
personal de la secció d' obi'ès
les

pera

depiirar

responsabilitats pel trassat de la

sant del

carrer

Una de

acabat la
anat

com

vaja: si

'Is nostres concejals han
paciència; o fins ai'a tot havia
tina seda en aquella ca.sa; perquè
dos;

o

lo primer, eiis alegrem que pres¬
vegada, dels que, afegant
adquirits, fan lo que volen.
es

cindeixin d'una
drets

ras-

de Granvía.

CATALAJVITAT
Y si lo segon,

els nostres edils
la

a

també 'ns alegrem de que
sapiguessin tant bé dormir

palla.

Sort que no araibarà la sanq

al riu, per.
què si dépendis tot de l' instrucció d' expe¬
dients; ja savem com se tramiten, y sobre
tot, com

Se
a

les

fan dormir.

se

veu

que a

Madrid, coneixen molt

poc

Algú 'Is hi deu haver dit que a U Escala
hi ha un museti Emporium; per guardar tots
els obgectes que's trovin en les escavacions de
Ampuries; y ells que si, publique una 1?. 0.
disposant, que tots els obqectes arqueològics
que 's trovin en la provincia de Girona, si¬
guin remesos al Museo Emporium.
hi hà

no

Ens

un museu

Comissió

el 2ó del mes de Septem¬
bre, el plas de presentació dels trerrogat fins

tat

apenes

ha pogut augmentar el

cens

de la població.

l'Institut de

En
J. T.

la

Figueres hi hà
llengua llatina,
proveída per opo¬

qual dèu esser

bé, dèn voler, que fot vagi
després decretar /' ane.rió al

a parar

allí

museu

cen¬

portin no més que fustes.
Què 'n farien de lo altre!...

En la

Concert de

llegislatura de 1878 l'ou presenta-

da al Senat

de les

una

cions de llei de caràcter
fou el senyor

primeres proposisocial;

son

plano i orga per Arthur Marcet i

Simplex de Barcelona.

Marquès de Santa Agna, qui

defensà humanitàriament «la fundació d'un

gecte.

Aquesta anotació
còm

tracten

se

a

diu clarament

ens

Espanya les qüestion.s

socials.

dijous

prop passat

se

celebrd

eu

aquesta vastíssima sala, 1' anunciat Con¬
cert pels notables artistes Arthur Marcet i
Salvador Pedrola, director 1 organista res¬

pectivament de la Sehola Orpheonica de
Barcelona. El programa era forsa interes¬
sant'l

suggestiu; hi suraven alguns noms
qui han rebut el sacre bateig de P Immor¬
talitat:

Mozart, Schubert i, sobretot, l'amaSchumann. Això solament, pera
nosaltres, mereixia tots els entusiasmes.
díssim

Però

d' ocuparnos de les compo¬

avans

sicions que

integraven el programa,

ens

cal confessar
que

d'

sincerament, francament,
la part d' orga—o harmonium—no ins

convèncer, malgrat

va

Pedrola qui feu,

nèixerho,
siraa.

P

hàbils i discretes

unes mans

senyor

esser

a
com

les del

a

Sia per no estarhi versats,

simpatia

escassa

càrreg

voltes, cal regolabor admirable i ajustadís-

una

instraiment den
com una mena

que

tenim

an

sia

per

aquest

Debain, fou P harmonium
d' obstacle, (Íom una cosa.

importuna, ingrata als nostres oids. En
cambi

en

la

part pianística, hi posàrem

tot el fervor- de la nostra ànima àvida

de

bellesa.

Figuraven

en

la primera part del Con¬

cert, la més importanta,

una

melòdica Bar¬

Això

Tschaïkowsky que fou dita am
molta delicadesa; un Scherzo del
composi¬
tor saxó, el gran
Schumann, que al princi¬
el piano va carèixer d' intensitat,
podser un poc dèbil de polsació, emperò
en

devinguent

segur

al final. Mentres oíem

aquest exquisid Scherzo del savi Dement,
ens

d'
...

acai-iciava, psíquicament, el record

uns

dolcissims alexandrins de Samain:

et 1' Amo de

semble dire

Scliumaim errante par 1' espace

una

i la fruició d'

peine imposible A guérir...

aquelles alades notes duien

intima

melangia a P esperit. Després
P Humoresque de Widor,
plàcida, quelcom
nimia; P ingenuu minuet de L' Arlesienne
de Bizet, executat pulcreraent
per amdós
una

concertistes, tinguent
ra

que esser

j

quedat ja buida la foradada

Companyia del ferre-carril de
Girona,' construeix

a

en

•

1 tros

I Sant
Feliu de Pallareis a Sant Esteve
de Bas.

d'elles foien

principi una esperansa
pera '1 proletariat qui llegia desde la Ga¬
ceta alguna que altra reparació de la desaquilibrada.societat humana.
Però dolorós

confessarho, que aque¬
lleis, que al dictaries el propri llegislador creuria justes, lentament han sigut
esmicolades i aquella Gncete-consol ha es¬
tat la mateixa qui ha portat el desengany

repetit

es

nostres classes

obreres, veient de¬
saparèixer aquella esperansa de redemp¬
a

ció somniàda.
Les

llegislacions de quasi tots els paisos

cultes, garanteixen a l'operari i a llur fa¬
milia, dels accidents del trevall asseguràntelshi la

seva

existencia

ara

salubritat i

higiene, mentres

Espanya

trovera

ens

que quan

aquí

que

esclata

un

ment.
es un

afront, aquest estat de

co¬

poden romandre aixis; urgeix que
vinguin lleis reformadores ben concretes
ses no

'ns treguin de dubtes, just es que
l'obrer conegui sos drets i deyers, fins
avui velats, mentres hi hà qui presum,
quixotescament, de saver burlar les lleis
i d'anar passant temps, am més o menys
habilitat, sense resoldre res; i francament
no es pas llògic aquest mode d'accionar.
Avui, això ja es arcàic; ara es qüestió
de lavorar am justicia, donant a cadescú
que

lo que

sia

sou

i

que per

di-et li

pant a(niesls dies, del gran

Comensà la segona part am P
de la III simfonia de
Mendelssohn,

foradada 1 obi^a

les

a

13'40;

vingut

ocu¬

progecte ile

ilarcelonès, de donar un seguit
conferencies, a càrreg de les mès relle-

de

vantes

personalitats mondials.

fet, que iran a Barcelo¬
na, convidats per 1' Ateneu, entre altres
eminencies, Anatole France, Jean .Jaurès
y Enrico Ferri.

Barcelona, viva
aixis la

alta

seva

manifesta

y europea,

cultura,

construcció,
sigut acullerta aín l'entues de suposar.

jijimportanta del tros

y

dóna exemple

present

poder donarlii 1' extensió
L article

bibliogràfic

ha

nova

ha

iasme que

nombre, a fi
que 's mereix,

sobre la notable obra

de D. Narcís Roura T.a vida
y las
Bahnes que s' ha donat a la llum

dies,

y que es

Ciutat de

aquests
la millor contribució de la

Girona,-a les festes,

que am mo¬

la

seva

filosop, celebra
natal, Vic; y de les que se

ciutat

n' ha fet ressò per tot

Catalunya.

îiî
-ii

îfî

Amb ocassió de les festes del Centenari
de

Balmes, la

casa

L' Avena de Barcelona

lia

encunyat una medalla commemorativa
degut el model a J. Solà y encunyada en

els acreditats tallei-s del
senyor

(

d'aquesta ciutat

Per l'Arcaldia

^n virtut

y

del acord pres per la JanSanitat, s'ha passat

la Ib'ovincial de

obras de

tiu del Centenari del gran

en

Vallmirja-

na.

Es
L' A

bella mostra de 1' interès (pie

una

vena se

pren en totes les coses de cul¬

tura catalana.

unès comunicacions

prevenint als estebliments y domicilis, posin en les
condicions higièniques, exigides per
les disposicions legals vigents, les co¬
munes, no provehides de sifon o wai¬
ter-closet, baix 1' apercibiment de
férho les brigades municipals per
i
compte y càrrec dels propietaris.

S' estan fent els trevalls preparatoris
per
d'

la constitució, dintre la nostra ciutat,
agrupació dedicada al foment del

una

teatre

català, composta principalment de
elements joves. Les adhesions, fins el dia
15, deuen rcmetres a D. Enric M. Sufier,

Mercaders, 20, .'Jer.
llant èxit

ílcsdc

an

—

aquesta

Desitgem

inicihtiva,

totes les nostres

ara.

bri¬

un

simpaties.

rresponent al any actual, pertoquen
%les zones de Girona, 74Í) homes; y
àfla d'Olot, G53.

ADMINISTRACIÓ

AVIS D

A fl de

reglamentar per

trimestres la
Del Sindicat
rebut

una

Agricol de Llansà, hem

atenta

comunicació, dirigida a

1' api'opai'se les veremes, se propaguen amb el fi
de perjudicar els interesos vinicols. En
pi'evénció a dits falsos rumors, ens jn-cga.
que fem constar que, aquest any, la culliesvair els

rumors

ta de rairas

se

més que

on

calitat y que

grans

a

presenta en aquella comar¬

ca

men

cada any;

que

regular

en

quantitat, superior

provablement, no hi haurà
variacions en els preus que acostu¬

nostre
sar

suscripció aí

Setmanari, i

la bona

marxa

nistració, fem

comen-

de l'admi¬

avinent

als

nostres suscriptors que en el

present més passarem
brar el rebut dels

Agost

i

a co¬

de

mesos

Setembre

única¬

ment, quin import serà ú^una
pesseta.

regir,

Fa

constar, adernés, que està disposat

à facilitar tota

pradors

que

de detalls

mena

desitgin intervenir

als

aquell

en

Jli

com¬

mercat.

II Guanos

complerts

superfotats de I' acreditada
Companyia Bourdalaise

a

les

quatre de la tarda, s' inaugurarà la nova
estació que a

Vic ha bastit la Companyia

dels Ferrocarrils del Nord.
A 1' edifici serà
ma¬

sofreix, el nostre
estimat amic y company de redacció
en Xavier Monsalvatje.

té,

que

Segons el decret cridant a files a
75.000 homes, en el repartiment co¬

CENTENARI BALME8. -Demà

Se trova forsa millorat de la

Hem retirat del

mes

J. CAPKLLA

laltia que fa dies

Adagi
ample,

tren espe¬

1' Ateneu

ï

pongui.

Rondó de

cia i mestria.

la comunicació.

corres¬

pe¬

aplaudiments, i el
Mozart, fresc, suau, policrom,
descapdellantse aristocràticament, sient
interpretat pel senyor Marcet amb elegan¬

Mdant establerta
%
Essent dita

mides do

conflicte, no podem resòldrel per manca de
lleis apropriades al ti-evall i les poques que
tenim semblen lletra morta, car tothom se
creu amb el dret de menyspreuar algunes
que resten per escarni, trovantnos que
quan volem aplic-ar algun a-ticle d' elles
ens topem ab una dotzena de disposicions
aclaratories que les desvirtuen completa¬
Això

Dimars al matí, les dues briga; des que travallaven en am dúes ga¬
lleries se posaren en contacte, que-

en

lles

funest

I

socials, algunes

acallar els nodrids
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que la
d'Olot

si, desde aquella data fins avui

s'han escrit moltes lleis

carola de

pi

I|

autor 'I

hospital nacional pera invàlids del trevall»
poca cosa era, i no obstant satisfeia una
greu necessitat; però consti què encara no
se té noticia de que s'hagi colocat la pri¬
mera pedra de tan noble edifici en pro-

Salvador Pedrola, organisât per la cata

El

lla

^

■

COLISEU IMPERIAL

las

NOTES SOCIALS

Els nostres pares,

se'n

sortirà de Barcelona

per¬

pera

un

i,a |)rempsa catalana s'iia

tral?

preveient ja la pro¬
tecció del centralisme, varen proveir el nos¬
tre museu de obgectes, ah caràcter de deposi¬
tados; perquè 'I dia que 's fassi l' anexió,

ciutit,

de civisme.

sicions.

0

nostra

de Vic, de tornada, a les 19.

vacant la càtedra de

provincial, senyor

de

altres' distingides

Sembla ja, un

qui amb ed considerable transcurs d'uh

segle,

y

valls.

provinciana, la ciu¬

Ministre?

y

cial que

organisadora del
Concurs Lexicogràfic de la llengua
a les ovacions que 's tributaren als artis¬
tes, ens oferiren qualques senzilles causons catalana que celebra el Centre Auto¬
catalanes.
nomista de Dependents de Comers y
La concorrencia, dolorós es P esmen''
de l'Industria, de Barcelona, ba pro¬
Nosaltres, els qui espiritualment nohr
vivim, pensàvem: Es Girona; P apàtica,

inauguració les autori¬

quals la companyia podarà

*

*

La

1'

a

tats barcelonines y

sonalitats

so|

la característicament

Assistiran

alegrarem del prompte y to¬

tal restabliment.

tarho, fou escassissima.

províncies.

Que

solemnial, magestuós; el minuet de Schu¬
bert, noble i jovial, ungit d' una ancestral
delicia, i executat sobriament; termenant'
am la
composició de Guilmant, clara ï
virgiliana en la Pastorale, i vibranta i
nora en el lliure Scherzo.
Finalment, en pac

3

constar que

la

truida per la
la

posada

nova

làpida fent

Representant

en

la provincia,

Josep Canals

!j -OOXJOméïs-

estació ha sigut cons¬

companyia

commemoració

una

FR A NS A

pera

associarse

del Centenari

signe filoscp català.

a

de l'in¬
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ab

salas, Trepólnto per senyoretes etz.,
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model
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y
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:

:
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pera
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