REPUBLICA

NACIONALISTA

SETMANARI

PREUS DE SUSCRIPCIO

REDACCIÓ Pujada a la Catedral, 2, primer
ADMINISTRACIÓ: Portal Nou, 18

Any I

"EI

Girona.

(..Vuu correspon

P orátoi'ia

Radical Catalana
dies, a Bar¬
celona, organisât exclusivament pels
lerrouxistes.

elements
en

els

uns

altres

Sembla

que

partits polítics, tam¬

d'

esser

oferia

bé hi han d' liaver demòcrates radi¬
mes no

tes, el nom no fa la cosa.
La

pompositat, la propaganda, la

suscripció als títols de congressista,
va esser ben organisada i ben exten¬
sa; a pesar de tot, ha resultat un con¬
grés en tout -petit comité : com una
sense

declamació radical,

de

classe

mes

idea nova, en política, en

cap

sociologia

o en

administració.

Hem

seguit, am 1' interés que té
pera nosaltres tota política desenrot¬
llada a Catalunya, les sessions de
aquest congrés; pensàvem que d' ell
ne sortiria una nova doctrina, o quant

definició,

menys, una
deia

nn programa

política lerrouxista. Fins

ara,

aquest capdill de masses incultes, ha¬
via fet la

seva

propaganda valentse

de

proclames contra 1" ordre social,
contra '1 clericalisme, contra '1 capi¬
tal i contra tot: política intensament
negativa la;seva, am paragrafs llam¬
pants i eloqüents, -ne tenia prou pera
lligar a la seva voluntat els abúlics
sentiments del poble. IMes ara que ha
lograt apoderarse del govern muni¬
cipal de Barcelona, que hi imposa 'Is
diputats més ineptes i servils, que té
un estat major entre '1 quin hi hà al¬
gun element— escàs, excepcional—
de veritable

sentit

derarlo

incompatible am les seves
reivindicacions, o la part considera¬
ble

socials, delimitant el

partit i sagellantlo
sonal

tra

seva per¬

'1 continuar
aquesta política indecisa té '1 seus
inconvenients, i es llògic que seria
estèril en pobles cultes i avansats;
mes, desgraciadament, encara es
possible
a

cursos
seva

programa, no
de la

seva

sense

ideals i

més amb els

re¬

oratoria nula i la

personal soperbia. Perquè, si

havés limitat el
ríem vist

els

nostra, comptant com

a casa

hau¬
gruas d' autonomisme
seu
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programa,

contin¬

gent d' emigrats i analfabets.
Pera nosaltres, 1' única política
racional

la que

es

's basa

la-Patria

neixement de

el

en

nostra

i-ego,

es a

dir, de Catalunya: els qui tàcita o
concretament vulguin cloure 'Is ulls
an aquesta
realitat, tindran en no¬
saltres

un

enemic irreductible. 31 es

hi hà

política, com es la
lerrouxista qui té tant sols per base
1 dogma la consagració i 1' imperial
quan

voluntat d'

una

un

home, els nostres

sen¬

timents democràtics 1' han de rebut¬

jar enèrgicament,

i

idolatria

home

tit
a

recau en un

moral, qui té la

base de les

niències

seves

aquesta

quan

seva

sense sen¬

política

exclusives

particulars,

que es

com

conve¬

hipòcrita

i

qui es covard, allavores sentim una
repulsió instintiva envers el jefe i
intensa commiseració

una

esclaus

que

pels tristos

'1 segueixen d'

una es-

clavitut ben voluntaria.

no

del

oli

es en

artifici, sim') la

un

Cor que

seu

paçqbla: i el

als apòstols dels humils,

forma en hi

pren

Pau

geste tribunici sossegat, lent,

de la

una

nostra

nota lluminosa dintre fi to
vida

jji-ovinciana, P apòstol
esinanyol del socialisme ha vingut a par¬
larnos i)úblicament.
meditat serenament la

seva

pa¬

figura,—d' ho¬
bó, (P home sincer,—per augmentar la
simpatia que la seva presencia engendra;
i ara, que de la meditació de la seva
pa¬
seva

me

raula 1.' iiem sortit més

idees
ves;

i

convensuts de les

propries, algunes confoses
que

tret més

del record de la

intensaadmiració,

am

persona

com

les

se¬

n' hem

més s'allu¬

de nosaltres, podem parlar, sense la
imiu-osió del moment, del solc de llum que
nyava

el

seu

ánima.

parlament

va

deixar

en

la

nostra

P establiment

(pie

cxist(íueia i consolidació de la

seria imposada

que

revo¬

ííepúldiea, ] erjudicaría iu

ment

la frase

pesar

mateixa, i

la forsa, y no per¬

per

trevàll, la cansó popular de P esperansa,

majoria del país, mes a
d' (pinar diferentment en aquest
punt, eom en altres del sou p.irlameid, hem

flori/ies

de feconèixer la valentia

am

medi

ses

P estrofa del

espontàniament de trovarse

ben

idees

de la pau,

propici

a

en un

la divulgació de ks

santes, té '1 dò d' encerclar Fs pen¬

conduiries

pera

lògfííiíX de la

Pafinitat idea-

cap a

i coufòndreles en una at¬
Justicia social.

seva,

jar

am

que va

fuete¬

pseude-conductoi's dol poble, revolu¬

a

cionaris de noni, mes (pie sempre

han de¬
fugit els perills persorals durant les bullan-

promogudes

gucs

am

les

peroracions,
escapar a P ac¬

seves

mósfera de venidera

i arribant

1^1 seva ánima, transparenta y diáfana,
entrega totes les sjves vacilacions, totes

ció de l:i

les

raules, anà extengi eut la més sincera

crisis, tota la

seves

paraula humil

té '1 dò

que

geniíitat més

pura;

aberracions

públiques,

i

abnegació,

seca

suprem

s'

no

engendra mai

en

de P in-

sempre

toralidat

una

la

raul'li.
hlgunes de les idees

la

condempna les

quan

ques'per la classe desvalguda, la
tema adobta

a

despòti-

seva ana¬

ritat,

plácida

pa-

emigrai-

a

pera

Justicia.

I aixis

totes les

sempi-e am

verborrees ni

sense

ment

nobles,

cia dels

entraren en la concien¬

que

presents.

En Pau

Iglesias ha, trio nfat

el nucli socialista d'

a

Girona:

aquesta ciutat, haurà
am

hi

seva pa-

rau'a; nosalti\s, convensuts de moltes de

teiK^i pera nosaltres ademésdel valor que

les vei-itats

les hi dóna la

es¬

serdrlo

ac¬

ell amb el Has moral dels que pensen

representació, el d'

seva

íntimament lligades

tar

tuaire'.

política i

manera

les

am

do pensar;

la nostra

am

"la nostra constanta

i són

en

conseqüència,

més protondament caigueren al

([Lie

nostie cor,

afermantles, encara, més intén¬
Sobretot, al condempnar la llei de
Juris iccions, aquesta vergonya de Pestat
rit.

same

llegiílatiu d' Espanya, i vergonya, ensemi: q de tots els polítics que la mantenen
0

la

toleren,

va

semblarnos

P int

acció

msa

protestativa dels

dipu ats; i passà,

en

impc lenta manitestació

p|i' certs motius,

sa

1

nostres

visió d' instant, el

cordldel dia de Solidaritat

exposades Ja de molt

rem,

Catalana, quina

va esser

infructuo¬

dolorosos de comentar

pels mateixos ideals i, devegades,

talunya.

La gran veu
.Jo

voldria" trobar

pera

oferir

an en

de l·i

meva

admiració.

...El

Palau del

encf|'terres,
a per garantisar
la possessió d'aque¬
permanentment hi han 2'3,000
lles

que

fa ugmentar,

en

conseqüèn¬

com un

d'

cacia
del

ges

cions de cultura i de

progrés, moral fi

ma¬

terial, del mateix Estat, però no de com ar¬
ques" am les que no 'ns hi lliga cap senti¬
ment ni afecte, sentirem com la veu de la
veritat prenia eco en aquestes manifesta¬
diputat socialista, i pensàrem

el dia del triomf serà

un

mateix

que

goig el

sentirem ells i nosaltres.

Enemics,

pensem

als medis conduents

creiem més

a una

sia possible, p(-rò no
proclamen sistemàtica¬

socialistes

espanyols. No 'ns

pantarien les conseqüències d'

ció, dirigida

evolu¬

com

la revolució que

per

veu

que

una

es¬

revolu¬

homes honrats i nobles

per

P efi¬

de creador, el Vent

irrupció triomfal, rebat
banderes vensudes els

per

les

per ter¬
cortinat-

sumptuosos, fa trontollar les imatges
odiat, aixeca un ressò de multi-

del culte

tuts ululantes entro les

dels

rcnglei-es gregàries

diputadets.

Passava,
les

en

multituts.

la rondalla, el rei entre

Sols

els- escullits

podrien
veure,—s' havia dit,—'a riquesa de les

vestidures reials.—I tots els

cortisans

se

exclamaven:

Oh, la magnífica vestimenta
blanquíssim! Oh la porpra
igual! Sobtada nent una veu d'infant

Oh P armini
sense

cridà: Oh! Un home tot nu! —I 1' encant
veu

va

den Pau

Iglesias entre '1 remat parlamentari espa¬
nyol.

lógrame '1 cambi:

adequat confiarlo

ció, tant ràpida
ment els

a

la llet de la lloba

romandre desfet.—Talment la

ell, de P actual forma
diferentment respecte

com

en

heusaqui

la del Gènesi, penetra

en

ra com a

fomentar les manifesta¬

a

aquella

com

ció al

les'; manifestacions armades, i anhelem
la riquesa de P Estat sigui integral¬

Ròmul,

no-

Poble, i' Esperit del Poble, Ventada-

Déu,

portes

pais. I nosaltres, que tant intensa¬

tot de sob¬

to, una veu nova s' alsa, veu d' oln-er

cia, de 30 milions el pressupost de guerra,
constituint, segons P orador, una provoca¬

a

murs, ressonen

parauíeries, insinccriabominables, idolàtriques i covardes

tats

fondatriu.—Doncs

de govern

s?us

únicament vaqües

drid,

tantes vides, 90 milions de pessetes, i

que

Congrés està reclòs als

onvencionalitats. I velu que,

f

en

>

véntf del Pob'o. En els

de

cions del

fórmula verge

una

Pau Iglesias el testimoni

del Marroc, segons P ora¬
dor,-ha costat, a més del sacrifici cruent
guerra

lo

an

i tre-

socialisme espanyol no havés nascut a Ca¬

rc-

d'ipsistir.

homis,

do

avans

admirarlo, quedàrem lligats

les mateixes uto/ies, i 'ns condolguedel fons del cor, de que P apòstol del

per

i la

crítica feu recordarnos

seca

vallcn

i

parlava l.i

que

áninj|i de Catalunya per la seva boca,
enertia de la

ve¬

figures ampulo¬

augmentat prodigiosament
que va exposar,

seves pa¬

sos, mes deixant un rastre d' idees franca¬

pietosa, i P odi
seva

que

gris

lucionari de la

la convicció de la

i

Iglesias

pei-ò considerem

convineenta, que ritma perfecta¬

ment-destinada

Com

A'ny

de cdlma

ment odiem totes les aventures guerreres

raula: liom recordat la

ha

aquesta de continuar
sense

que

d' existencia al gran

base

Hem

sigut aixís: i lo que
podser semblarà, a tota conciencia
honrada, una equivocació, es, tal
volta, una altra estratagema política
no

se

.

Naturalment

de pensar.

manera

Mes

la

am

seu

'1 voten,

menestrals" que

de

haurien, també, determinat en con¬

que

leccions

'1 seguei¬

l'haurien abandonat per consi¬

moral, semblava

ha^'ía de concretar les seves as¬
piracions polítiques i les seves predi¬

sentit social,

en

'Is obrers enlluernats que

xen

s' hi han demostrat en
aquet congrés acaparantho tot els
organisadors. I cosa estranya; han
retolat de català aquest congrés,
quan precisament caractérisa la se¬
va política nn prurit d' anticatalanisme, i sols un parlament en català va
tenirhi lloc. Tampoc, pels lerrouxis¬

cals,

anticatalana: si

francament

havés establert bases
0

99

contenia; i allavores, o deixava
una política personal, o se

que

"

ANUNCIS A PREUS CONVENCIONALS

Congreso de la Democracia

tingut lloc, fa

12

Extranger

responsabilitat dels seus autors. No 's retornen
els originals

Núm. 7

2

Fora

Tots els trevalls firmats són de la

boneis.'L

Ha

l'50 Ptes. Trimestre

......

Allà al

defora,

e:«C:dlits esperava

una

Papósto..Les orelles
la

falang de veritables

àuib an.-ies la
se

veu

de

badaven àvidament

qui anava a sonar. Bate s d' inquietut trencaven el silenci solen.nial. Una

a

veu

hora definitiva

sonava.

Fóra del Palau

presentatiu, P Espanya

nova.

re¬

Però més

í

CATi^LANITAT
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hauria de dedicar molt més temps

enllà, més enllà encara, era Europa, ama-

paraules del qui liavía

tenta a escoltar les

donar

1' lionra perduda

de tots nos¬
altres entre '1 naufragi d' un sistema ver¬
gonyós. No la sentien Vosaltres, amics
meus, an aqueixa Europa de les glorioses
intervencions espirituals d' octubre, dressada com una gran ombra sobre la tribuna
del varó nobilíssim, qui brandava el fuet
damunt 1' esquena vincladissa dels moltons

de vindicar

tingué lloc al teatre Novetats. El
del seu discnis, i)le d' acpudla seva

que

tema
■

inentats

una inc-

escarafalls dels
faritzeus qui s' escandalitzaven.—Es que
no lli hà, en aqueixa menassa, una lien

diputat (ple "s posa en continua relació amb

espanyola? Es que la rccordansa del jesuïta Mariana, i del «De re¬
ge et regis institutione», ha fugit de la vos¬

ració (pie
hi

ve

xis

com

tra memoria?

ti'ació, i com se fa ol)rp

(d

poble

clàssica tradició

¡imor

es.

féconda la recí])roca

•Tot P aidiel (pie

La Bisbal

(d

en

seu

re])resentaci(').
P homenatge del

seu

districte, hi

lahò-

PEL TREVALL INTEMSÍU
Se

adeptes,

en

les altres poblacions i co¬

catalanes, per irradiació, mes
trevall d' organisació i de propà

marques

'1

sense

ganda, que hi es tant necessari.
L' Unió federal nacionalista

vol anar directament a compulsar tota

na,
V

republica¬

opinió catalana, i sols P intent es ja lloa¬

patriòtic: no serem nosaltres els
menys entusiastes en aquesta obra, que la
ble i

creiem de vital

necessitat. Cr dèm since¬

ha de
respondre aiïib intenses organisacions po¬
lítiques defensores dels mateixos ideals:
rament

que la provincia de Girona

tant P idea de Patria com la'

tindrà

un

nadiu ressò

ronina. Mes

no es

sola conferencia

en

pas un
lo que

activar la fofmació

cada

de Llivertat,
comarca

gi¬

sol miting o una
's necessita pera

compacta d' entitats

polítiques "dessota uri pomú denominador: la

propaganda ha d' esser activa i consbanta,
veritable pelégrinació propagandista, pe¬
ra infiltrar dintre les conciencies V energia
necessària i pera

fer aixecar P actual ni¬

's troven per feries ade¬
quades als mòvils dels organisadors. ■' •
Y encara, hi hà* un altra dificultat' a
vèncer, que no se 'ns escapa a nosaltres
que vivim intensament en' P atmósfera de
la política local; i són els diferents proble¬
mes polítics que s' engendren en cada co¬
marca o en cada població, efecte del pocu-,
llar i propi ambient.

vell

en

que

ara

Girona, P existenta
conjunció arbitraria i impolítica, ha de
Per

esser

exemple,

un

obstacle

a

a

la constitució de la

federal, mentres els mediocres direc¬
dels diferents partits no visquin més

Unió
tors

realitat

en

la

seva

petitesa política, i que

indefectiblement, els ha de dur de fracàs
en

fracàs, i de derrota en derrota.
A ferlos c'oncients del propri A'aler

de les

propries conveniències politiques, se
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particulars, o com a interme¬
un

i altre

en

determinats nego¬

orientació

administrativa,

o,

pel con¬

nu

de vots i aquesta s'ha

fer, com també s'ha respectat el veto de

i..finie.¡ta.

multitut, pera esser ajudats de tal o (pial

reforma, la qual significa la «pro¬

ducció

de trevall

Clar

que

es

igual

on menys

partit,

temp^

amb aquesta reforma han de

(fe

-

Aquesta entitat ha realisat una impofcampanya en

la

prempsa,

d'una serie de conferencies
entre

seguiíia

desenrotllant,

«El tre¬

altres, ois segtcmts té:nes:

En cambi tota

podés

esser

ssat per

vida

acció, tot estalvi, que

pera

la població, s'ha pa¬

ih-

alt.

Aixís, mai s'ha volgut estudiar la. facilissima

qüesti(ó de la supressió de l'impost
impost arbitrari i denigrant,

que

arma

homicida con.ra'l preletari,

compensa pas

lo que's roba

au

qui

no

aquest, la

hi havia ambient propici i que per

qui's porta a térme, regnajnt
entusiasme i espectacló al veuèe

tampoc, la millor base dc vida qui té la

ja són iholtes les cas'^s bancari, s i

gran comers

(|e

qui estan disposades a adob-

tarlo.

*

mero

Aquest article fou retirat del nú¬
passat, per excès d'original."

Pcsteriorment Ciudadanía- lia expre¬
eíi un aitic'e algunes de les idees on
el mateix anotades. Com (pie no s'ha do
cercar l'originalitat en les idees,
sinó la

ssat

prc-gü|i-

ti:—Q.uiiies ventatges reportà l'Associaci;!?
'

J. Capelpa

nd havien,

no

a una

/¡aira blana
ruder, qui arriba en tant

clariana".

una

en

tant!—

-

i llurs gemes, a

les tenues

frescals odors de violes

l'

or

novells;

del sol, obrien

branques tortes;

i els tendrissinis evònims

verdejaven,

a

verds cabells

onejant en V ambient a cada halè-.

ressucitades totes les deitats
dels mítics temps
tals

com un

passats,

jorn les veia Botticelli

pels monticuls de Fièsole vagant.
Balada IV

Plovia al bosc el sol de mars,
i

les

en

branques hi hatía alegra lluitat
d'^ Isaotta

mans

perdiense

en

el verd, den tant en tant.

Oh belles mans,
com

obliquiu,

hòstia

oh

mans

blanques i pures

sagrament,

en

dolses als

afligits, pròdigues, intimes,
'Is grats regals
en els temps plcicids de les aventure.^!
Oh mans que 'I nostre feble, cor cr lient
millors que

i les

llagues mortals

i tots els nostres mals

lo tant fracassaria.

Aixís, ja mai s'iia afavorit per res,

campanya
immens

de

el Soninití

d Amada '-ni digué,

que

I les

quf's reben a îà

nombrables les adhesions

Encara pre-^

població.

que no

aquesta proganda, són

Balada II

nimfes reviure, i renascut, també,
semblava Fan al món. i al fi semblaven

parlarsen, Vcà esser perquè savien prou

an

©i." CírtbicIc b':^tt«uitjic»

qui han trovat establerts,^—consums, llocs

les actuals hores.

i

el Bosc

en

I semblaven les mortes

preconisaren la bondat de la reforma çle
Gra'cies

Isaotta

ministració les recaudacions dels ingressos

petita quantitat qui's recauda de l'acabalat i de la burgesia, i que si un dia va

depend -ncia mer¬
ra-vs;,

Literatura

iguals

idccs tjui

divcr.sòs

fi cal trevallar tots els ciu¬

en

parar,

fortiment moral de la
sos

Au aquest

tadans i

tremolaven entorn arbres

de consums;

en

cació i la resurrecció ha dc sortir de la

imposicions foranes, sempre han
sigut lleis allí dintre; les imposicions qui

inajíSr
civilisació», «Necesitat d'implantarse'l ri^gim de trevall in'ensin com a basc d'e»
vall intènsiu com a medi peia una

cantil

D'aquestes equivocacions, encara ai'à
sa rien
arreglables—sobretot les
que trascendeixèn a altres radis, sia pro¬
vincial 0 governativament — si Girona
comp)tés amb un Diputat a Corts; mes això
dolorosament tothom sab bé que avui es
impossible, es a iir, doncs, que la reivindi¬
moltes

venien, ,maus i fortes;

la

tanta

avui deplorem, havien deixat

de fcrse.

al la vores la combatien.

lograt, 0 millor, ja es un fet Eesmenta(ía

cfe

'

seus

les equivoca¬

Damtmt els vents

ho demostren.
Per ineptitut s'ha donat sempre a ad¬

ITiidustril,

reforma tant cobdiciada:

moltes de

representants,
cions que

nociva dels

tard, defensada l'idea pels mateixes, que

regeneració, del Centre Autonomista (fe
Dependents del Comers i de
de Barcelona, ja quasi pod dirse que hai,n

una.

té

degut d'admirar al veure, més

públics,—-entregant d'aquesta manera'l
major benefici a les empreses arrendata¬
rias, les quals de tothom es sabut, que
pera augmentar en un cèntim el benefici
particular, no s'han mirat gens en sacrifi¬
car de la manera que fos, els interessos de

obstant Pentusiasrac
muliitut de joves, plens del desig

que

retros|)ectiva avans

contra l'acció

en

—Sento

privaren la municipalisació del Cementiri,
font d'ingressos que no sav.em pas on va a

topa amb

no

voluntat, nosaltres creiem

paralelament als fets, movent l'opinió pú¬

Les

Sempre que's^tracta d'introduir alguna
social, oposada a la

inconvenients;

qui

coses

exigirho.

a

blica

iniciativa, allí dintre, s'ha perdut;

i'ns hem

reforma de caràcter

es

les

actual, i si a(¡[uesta
inspecció l'havés anat fent la prempsa,

de la conveniencia acomodaticia

0

Tota

cions familiars.

acostumada rutina,

poques

Cal aquesta mii'ada

els altres.

guanyarhPls patrons i els dependcnts;ídíc
això perquè Pexperiencia ens prova .qiíe
quan un artista està entrenat en el treval],
com més intens, es aquest, més productiu;
i els dependents ordenaran les hores vàgatives que podran dedicaries, en pi'lncipis
de cultura social, i a la vegada augmehtàrà'l temps pera poder destinar a les reki-

nostra

són molt

Ciutat mateixa.

la divulgació d aquíjs-

ta sana

dret

somniat, s'ha fet

pública, aquells qui volien l'aplauso de la

Després ciicara hi .haurà qui

i

pel contrari,

nulitats intlades d'antoadmiragent a lloguer que ha dut, alMuniei-

nota, a Barcelona, un moviment

éxtraordinari pera

patit, sempre, del .defecte d' actuar inten¬
sa i exclusivament a Barcelona, fent tant-

que

o

han vingut fent en el
Jlimicipi ha estat lo purament necessari,
lo quotidià; tot allò qui's veia passant pel
carrer, en lo urbà, o lo que la llei sen¬
yalava e}i lo administratiu: mos tt(t sense"
coneixemèJit de causa, fiantse de l'opinió

Notes socials

partits politics catalans, han

sinó

vivíem,

L'única tasca qui

nyoles.

sols

o

saver,

pel

que

o

la persona

•riositat.

provablement, tindrà lloc a Ba¬

Tots els

ció,

de

una

quals,

A fe que

particular la prempsa: ha con¬
lograt sempre am promeses de conqrensa- ^ tret, ella, un compromís moral, i ha de
clous i am mires al favoritisme, i baix
complirlo.
aquest fi, tota cosa (pie ha degut perjudi¬
X. P.
car a un o altre dels electors s'ha deixat

fj

preciar talent i per la-pova féconda

conseqüència, prepara la celebració

pròxima Assamblea constituientr, a
celebrar a Barcelona, i com a preliminars
de la mateixa dos grans aplecs, un dels

de

sigut

necessària la capta

en

En

han

en

Pera arribar al lloc

;.|l'egeixi "1 Sr. Albert, el nostre ben inteni i
Unió
ben sincer, ja que resjton a P alt concepte
progecte P organisació per tota Cata¬
que 'us mereix, com ])rou sap ell, pel Keu
lunya, de la seva comunitat política'."
A

'1 Consell pi-ovisional de lafederal nacionalista republicana, té

Sembla que

han sigut els

dants inconscients de.s altres.

íil'-

rescuda

no

sol fi preconcebut i particu¬
larista; dues coses a un sol resultat, ja que
sempre'ls primers han esdevingut uns aju¬

dist.rictj|de
representanl|Ve

Es això tolerable?

d'estudiar el moment

escullitsper la seva significació

millor

r

Nacionalista Republicana

vegada,

l'estament social

trari, amb

li<à posat el

pels milers de vots que li donaren la

dels

cis; aixís sempre s'ha trovat am gent sen¬

signent compensat, pel seu intensiu ti'ejfdl
a favor del districte, constituint
un or Ulli

polítiques

males ges¬

assumides munici])als

sola

una

seu

se

voritablemení^le-

actual

o

d'estalvi.

anys

n'han sabut veure més que lo

no

diari entre

compfn^"-

tot

am

talent i

els

en

interessos

.Eâ-,iii-

i

bones

seves

pi una o altra Empresa pera garn.ntia de

intensa'que

mereix, P acció

's

dedicant el seu representant.

coses;

(Uflcit enorme, per. com¬

nn

cendencia de les

en

conside¬

i

té

demana'l públic als seus administradors:

concellers

mocràtica i eficàs.

Eosrou

L< Unió Federal

P

poble sà])iga iiagar. aín

dat, i tantes i tantes altres

Ciutat i de la tras¬

Ni

represeida, com ((ue a(|nes!

(p.ie

sanejament de la població s'ha obli¬

absolut de lo que es una

aparatós, que es lo superficial.

A nosaltres ens..satisfà tant cl veure un

podria haverse. respost als

Notes

juira

agotar tots

drets, arbitris i impostos imaginables.
El

la CintaI

i

lliberbu.

.l·le democracia i de la més

pressentí,n.

a

pensació del quin, es necesari quaj-anta

quals

])eculiar de.l .districte, sempre pobiiix (d pmd de vista d(^ la vèritii-

Ej-a, encara, que '1 Poble inspirador
li comunicava, '1 seu foc.—Però, còmV —
nassa.

tant Ilógica (jue fins el

fins

Consecutivament, un any rcj-a altre
any, s'ha vingut portant al Consistori, per¬
sones qui no han pogut estar a l'altura
dels aconteixements; desconeixedors en

tions

elo(]iienéia" irtid" (·on\·in(·enra i tant sinceip.
,vei'sà sobi'c diferents jainls de polilica g'enei'al i

una causa

els

de l'administració lo¬

marxa

coneixement més obtús la

poble de Sant Feliu de Guíxols en un mi¬

responia a la gran veu evoeadorn. Per
moment, la vibració de la seva eloqüèn¬

(P

cal, té

Govts per

ting

dcs.organisació complerta que so¬

freix avui la

La bisbal, el diumenge pastiat
celebraj-cu un gi'au aplec iioj'.i festejar la
seva victoria, en Pliermosa platja dc .'^¡iiit
Pol. la P endemà, el .'-li·. Albert ptirlà al
a

el mercat, sinó que pel eon-

que es

ti-ari, tant amb ell com amb els consums, se
n'ha vingut exprement

patrocinadors de la candidatura
nostre esiimat amie. P actual Diputat

del

home d' esperit i no
de lletra, parlava desde la tribuna profa¬
nada per tantes genei-acions de paraulors
i sofistes. I una suscitació pLqndant de Po^

fustigant arribà al llamcig

o

Ciutat,

p)

conferencia.

una

■-...Els

En Pau Iglesias,

cia

miting

un

Localisme

En honor dc D. Salvador Albert

f

un

organisai'

del que

La

de Panurg?

ble

necessita pera

es

no hem cregut convemcut
rarlo.—Nota de la lledacció.

veritat,

amb

infinita caritat guarireti,

i

el nostre tonnent

en

les

dels somnis rosa obrireu,
ardor ceg i violent
en auria copa un vi serè oferireu!
Oh blanques mans; oh ílirs espirituals
portes d'

or

i al nostre gran

entre les

violes,
Jü,SF.p

reti¬
(*)

D*

un

llibre

en

a

la llum minvant!

TiiAiíR.vf.g, trad.
preparació.

3

CATALAÍflTAT
tes de la Cámara de

Llegint la prempsa
M
[ahir: — «UNK ) FEDERAL

Copiem del nostre dileete conti'are
Poble

Català, d"

EEFUFdA(JANA

XA( :10NA LI STA
Ahir

F

a

de

dents

militai' i

cujm

crida dels exce¬

d
rio, i si nosaltres penséssim igual que ell...
...Perquè tothom sah

*

donalshi instruccií')

pera

acoi'dar estudiar amb uryeu-

va

chunaudes
justicia.

siguin procedentes en
Va acordarse expculir al iiresident del

llei nnutre

Fere Corominas, no

en

acord per

's va pendre

haver manifestat aquest senyor

si bé ho Urgraia molt. (>stava resolt a
accepta rlo.
El Consell va enterarse am satisfacció

anunciara

que

rició de nostre

Agost, /' endemà de V

Setmanari,

Citidadam'a ha

encara a

una

cobrar

sigut mès hàbil i ha carre¬

gat el mort al repartidor.
Els demés han callat com
Nosaltres hem de

demostrar,

dedicarli

va

'ns ha passat

no

apa¬

volíem
hi havia motiu en la

dir,

era que no

lo

que

que

àltivesa dels diaris de rebairarse, al cambiar

no

amb

De totes

papel male más.

cà amb el

Catah'fdc dita
Centre federal nacio¬

Centre Republicà

ciutat, a.mb cl nom

de

repidtlicà.

nalista

dels trevalls pre¬

paratoris de la retmió de F Assamblea ge¬
neral de la U. F. N. R. i acordà que en Fe¬
re

Corominas

I' Echo de FarisV Nosaltres

en

vagi avui a Banyoles pera

cele¬

parli forsa, i fassi caure' l Govern com més

brarse alli '1 "25 del corrent.»

pensem que

aviat millor.
Miri que

Hebdomadaries

os

contemplan.

definitivament, està decretada

l' obertura de

les'Corts.
Si Girona

tingués diputat, podria enco-

Govern,
regoneixement del dret deproprietat en el
terreny de les muralles; que es com dir tina
reintegració del milió i pico de pessetes que
podran costamos', mes, desgraciadament, no
en

tenim.
Girona

no

n' ha tingut mai de

diputat

propri, i menys ara am IK Dalmacio.
l)re

table

en

tots els

empedernits, inevi¬

mítings avansats, llarg, llarg,

suficient, i inxardorosos del públic, i d' una verbositat municipalesca que de segur envegen els nostres conve¬
ners; embolicantse en els latifundius del miting del diumenge, va rebre una refregada de
llarg... mefistofèlic en el gest,

commovible als aplaudiments més

orelles bon xic més de

l'

regular.
...I el bon senyor, jurava i perjurava,
endemà, que no faria mai més, cap dis¬

curs....

Déu li

tingui

en

del nostre darrer

nombre, deia que

«allò, ell ja ho havia dit primer.» Encara

creiem tal cosa, sentim molt haver

sinó fos
retreu lo de les pesse¬

tingut un precursor com el Diario i
que

En absència

seguidament, ens

de l'

arquitecte,

no

hi

po¬

fer cumplir an aque¬
Empresa, tots els petits detalls que passa
per alt?
Seria la manera d que no creiessim ne¬
cessari 'Is serveis del facultatiu.
I els carrers de Girona, no semblerian
anar

algú més,

a

■

capital':^ El Sr. Ruiz Valariíio, reco¬
aquelles peticions, que totes
lesicensures que al Codi anaven dirigides,

pena

Sembla que
el

.ví

Comissió

de la

esperanses

corre.sponenta

])ro(daniés la siqu'emaida, so¬
de les lleis (dx'ils: que confessés

injust, lo antilnimà. lie les anomenades

lo

lau de laJlúsimi Catalana.

qn^ són càstics—, lo mateix, dic, que ha
prijcat que ])arlés concretainent, ja que '1
sei|tit tie les seves paraules i do les sevis
prijiiieses, en altra ordre ho inqilica,, d'una
dei'pgació de la llei aludida; farà que cai¬
gui, també, avans de madurar, la llei abo¬

^ serà

en

capital,

no

que

vici de

sen

el nostre principal coliseu, la
gran òpera wagneriana Tannhituscr.
Això diu molt cu pro de la cultura, ile
tes

Ciutat, [lerò encara recordem la ridi¬

representació darrera de Lohengrin i

fraucainent, ens avergonyeix. La serietat
i la

i

grandesa de les olires del colós idestre
una execució i representació noble

digna.,

cai

si no té que essor aixis val
d'aquest propòsit.

Noves
Ademés dels

en

iianjtia del crim

El Heraldo de

Chantecler oe Llagost.;ra; El Baix Panadés, del Vendrell; El Fomento, de S. Fe¬
liu de Guixo's i L' Avecns del Ampordà,

les;

Lluitem, de Vilafranca del Fanadès;
Ti raesa; La Vila de Rubí; i la
notable revista incsal Ciutat, quF^s publica

que

la llei executa sobre

a

^ithora la nostra veu contra la pena in¬

justa
i crndel, i per F home ipie inignent
I i
0 ne

hagi tingut el coratge de cumplir lo

quGji

íón els seus sentiments, i hagi esbo¬
un cop per sempre
did Codi, la pena

rrat

de

tots

mort, seran
Y

ments i

els nostres aplandi-

simpaties.

_-4=-

Aixis mateix hem rebut el

primer nom¬
quinzenari catòlic, que
es publica a Girona i V.da Nueva setmana¬
ri l'opub icà de .Jaén.
Agraim a tots la deferencia i establim
gustosos cl cambi.
El Civïcr/

bre d'

í»:

❖

s'instalarà aviat a Saba¬
dell, una escola d'aviació, patrocinada per
FAssociació de Locomoció Aèria, de Bar¬
Sembla que

celona.
Com que
la Feninsula

ment, aquest honor, a Catalunya.
:í:

distingit i excelent amic, don
Verdaguer, concejal de l'Ajunta¬
ment, ha passat pel dolor de veure morir

Î'excels Eduard Risler, F'populosa
héroe del
donarà una serie de concerts beet-

la

ea-

del Liceu, serà un

acontci-

Wagner triomfarà una volta més

Barcelona, Ademés de

òpera Els Mestres Cantors,

iitie aquesta darrera obra portarà un
*

sentiment.

seu

•í
«

*

Segons noti ies, el dia. 25 del mès cose celebra: à a Olot, un míting a
favor de la supremacia del poder civil,
prenenthi part, entre altres oradors, dou
Fere Goro;ninas

i

don J Jf." Vallès i Ribot.
íj:

Anir

la comtal Ciutat F

comensar

varen

les festes

en

el

Canaders^ les que continuaran
demà, tiiiguent contractada For-

de

carrer

avui i

ques'.ra

La Farnense, de Santa Coloma del

Farnés.
Avui

ball

-i:

a

tendre fill.

Fem nostre'l

Fiaterprctació de

s' hi
estrenarà Euryante, de Weber, i /F enfant
prodigue den Claudi Debussy. Es de creu¬
la magna

seu

rrer.t

i
d'obertura

:::

Emili

al

novijans, pel mès de mars a
pitaí de Catalunya.

■

El nostre

Notes Musicals

a

serà la primera instaladada a
Ibèrica, corresponia, natural¬

^

També anirà
Fascal

á Terrasa.

Î

la seva gran¬
això mateix (pie ell se

regoneix miserable;

Heraldo de

sat,;è les ciutats futures, jiortarem semjire
i

Gerona, La Forja, de

Barcelona;. La Veu del Empordà, de Figuc-

plassa pública; els ijui tenim el front al-

la

periòdics que publicàvem
nombres anteriors hem anat rebent la

visita dels següents;

contingent de filarmùnics a la grau Ciutat.
en

en

cula

aquella jietita ' compen¬

sang,

tant gran que

desa's manifesta

Fires,

inia

sació.

re

politics.
es

parla de representar p, r les vinen-

Se

de La Bisbal.

và conjurar al poble, també

])oIS1q atpiell r(\gust tràgic hereditari siguqiit dificil arrancar de soca-ai'rel, del

xement.

aquest, si té quartos, ja 'Is hi neceisiten els

L'home

*

■■¥

lle|s d' esceidó,—que no són lleis, sinó

de cobriria desseguida que

Toribio;

Costa,

hivern al Pa¬

concert el proper

un

més desistir

bré lotes,

I,

's valdrà, pera cobrir
accions, de la visita que sembla farà a

amics

durà pas a terme la se¬

no

lariíio, que

:)■

I' Ajuntament torna a remou¬

sigui aprobat.
Suposem que

seus

ell

¡idea!

l'emprèstit, que liavía deixat córrer; i que

fins té

donarà

Francesc

exigeix

justes, i anniícia la scv.i siqircssió.

1, bc, no;

•i:
;i!

re en

la pi'cmiisa. particniarnicnt la ca¬
fer temps enrera, en contra la

va

neix (pie totes

les ruines d' Itálica.

,*

El Diario de Gerona, comentant un ar¬

que no

drats.

la nostra dut it el Aíecenes D.

■i.

ticle

quina a la bona de Déu, fa clots, i els dei¬
xa, i els tapa, sient un constant perill pel
vianant i unes montanyes ros.ses pels empre-

les

compte!
*

instaladora, la

lla

*

Un dels oradors més

els

vegent l' estat llastimós en que deixen

dria

^

que

conegut, que era fora,

nostres carrers; una empresa

:í;

violinista

El iiüia'ilc

A'vsaltres, els qui pentini tota la reyiug-

Nosaltres ho hem

¡Po-

senyor!

municipals sembla

sexa.gcnaric.s,

:i;

ample sentit de F abolició de

en tin

qiic Iota

fóra.

senyor era

menàrseli, la gestió de conseguir del
un

•

s' han
girat en contra I' arquitecte d' aquella casa.
En la darrera sessió (eren saber que 'I tal
Els vents

dels (|ne són a
melt prometen, ens ha

eii'jiom de F humanitat; hi hà encara en el

«

primera setmana del mès entrant,

(|ui ciic.:ra està fent les

l·i bnn.a fe de no

]ir.<imesi's

dels (pie

nil's

lint la pena

inmortalidades

zetti /.a Favorita.

delicies de Ics mamàs

Fcripíè recordar, la gran c;impanya

desde estas murallas cuatro
*

Per la

acaba de fer

de la .seva paraula depèn que
caigui 0 que no caigui en Canalejas.
Per l' amor de Déu! parli S. S., parli,

organisât F Aplec que ha de

deixar

Didmacio, què pensa fer n les
Corts, ara, novament obertes!
(.¿ui sab si interpelarii al Govern,'sobres
el Sr. Mella

Coliseu Imperial Farcúica òpera den Doni¬

¡Lo mateix (]ue ha privat al senyor Va-

I don

que

el

lajiponade mort, i de la reformació dels
establiments jieiiitenida ris.

sempre.

*

manifestacions

en

que's representa: ri.i en el nostre

Se deia

•A:

va

com

les

am

lienal,

*
í:

les terribles

Fer últim va ocuparse

amics

maneres...

cionalista
vei'se

N'alai'ino,

sorprès la palesa confesió del sen\'or ilinistre, en lo referent a la reforma did (,'odi

setmanari, perquè de tots ells se pod

dir allò de... el

Centre federal na¬

republicà de Badalona i d" harefuudit el Centre recreatiu repttbli-

dalt,

eíen
un

:::

:i:

creure

moi'ts.

uns

tenim

.\<,isailres que

talana,

que

de la reconstitucicíi del

importancia,
fen el Sr. Ministre de

d' eberlni'.i del,- 'rrilinn.ils.

s(fn discnl·^

ha¬

no

estranyem nioit, per quan en el seu

Ho

nombre del x d'

1' anunci.

an

ri-tmanari,

sita del nostre.»

amplii F indult decretat pels successos de
juliol a Fobg'ccte de (|Uc comprcug'ui a lots
els condempuats de la barriada cF lluria.

homenatjar

*

tat, diu «que ella no ha redut encara la ri¬

gazetilla i

Respecte del missatge pei'a

fent,

ve

primer centre musical d'Espan\a,

.demòcrata, han pres una gran

aquets dies. Ics ijiic

tingut el cnmhi de cap diari de la locali¬

ttcdegrama demaiiautli ciue se

(hivern nn

actual

Fim-

portancia artística do B;ircelona, essent el

'I Govern
blassonant d' avalisai i (h^

Gracia i .Iiislicia. Sr. Ruiz

(piestió pera formular Ics

cia la

com pensa

picada d'amor propri ¡:el solt

La Lucha,

cer

tres concerts colosstils. Això asseAmra

de mori

Entre les manifestacions que

reunirse en el domici¬

de juliol sobre la

cret de tí

agraciaria de

coses, ens

De la pena

dehó.

senyoi'

E.

que

la nit, va

Vallès i Ribot, el Consell de
F. N. R. \'a ocuparse del reial de¬

li del

a¡:reclay les

savem

Comers, i 'ns diu que río

a

la

tindrà

lloc, aquesta nit un gran

platea del teatre Frincipal.

Or¬

questra Filarmónica de Berlin, a donaihi

IMPlíEMl'TA

d'

E

SIMÓ. —GHíO.XA

Xocolata Reeonstituienta "EXCELSIOR"
A BASE DE GLICEROFOSFAT DE
Es el més

CALS I NOU DE KOLA

pràctic i el millor de tots els reconstituieiits i de totsj els xocolates.-Indispensable a les persones
a trevalls mentals, als convalescents i als neurastènics.-Util als infants i a tot el món.

dedicades

UNA PESSETA'LS 200 GRAMS
Demanis

en

farmàcies, drogueries i

ultramarins.-Preparat

per

J. DEULONDER, Farmacèutic

Dipòsits: Girona; Ortopedia, Perfumería i Centre d'específics: FIUS, Plassa Constitució, 12.-La
ROURA.-Olot; ISIDRE CALBETON.-Palamós; SENYOR TOLOSA
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Agustí Gallostra sastreria VIUDA Y FILLS DE S. F0RNÉ8 S. G.
Trajos exclusivament a mida

■

Besacló 2, y Peixeterías

Velles, 13.—GIRONA

MIQUEL QUINTANA

METGE

país

Pedres del

Rambla d'Alvarez, 2, segon.

—

#

TALLER DE MARBRES DE

^

PLA

L. DALMAU

-

^

GIRONA

fS

extraiigeres.

y

VinSj Alcools, Tartres

#

OIBONA

y

COLL

Espe-

® Cort-Iíeial 4.-gironA

clalltat en làpides

TÒNIC = NODRITIU

:

=——==^^=

^

^

#>

LLANSl

Y

VOLEU VESTIR ELS NENS ELEGANTS Y AM

i VI

Olis #

fÜ«

ALIMENT FISIOLOGIC COMPLERT, perfectament asimilable y per lo
sultats admirables, en les ANEMIES, CONVALESCENCI'rS

ECONOMÍA?

Raimonda Creuhet

M

tan, de re- K
CLORO-

-4

SOMBRERERÍA

^

^

SIS, PÉRDUAS DE FORSES, etc. etc.
:j-FARMACIA COLL-3 PESSETES FRASC

O I rí. O PsT ^

DODEGA LLACH
ESPflRDENyERÍfl PARISIÉN
Especialitats extrangeres

Elixir

Digestiu COLL
a

Incleformab'e, Tenis, Liséré, Preven-

Suero

ab garantia

:

:

Vacunació

-

model pera

bestiá

SlUÉMliMIllIl
<

II# %M

SIMÓ

E.

Fábrica

íM

de

BALLESTERlES, 26-GIRONA

:

borses

de paper

OBGETES

Segells
y.Uvt

goma y

Análisis

PERA DIBUIX

metall

Llibrets de paper

-

Plaques esmaltades_

rops y

tots

ostomng

que no

Narcís Dalmau
Perruquer
CiutadansJ pral.-QIRONfl

;

:

zz=zzz=

%\0

II# W W %\0

:

L. de LLOBET

:

=

.

:

Elaboració y

:

;

;

:

Venda

:

:

FARMACIA COLL
a

:

Pessetes frase

químics, aigües mineá-als, oxigen

pur,

KIOSC
lÂRULL

Teiéfon,203 :

Articles d' Escritor!
Y

a

»>

W

Bernardes, 2. GIRONA

Elixir Qarús

frase del nostre Elixir

Farmacia del Mercadal

IMI'REMPTA, Papeeería

DiastaSa

aquells ma¬
hagin
trobat remei en cap de les nom¬
broses especialitats preconlsades
com a
digestives, assagin un
lalts del

V QRAU

MANUFACTURA DE LLIBRES RATLLATS

-

cassa-

porquí

Progrés, 20, 2.® lA GIRONA

ir.'.V:

y

Pancreatina

Aconsellem

:

del

esciirsionistes

==

Cloruru cocaïna y

do rs

:

:

Pepsina

salas, Trepóinte per senyoretes etz.,

base de

específics, vins, xa¬

Venda de periòdics y re¬
vistes

reconstituients de primera qualitat :::::::

nacionals

y

ex-

de fumar marca

Escrupulositat en el despaig de receptes

5ÍMÓ V úERUNDñ

trangeres:

::::::

Despaig: Ciutadans, n.^ 5
Telèfon. 16

:

;

:

:

:

0\% 0\% #1% #1% #1% #1% #1^
Sadmeten suscripcions d'aquest periòdic
###########1= = Rambla d'AIvare^.-GIRONA :

% ñ% 0\% 0Ï%

^14

GATAüflblITAT
SETMANARI

PREUS DE SÜSCRIPCIO

NACIONALISTA

¿

REPUBLICÀ

Redacció.

=

Pujada

=

a

la Catedral, 2, primer

Administració.

=

Portal Nou, 18

Girona.

rsO Ptes. Trimestre

Fora

2

"

"

Tots els trevalls firmats són de la

12

"

Any

responsabilitat dels seus autors. No 's retor¬
nen els originals

.

Extranger
Número solt, 10 cèntims
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