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i

virulentes,

populars, tràgiques

en que

i s' executen velles

des;

com una

T ira 's desborda '
venjanses oblida¬

repubticana
Portugal? ; ■

de

flor de romanticisme,

Espanya,'fa

1' ambient i 's perpetúa, una
delicadesa malsana, una llegenda de
el

voltes

a

resum

de

un no res,

qui

d'

es com

sense

darrers, hi hà

cades i els

haver sabut

vida

tât

a una

mort

Jo

acusar: crec

d' imprecar, ni de
que aquelles morts

bé

idees que

podien traverse evitat, i que sempre*
o«
p re feri ' ^ le '
«e d ■
sa, però Jo crec,bé, també, que '1 re¬
cord

les

de 1' incendi i els desmans de

multituts, haurien sigut, tard o

d' hora

execráis; i les llurs

oblidades, si

no

causes

hi havés anyalment

aquestes petites gotes de dolcesa qui
reviuen el record. Qui sab el nom de
les

victimes d'

aquells dies?

no

cal;

aquelles les resumeixen totes, car
també fou aquesta 1' intenció fiels
qui varen escullirles.
I veus aqui com la mà del càstig,
ha sigut la mateixa que ha cultivat
en el poble una desviació,
que tal ve¬

gada havia sigut un rapte momenta¬
ni, allavores, però que podser ara
uira preocupació constanta i una fina¬
litat. Són

cions

aixis les

grans

equivoca¬

de 1'

Historia, i cal saver que
Poble, fervent i passional, està dis¬
posat sempre a escoltar al qui encer¬
ti la paraula qui pod ferir la fibra
més sensible de la seva ànima, i que.
molt sovint, ell, qui no es prou culte
pera escullir fredament ima idealitat

hà

suficient temerari pera

la vida

a

les promeses

d'

abandonar

un

idol que

ell mateix enlairi.
Es que,

malgrat les corrents

dernes, tenen,

encara,

una

mo¬

segura

estabilitat els antics reialmes d' Eu¬

ropa, pera

poder aixis

aventurarse

a

mantenir

com
una

aixis,
infiexi-

bilitat irreductible?
Per

ventura, 1' imperialisme i

P

orgull de Guillem d' Alemanya no
s' ha vist doblegat per un veto socia¬
lista, moltes vegades?
Ara, recentment, no s' ha impo¬
sat una cambra popular en la monar¬
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nosaltres,

am

darrera. I

cambi de

règim i

a una

patria, han

sigut perpetuades, çal tenir
te, que avui, hi hà

exiensa,

en comp¬

lluita fonda i

una

assolir drets de vida,
sobre tots els règims i totes les
pa¬
tries, i la solidaritat humana, recor¬
da

am

una

tant de condol les victimes de

nació

anhels
units

pera

com

d'

una

avui

van

altra; aquests

tant

els anhels dels

en

Íntimament

pobles,

que

tota intervenció

popular té per fina¬
litat aquelles aspiracions ultranacionals, i tot arreu ont hi hà passat la
llevor d'

aquella idea, hi hà

un

ho¬

qui fa seva la causa que 's defen¬
sa, i pren per propries les injustícies i
les venjanses.
me

Dic això,

Espanya,

perquè de més enllà de

han demanat compte
víctimes; i aqui, única
nació qui té una historia de fusellad'

una

ens

de les

ments, no pod pas fer, ara, com

va

V espasa

jo tenia la

s' havia consumit
tot, n' han vingut

i

am

1' obrar: moltes de

cions haurien

litacions si

no

les excep¬

sigut promptes rehabi¬
hi havés

hagut la mort
mitjanera.

irremeiable, com a
Perquè la tenim, nosaltres, aques¬
ta tràgica afició de la sang?
Nosaltres; si; tots; els qui execu¬
ten i els qui aplaudeixen: en un o
altre sentit tots

ne

tenim les

mans ro¬

Revisten,
totes

en

1' espai d' un segle
Europa i admi-

les nacions d'

sa-

com

d' eunuc,

I

darrera

ells, que anaven totes les
desvegades, les ploraneres de totes

ora

dònes

hà

les estrofes

santa.

morts; les

les

ont hi

cases

mil verges del calenda¬
futur, qui s' extasien d' amor a Déu, les
onze

desde la cadira

unes

pedagògica del

seu

colegí ensenyant cie lo pdc de llegir i de
escriure i lo molt de doctrina 'que elles saven, a les petites deixebles; i altres, les
qui fan vida contemplativa plegant les to¬
valloles i els sol)repellÍ8Sos de les iglesies,

les finestres del

De les gestes

claustre, i totes les qui no
sigut afavorides per la vida, qui han
passat oblidades pel món, i que no han po¬
gut sentir odi, perquè la seva ànima era
han

ultramontanes

bona...

Nosaltres els

í

t

ruttêvem-

la

paradoxa, Juiïtant la literatura am la
pcjlítica, 1' amor am Pineredulitat, i la dev(jc'ió am P irreverencia, hem sentit desit¬
jós de fer professió de catolicisme, i no
pas irònicament, no, sinó am tota la veri¬
tat, davant les manifestacions ultramonta¬
nes

de la darrera festa

dominical,

conven-

suts de que

la nostra fe hi faltava.
\'osaltres, els qui coneixeu Gironafia Gi¬

rona

la

dels

Oh,

qui patim de romanticis-

ple se^le X?^ i eatiii^em

en

carrerons

estrets, i foscos, i torts;
Girona dels barris jueus del Call, dels ba¬

rris menestrals de Sabateis

vells, i Da¬
ggers, i Argenters, i Ballesters; la Girona
dels nobles i dels

no, no

diran;

mes

de guerra

no era pas una amenassa

santa, tampoc,
de

la protesta d' una
política cíora de segur

era pas

ciutat- -c^irtvív uníf

era

la darrera estremitut

quelcom molt antic i molt venerable,
tant sarcàsticament desfigurat ja,
qui

els mateixos

dels

ters

lluny
ho

argen¬
o

més

mirantsho astorats, desde

encara,

'Is vidres bruts de les

rera
no

botiguers, i daguers, i
segles XV i XIV i XIII,

reconexien; i

quan

botigues,
passaven, pels

seves

antics carrers, els

congregants, silenciosos
am P humilitat del
petit i de P estrafet, la
gent que no havia plaer de la manifestació,
evitava

vèurela,

com

deviene vitar, anti¬

clergues; uns i altres
eternisats, inamovibles, momificats en el
seu quotidià
trevall,que executen pacients,
i sempre desde '1
segle XV, XIV, XIII,
podser mós lluny encara; sempre sotjant

Patri de P

desde darrei-a 'Is finestrals entelats del

seu

ciant, qui tenia més de la melositat de la

ha

intriga política que de la vivesa de la fe, i
que de bona gana hauria cambiat la dal¬
mática primitiva per la toga llegislativa,

obrador, si 'I parroquia,

a

P

anarsen,

reverenciat el retaule
cantó

sangnós qui hi hà al
de carrer, enlluernat per una llantia

raquítica

gament, els ciutadants de pau, el pas dels
corchetes i familiars del Sant Ofici, per por
a

la

delació; la gent de

sabut

deixar

a la qui escatimen P oli, si no ho
ha; fet pera poder espiai·lio al botiguer veí,

els

si d' acàs li ha

promès

fiat la mercaderia: vosal¬

havia

de

no

hauria

desde

pau

Iglesia, havia sentit

saludat desde

de soldats

nom

senciar
sons

una

d'

una

com un ofi¬

la trona amb cl

esforsats, i els hi havia

victoria pz'opei'a.
Epicur.

aquelles tràgiques proces¬

de

penitencia, una resurrecció de
segles i de velles creencies, en que
totqp les momies sortissin de la seva cofurvells

na, pera entonar

destruida,

polítiques
La virt lailtat d' unes

protestes

o

sentia viva dintre seu,

carli per

Notes

els psalms de Jerusalem

'1 dies irœ apocalíptic, no và¬
reu, trovarvos desilusionats, davant una
mascarada hipòcrita, en la qui hi havia
mé^ ironía que fe, més abatiment que co¬
ratge, més pobresa que joventut?
No era pas una ciutat rebelda, qui s,
aferrava a una idea, a una creencia, qui

d'

qui

burlarsen quan,

tres, dic, els curiosos visitants de la ciu¬
tat, digueume si diumenge, esperant pre¬

caduca,

analfabets,

i que volien

arran-

era tota una comunitat

eren

tots els assilats de les

de

Diumenge passat dia 2,
les

varen

tenir lloc

manifestacions

panya.
en

les

des

am

trari

catòliques per tot Es¬
No hi creiem molt, com tenim dit,
aglomeracions públiques, efectua¬

P exclusiva finalitat de que

'1

con¬

compti '1 número dels manifestatus.

Però, encara menys creiem en l'efecte que
podien lograr els catòlics espanyols am les
seves

professons, organisades

festar

un

pera

mani¬

estat d' intolerancia

beneficencia, tots els místics acò¬
lits, vergonyosos de la tonsura nova, qui
s' esmunyien porucs, humils a una veu

religiosa.
Perquè, posat en litigi, segons sembla,
pel Govern actual, P eficació de les con¬

mandataria i

gregacions religioses

cases

ges.

veus no

arreglant els rams dels altars, i fent la ne¬
teja del temple; les jovenetes, posseïdes
cP un romàntic amor diví, desengany de
Pamor humà, qui fa miralshi deliciosament

dé venjansa?
X. P.

fer la

república francesa am Dreyfús,
quan 1' intervencionalisme popular
va abogar en pro de la seva
ignocencia. Aqui som violents amb el pensar

seves

qui devien cridar P ira

ri

i Oh, Déu! Quan deixarà la justicia

■

,

i1

puerils
qui havien de cantar esteutoriament, i

els fossos de les

den Rizal,

là

por-

1 es

vic.tiu]fíà-— ;
Ara bé; si aquelles antigues vio¬
lències, reduint la seva acció a un
a

j

víen pas amotllarse a les causons

la

espectres!!
que

allavores s' esbossaren, hi

tar una.corona

a

cambi, quina pre¬

en

^^nfiansa de

'

que

qui 's recorda anualment de

el

es

carn

d'' altres, i altres...

podé haverhi; am
tot, avui encara, en nom d' unes

he pas

no

cadena de revoltes

i

les processons i de totes

Davant la

pronunciaments d' alla¬

martirologi

ofrena, initat martiri.

Any

qui representaven; les

hagin passat les
guerreres, i politiques

que sang en

só d'

actuals, han obtingut panlatinament el resultat qui perseguien;
resultats qui no compensaven pas el

gloriosa, mi¬

"

jou invisible, i convensuts de la ridiculesa

no

dels anhels

les

seva

I

fuse-

vores, no tinguent la trascendencia

goig del perquè s' havia enfilât en
barricadas; demà la mort estoica
de 1" home qui havia consagrat tofa

pas ni una; i

píesons.

populars, i de petites tragedies, molt
poc vitals pera una nació; les barri¬

el

la

una

12

......

nosaltres.

Siberia,

que en ca¬

Núm. 10

2

itfservil, s' ha donat més

llament; desde Torrijos i els seus
companys, o avans encara, fins als

totes les

castell,

un

segle,

un

l'SO Ptes. Trimestre

.

De la mateixa Rússia, autócrata

el palau dels reis

da inicial de 1' historia posa un

victories, o '1
perdó de totes les iniquitats comeses.
Ahir 1' efemòride, 1' aniversari
de J' irresponsable fusellat en els fos¬
ses

en

.

sortien febles i

es

dera

sura en

pietat,

mi

avui mateix, que
el poble .amotinat ha clavat la ban¬

.

ANUNCIS A PREUS CONVENCIONALS

crisis

cves

quia anglesa? No

.

:

perquè elles

les revoltes

.

Extranger

r|uvos de no ti'ovarnhi
Ex

.

Fora
•

■

,

V1

1

1

1910

!

PREUS DE SUSCRIPCid

■

Portal Nou, 18

cridanera, aparellats

a un

en

el progrés moral i

>

■
f

CATtó
material de 1' estat

espanyol, les protestes
contra stqüestà opinió deurien nàixer es¬
pontàniament d«l cor del poble, i d' aques¬

tificació

la

a

Volem

tre'1

creure en

ran

que'Is homes que

són

cía

suposat errònia 1' aforisme de que
discusió

ne

el tumulte del moti

en

la

a

escampada

sang

o

tar

de

religiosa, era la que no deyia mos¬

hi

's discuteix si la
massa pública, la part més integranta,
l'element civil, està o no conforme am les
modificacions progectades? Doncs es la
massa pública qui ha de respondre, però
part en causa: no

trar

d'

manera

una

la

però, sense la
instigació, segurament que no s' haurien
movilisat per sí mateixes. Es . clar que
l'element professionalment clerical ha de
esser protestatari! Mes an aquí no 's trac¬
les

seves

conveniències particulars,

La revolució lusitana
tai is. Pera la

comen

rada

les

en

nova

es

feminitat,

reina

una

filial i de

vant la

vagi

que

xAlomarj en España Ntteva, ha

remembrât

1' aniversari del fusellaraent

García, el pobre carboner,
d' infantilismè o imbecílitat, qui donà
Climent

seva

sang pera

atemperar les ires de la

gent de 1' ordre; i li ha teixit una
àm la seva

corona

hi

hem

superba

ploma incalificable, ont

ajuntat, també, el nostre record i

la nostra

simpatía.

ha d' esser féconda a la
de la Llivertat dels pobles,
heusaquí la tana ignocenta de 1' infells
Si

causa

una

sang

suprema

carboner, fusellat a causa de la seva ma¬
laltia.
Discutiran la mort den
ran

Ferrer, hi hau¬

contra, i el voldran veure,

parers en

els uns,

immaculat, i els altres saturat de
refinada' perversió: i els uns veuran la se¬
va immolació clamant venjansa, i els al¬
tres la

veuran

i de

Preseindintme, doncs ei 'ns ataquem

seus

per

sentirhents de caritat

o

de justicia,,

pobles

no

sagrades i inviolables, se¬
gons les constitucions, qui lian de témer,,
constantment el punyal regieidida, el tret.
bomba que

cometen, inconscients, sagrats bomn

des,

a pesar

Les

de totes les constitucionsr
monarquies van a la posta 11 u t

\

i

s

commemorar, am

de

sa

a

pesar

es

ben mort, sense

al

primer

de

que

^

lluita, aon passa la mort a ce-
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meu

vers,

qui es pie d'

a

tot, oh, cóni voldria

donarse compte de que

de vent sanitós s'

cop

iian

cs'

d"

caiguda. La mà pietosa que
les abastés i les deixés a lloc segur, à ra^Çí
bardellar

en

la

cés del vent i les tempestes,

fai'ia obra bu

vingués

a

portarvos la claror,

parlaria de jardins florits,
plenituts, serenes,
montanyes nevades, d' infinits....
i-es qui siguin penes

d' hortes vessants de

le

De la, núvia pagesa,

qui somriu

la lluna radiant de Primavera

Dtl blanc remat,

qui

en

els cimals més bells

enfJà amb el desig dels millors dies,
dels dies

l·ldus, déls dies clars,

com

pòbrei^

monarquies, perquè 'Is déus ceguen alç'
qui volen perdre...

ells

llum de tiol dins el

De les

en

jioble!

blanques caqmtxes, perfumades
una antiga calaixera

vella, endiumenjada,
missa qyrimera.

la

Del'

resa una

plena deies garbes rosses,
dels .coloms qui s'omplien de claror

Notes socials

era

cullint el blat dins vostres mans hermoses,

discurs

en

el Saló de la

llegí

un

Diputació provin-

úi.

major importancia, ni d' eficacia més

profonda que la de congregarse pera '1 mi¬
llorament de les classes, trevaliadores.»
Dédlcà

una

calurosa salutació al

am

sidir
avui

de núvies de
De tot allò

pei'severancia tant sincerà
tota 1' efusió del seu cor se dignà pre¬
tota obra social, que, per fertuna, és
comú a tots els partits.

ritmant

en

un

estatista que no

sigui partidari de bi intervenció de I' Es¬

qui

us era grat, qu in presa,

el

seu

picardia
goig v.istra infantesa,

doiiava 'I '■'■bon dia».

us

Llavors les ales dels records, veuríeu

i vos, tota

finestrals de

casa vostrrv,
malalta, somriuríeu '

plena de llum el rostre.
Sentiríeu la
en

les

vidap.yrf umarse

roses serenes

de la

galta,

i amb el vostre

consol, enllumenarsc

vostra cambra

malalta,

tot

pensant: -P<!rqué soc convaíescenta

de mal d' amor, es
...l'veurien

.

què

pastors.

de la més esclat anta

trucar als

mo-

que am

Afirma ademés

els^actiials co·ncellprs, la re¬

Dijous passat, en la sessió de l' Ajunta¬
ment, aquell regidor-caligraf que tants de¬
fectes trobava a l' extrem de ridiçulisar a
l'

arquitecte municipal, ha cambiat de
criteri; amb motiu d' un ràpid examen fet
al plíinol que dèu regir pera la construcció
del mercat, dels bous, de repent declarà
entusiasmat que era una bella obra, no dei¬
xava de repetir alabanses, que ni
fetes d' encàrreg, a favor del mateix arquitecte,
Quines coses passen pel món! Que no co¬
neixen el Renaixement?
■t.

parlaria, del diûmenge amat,
de l' iglesia del q)Me, tota noble,
d.íü tvitlleig de campanes, qui rebat'

dels récords d'

ministre de la Governació

de

aquell e.xpedient d' expropiació
qui fa tant temps dorm el sòn dels justos.

omplerts de reveries...

pels quins

El

veure, avans

4:

Òb, pobles moderns, conscients de la^
Tingueu pietat de les

solució d'

creiem

■*

bella malalta mia!

de

carrers.

Us

manitaria de misericordia i pietat.
vostra forsa!

nostres

amor,

¡ui declina al zodíac de V Estiu,
el temps qui ella espera!

Afegeix que '1 rei. ha demostrat am
ses generoses i repetides iniciatives el viu
sentiment tlel seu amor al proletariat, ínteressantse i alen tant atn la seva pròtecció

hi hà d' havei sang ignoscenta,
disposada a l'immolació? No es en els dos

diu, am motiu dels nous pressupostos,
que 'I volguer agotar tots els ingressos ordi¬
naris, es pera deixar marge en algun mal
intencionat pera poder demanar un arbitri
sobre 'Is carros de ciment qui passen diària¬

convaíescenta

de Sol

de fondo entre 'Is

Se

a

que es

ei conduí

nerosa,

que

mar

An aquests passos

]■/ Immiltat del
amor

hi ha

prohoms canaíejistes de nostra ciutat.

lluïment, l'aniversari

,

^

I' arbre

narca

totes les ' revoltes hi hà d' havér sang ge¬

Sembla que

fundació.

una

a

novament, un màuser, nò
es pas natural creure que ningú s' trevís,
ara, à menassar al desventúrat García, a
pesar de repetir la macàbrica dansa que
acceptat que én

—Home, perquè hi veig molts Masons.'

sc propo¬

Us

podrides dalt, encarà, de 1' arbre d n t ui
tura i barbarisme que les ha creades, vo
Ien mantenirsbi

els catòlics?

*

Dependenci'a Mercantil»

sa

tritura! Enginys monstruosos,

que

que a

*

mata, el ram de flors enverinat, la

que

anaven

següenta:
les professons solament

conversa

-Perquè ho dius això?

els qui conspiren contra
obrin les portes dels mi¬

'is bi

se

Poesia
-

i

hi

Literatura

repressalies i vexament.s exercir'per ' (freï !

especti'e den Ferrér creuria un da-

es

«assas¬

finir llur comès

polítiques funció més alta ni

Peiró,—diran:—no

anomenen

de la professó del passat diumen¬
oir la

—Tu; creia

pobles oprimits, tenen

les socieats

bands de

«La

'

de

ge, vàrem

contribuïren a la

que

*

tenen pas el dret d' esser

aleshores, lent vessar aquella sang, imma¬
culada per 1' idiotisme. I si algún esperit
tradicional, defensor o la Torquemada i
Arbuès de la Fe i la Religió'cristiana, de¬

la mort.

Al pas

partit conservador.

'Is

t.

les lleis

ment per

Sebastián; digué: «No hi bà ep

a

a

corona.

cial de Sau

ver, empunyar,

déu

'•il

a

pod refrendar l'acció governamental de

vant 1'

del

se

*

màxim enfront de-

sentimental mes ningú
bó, i qui fassi gala dels

îf»
;{î

nisteris.

clamant oblid.

dintre '1 terreny

qui's tingui

1' ordre

diví.... Persones

Gabriel

la

mesures

Sc dol que an

ferli com¬
desterre, desterre de patria

en son

-

par¬

adolorida, davant el

pietosa abf olució

una

Lacierva també ba

en

sins» als eoiiscrvadorS.

sang

maternitat

Murcia,

oondempna den Ferrer

Amelia, tota.

ca

nyoles, darrera una porpra episcopal o un
penó de la cofradía del Rsser.

Àixiversan-

han ingressat en la societat, fa poc,
en aquesta ciutat.

Declara que

d' espòs la seva túni¬
dolorosa, ha de tremolar novament pel
seu fill exüat qui fuig del seu sotraquejat
reialme, i, ensemps, per ella mateixa, pod¬
ser inconscienta d' esser, en part, victima¬
rla fatalment de sang i d' exils reials... Da¬
sang

devér d'esser severs,

cas

i

carinyosa, tota bòna, qui, encara roja de

romàntics. I els

*

les dò-

nombre 'Is obi'ors pale¬

en gi'an

minució de la criminalitat

tràgica de revolució, pendrà in¬

crement la visió d'

recorregut ela carrers deies ciutats espa¬

*

a

lat; entre altres coses, ba dit, ([ui la dis¬

ocupacions casolanes per

seves

Els

den

A

esparve- ;

tat, que a pesar de tot, aquésta no ha pas

*

ja

tes que

obligat'

tema

panyia

I

Són

■

ii\onarquíes|

viva, de la massa ànima de 1' estat.
hem de reconèixer en honor a la veri¬

massa

nits,

la

nar sen.

perill d' ella mateixa, siguem indulgents i

sinó

xer

decret autoritzant

un

ibint el trevall industrial de

triomf, quines llevors va^
seva sang ignoscenta.
' ,

respectables davant ells mateixos,
del bé de la majoria del pals, de la

molt

justícia.

gran cosa.

sigut firmat

i

continua

diguent, si, en lloc de desaparèi¬
malaltia, cada vegada hi es més veri¬
nosa. I els
qui això diuen, afegeixen, que
havia de fer molt temps que devien preveure
un cas d' epidemia en
aquell assil, puig la
falta de canalisació d' aigües fa que s' hagi
de consumir la terra, en tina
barreja infec¬
ta, les que serveixen pera netejar la roba, o
les celdes, aigües i inmwadicies i
signent molt
natural que embassades, se corrompin, i
criin tots els germes noscius
imaginables.
Si això es cert, qui serà qui 's fcirà seva
la part de. culpa que li
correspongui?
Nosaltres no fem més que dirho, per si,
al fer la visita d' inspecció, no varen ado¬
es

portar él progecte de llei a les Gorts, pro-

flors del

L'ocàs de les

discuteix.

noble, podser vergonyanta:

Les veus, no han deixat de murmurar,

1' etern

constituida

de

ta de

les

fécondant la

conduirlo de la mà, i
obligarlo a seguir un capdill que hi es l'in¬
teressant, i quin medi de prosperació se

sigut movilisades pel clero, i han ajuntat
multituts diferentes d' Kna manera, podser

una

enrera va

establiment.

so¬

literatuia; i que sigui, cn el segon, què
podem deixarli una corona nova teixida

am

de cap mena, sense

efectuades han

_

éorbúa sentimental de fiors

una

noble, sense instigacions

I bé: les manifestacions

am

n e s.

timada, de raó o sense, la part professio¬
nalment

ella

an
.

de la veritat i de la

Ha

primer aniversari de la mort del

record

seu

girarse una visita d' ins¬
pecció al Manicomi, sobres unes veus vo¬
lants, d' haverse declarat el tifus en aquell

sigui; però prometen tant aquests
lliberals, que 'ns permeten el dret de dub¬

■

Mes, el problema plantejat, la part llas-

Dies

Aixís

carboner, I' Alomar ha, dipositat sobre 1

surt la llum»'.

disposantse

cial podríem dir que hem acostat a

obcecat i més informe.
En el

a que

déu regoncixer 1' esperit més'

profond que

de la

'1 Govern aspira

que

solucions i-fets. *-

de là re-?

Hebdomadaries

llegislació social sigui obra de tots, du¬

tota là ré-' idea!

am

digné de

no es

xAcabà'l ministre dient: amb un'Go"vern

conciencia, firmada la senten-;
ven que rosega '1 cor del l'e-j
de la mateixa, hi hà un abim'

amb el

frendador

fi, que, per la causa que sigui, han

re, en

qüestions socials,

ppble.

un

radera! féconda

equivocacions, i atlàvors
explicables: mes dp la sang igiioscentà;

finació i la

supremacia: volem creu¬

constantment la

la

les horreiides

volta,

dominar
despòticament pera esser conservades, i
que s' ha d' evitar la comparansa amb al¬
tres religions perquè la seva mantingui
les seves creencies necessiten

que

regir

del poble, din¬
p.xler en litigi, passà-

ûbstiiiaei.. .J. 1

vessada

figurat én elles, pensen veritablement

ban

1'al¬

les

en

Segal dient

tre 1

la sinceritat dels ma¬

nifestants: volem creure

a

No: dintre 1' encegament

de pensar.

seva manera

culpable? Una sang justifica

tat

en¬

tre....

imposar als rictimaris una rec¬

ta mançra

distincions entve '1 just 1

gues, sense

veniuse

a

perqué 'm 'vull
la tarde lenta, lenta,

curar....

consolar.

Carles Palaus

En la sessió de V

Ajuntument del passat
dijons, va presentarse una instancia, firma¬
da per 200 veins demanant que les sessions
fossin a les set de la tarde, i no ales tres
com ara se

L'

celebren,

instancia, segons diuen, no tenia els

deguts requisits, i va_ venir molt bé als se¬
nyors concejals això, pera desairarla. Mesel digne concejal senyor Verdaguer, féntsela
seva, la portà al consistori-, i tots aquells
senyors, com un sol home, varen tenir por
de que aquells 200 veïns, a l' anar en el lo¬
cal de sessions, els hi posessin seny i respec¬
te, i varen votar contra l' acció del senyor
Verdague:!', demostrant aixís que per ells; el
companyerisme es una altra de les idees so¬
cials qui desconeixen.
Nosaltres .sempre hem considerat al se¬
nyor Verdaguer, com l' únic concejal que te¬
nia independencia i criteri, i ara ens afer¬
mem més que mai en tal cosa.
Certament doscents veins, es quelcom res¬
pectable, i no dubtem gens, que 'Is mateixos
qui -sembla que avui no donen importancia g
la seva, petició, aniran demà, en période elec¬
toral, a pidolàrloshi'l vot, convensuts de que
doscents vots

es una

acta segura.

3

CATALAmMï
fires i

festes, l'eminent violinista en .Joan
Frigola.
El caràcter familiar^ui tingué l'excelsa serenada ens privaria de paríame, si no

Africa
la tant discutida campanya

Acabada

creguéssim

Rif, ha sigut una processó feta d' emi¬

del

havien de ferse la bossa d' or.
Comerciants, industrials, gent del camp,

un

que

En

vadit la nostra ciutat colonial.

venir. Això es; la falta de locals pera

que

indústries, i d'habitacions
pera aquests obrers qui han anat en ofre¬
na de les seves energies.
Quan se fan els plànols d' una casa, reb
i pera

comersos

el

bueix

pensionat

pel¬

Diputació, i

fer

!i.

es

dels més grans

un

violinistes

qui ha de tenir Espanya.
Sens ha dit que

gués

li prenen els lloguers i 's bara¬
llen com a gossos al partii'se un òs.
Això fa que Melilla no creixi lo que aug¬

sovers, que

an

es un

Estat, per quan
re|)rescnta un altre poble deslliurat del
jou atiacrònic (Ic monarquisme i aristarqiiia.

allà constructors

donar

a

marevellòs

fóra provable que vin¬
audició a Girona, del seu

una

art, dedicada a la nostra Dipu¬

tació.

Ben

contents estarem

davant el moviment
ma

de confirmarse

solucionessin el conflicte de

1' edificació.

Els mestres d' obres catalans són els

nova.

Emperò esperant la realisació d'aques¬
ta ventura pels pocs qui encara a Girona
somniem am l'art veritable, parlem de

més indicats pera

l'audició que

les

Acompanyà'l concert al piano, el cone¬
gut mestre i pulcre pianista en Miquel Oli¬
va, d'aquesta ciutat qui feu el seu comès
tant admirablement com ja savem d'altres

aquesta tasca per esser
de Catalunya, les més senzilles

cases

deconstrucció-excluintnaturalment aques¬

sumptuosos palaus de la moderna Bar¬

tos

celona—i per esser
ció catalana

1' anomenada construc¬

de les més barates sense

una

comptar la rapidesa am que 's pod alsar un
edifici.
I alli

presisament convé això. Poder

construir
ia

am

rapidesa i aiñb economia, car¬

majoria dels materials

veirse alli

mateix, encarint

no

poden

en

conseqüèn¬

pro-

comerciants i

Ademés la 'majoria dels
dels

industrials,

dalusos i

que

hi han anat, són an¬

castellans,

signent aquests

no

desgraciadament molt apropòsit pera as¬
solir el fi

li sentirem.

vegades.
En .Joan Frigola va estar

insuperable.
El pobre del seu mestre, un bon sen¬
yor qui li ensenyà les beceroles de la mqsica, se l'escoltava embadalit, gojós, sen¬
se esma per treures aquell somriure de
estupidesa que 1' èxtasi li imprimia al
rostre.

cia 1' edificcció.

qui vol Espanya,

o

Nosaltres, segurament també li teniem,
car tots estàvem encantats d'aquell devassall de notes

harmonioses, segures, hu¬

Eu l'estansa hi

planava una mena de
oració qui voleiés' pels

cultura i modernitat an aquella gent
salvatge, car la majoria que hi van són
analfabets. Descomptant també que la

devoció,

construcció domèstica castellana dels bas¬

devoció

timents de

xisclava,.... Tant aviat tenia la tranquila,

fusta, no es la més apropòsit

pais tant càlid

pera un

aquell i que en
fàcilment acriar

com

conseqüència està propens
miseries i

Creiem que

Melilla

com una

llavis i les ànimes dels
I

•

la

en

qui escoltàvem.
Frigola tocava valentment, am

heroica; i el seu' violi, plorava,

reposada i humana

veu

del violoncel,

mans

I

va

tocar

valenta Polonesa de

i

cles de dóna eròtica.

hi

van

va

andalusos

que no

poden do¬

desgTaciadameut, donat el seu analfa¬
betisme, gaires profitoses cnsenyanses an
aquelles càbiles incultes; es necessari que
hi vagin industrials i obrers de les provín¬
cies llevantines i del nord d' Espanya, a
portarhi la representació de la poca civili¬
tat que per culpa dels nostres governants
Es

ssim, aont

en

bé de Melilla i de Cata¬

de

Wieuxtemps, sentidi-

Lal-lo,

va

extrem.

ja ha passat ia primera fuga

haver de portar an

que

hi

aquella ciutat cine¬

una

I

es permesa

aquesta imatge—

El. Concert de Brahms fou

de

festa

en

bellesa,

un

soperba
himne lluminós a la
una

més intensitat les dues grans

ri

l'Art. Alli fou aont

bon

mercat

podem tenir

L'

colonial.

l'dtim

que

un
ens

I això serà

que es

profitós

pera

Catalunya ja

la regió espanyola industrial

i aont

Verdaguer.

que
en

ex-

sen¬

avans

de

uns

a

Bruseles

temps.

marxar

celebraríem

fes fruir la divinitat del seu Art,
nostra pobre ciutat, tant mancada

ens

la

de manifestacions de bellesa. Ens treuria'l

Desde Santa

regust de rancior qui ens va deixar la té
trica

Coloma de Parnés

I

caravana

ara,

violant la

Concerts
En Joan
Galanament
concert

Frigola, violinista

intim, qui donà
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passat diumenge.

perdoni l'amic Frigola si

sagrada intimitat, dels

seus

glo¬

riosos moments, ens tornem

cnvidats, assistirem

Santa Coloma de

que

del

Farnés,

a

en

casa seva

al
de

les passades

d'amics seus,
en devots fei vents del seu Art, i donem
al món, aquestes ratlles indiscretes.
No es més que una justificació qu3
CATAt.ANtTAï, tenia'l deure de donar a
Girona.
F.

Bisbal,

el qual els federa-'

en

.Ampurdà, çq"".

pol cèlobro Pere (àymó, llensa-

oi crit ilo

visca la

<

la victoriosa

el Ateneu

celebrat

Ma.\ nií,

República federal»

jornada dol 0 d' Octubre,

«Pi i

un

.Margall» do La Bisbal ha
do festeigs, pojtant

programa
al

una corona
re

XLÍ'ariíversa'ri

Selva i cl Baix

do la

mandats

„ ....

panteó dels martres

.Josep Oliva i Tomàs Plaja.

en

En el local del Ateneu el nostre

Diputat

amic.

Corts, I). Sa'vador Albert, donà

a

conferencia sobro '1 toma «Els Mar¬

uha

tres.

»

El valent seraanari

ha

Pe¬

en

republicà democra¬

imblicat

trevalls

interessant número

un

traordinari,

en

de 1).

Bisbal,"
ex¬

el qual inserta notables
Eusebi

Corominas, A .Vi-'
Roig, S. Albert, Aiinaraiit Gallart
altres, relatius a'l acte que commemora.

nardell
i

**>(•
Dimecres

en

el local del Cinema Gran-

Via, el jove violinista, pensionat per la
nostra Diputació, Sr. Joan Frigola, dona¬

vist el cop

blement

anunciació
minaran

popular de Portugal com una
d' un temps futur, en que ter¬

els

seus

drets familiars damunt

les conciencies colectives. .Ja no es

ble

una

zigències
com

d'

possi¬

rà

envers

els seus dominis: es quel¬

antagònic qui déu abolirse, i con¬
autoritats incompatibles,

escullit

un

concert, que dedicará an '

aquella corporació, i en el qual proba¬
donará

coneixer, un Concert
Brahams, Sonata de Grieg, una Habane¬
ra de Saint-Saens, Palonesa de
Weniecsky,
y la Sinfonía espanyola de Lal-lo.
ens

a

de

La festa musical serà per

rectificació, ni diplomàtiques tran-

l'acompanyarà

en

amic mestre

Miquel Oliva.

en

deixarà pas

de complirse la llei de na¬

íf:

esperant un altre triomf republicà

saludem am tota la forsa de la nostra joventut la novella Repú¬
blica d.e Portugal, quin Sol, tot just naixenjt, ens porta' nova llum de consol i fortalqsa.

mes

aprop nostre,

A

îfî

>í!

En

compliment d'un acord prés pel
1' Unió federal Na¬
cionalista Republicana en la seva darrera
Concell provisional de

turalesa.
Tot

invitació, i

el piano el nostre bon

tra les vetustes

•

reunió, el
del

Vallés i Ribot

senyor

President del

com

mateix, va enviar al quefo

«En virtud del Reial
de Setembre darrer

Decret de

crida

se

files

a

priníer
un con¬

reem-

plás. Aquest número resulta exagerat
do 2. Fa

saver

la

a

seva

nombrosa

clientela que

li ha arribat un variat i
esplèndid assortit de genres pera la
present temporada d'ivern.

relació

al total de

forses

exèrcit, darrerament fixat per les
Coits, 110,000 homes.
Llicenciats amb arreglo a la llei vigeiita
sobre reclutament, els soldats sortejats en
1907, .quedaran en actiu 50,000 homes de
1908 (R. D. de 23 Agost) i 65,000 de 1909.
(R. D. de 1 de Setembre) que sornats als
del reemplàs

actual

190,000 homes. Si's té

Figueras-Sport, celebrarà

avui, diumenge, a les quatre de la tarde,
una,{gran festa sportiva de carreres pedestresjde resistencia i velocitat, en les que
els socis de dita societat se disputaran va¬
ris

cament està
ro

senyalat

dels que

actiu

pujarán

en compte que
en

a

úni¬

110,000 el númè-

han de constituir 1' exèrcit

permanent, fàcilment s'arriba

consecuencia de que.

pondran excediràn
votats per

premis artiistcs.

am

permanents del

nostre

75,000

La societat

a

Goberh", el" següent missatge.

tingent de 75.000 homes del actual

les forses qui'l

en

a

la

com¬

80,000 homes, als

les Corts.

L'

4Hí

el
nà

prosador català en .Joaquim Ruyra do¬

miting celebrat a Tordera el dia
Septembre passat, contra el progeci

en

25 de

el

portar les aiges de la

Tor¬

l'abastiment de Barcelona: progecte contra T qual tota la comarca agrícolaJ de Blanes, Malgrat, Palallolls, i

dera,

per

Tordera ha alsat la

seva

enèrgica protesta.

El

parlament del Sr. Ruyra, es un mo¬
del de istil, i d' sinceritat. Es la millor

s'hagi llensat contra el pi'ogecte egoista «Matas»; es un crid d' alerta,
per el futur perill en que estan emposades
aquelles fèrtils comarques de passar avant
tant escabellat propòsit.
anatema que
As

'

*
*

operació aritmètica qui ofereix el
acaba de esmentarse, convens de 1'
improcedencia del acord cri¬
dant a files 75,000 homes del darrer
reemplàs.
En plena canyjanya de Melilla foren
cridats solament 65,000 homes.

resultat que

*

Hem rebut la notable conferencia que

te «Matas» de

parlà...

Perxò
i

tant

plorà'l violi, i aont rigué,

i Ostende aont ha estat

E. Fontbkrnat

sons

Ara, retornarà altre volta,

per

excelencia.

donà

trayament hermosos com no havíem
tit. Allí fou aont

queda.

ens

listos

justicia.

qualitats

matògrafs i altres espectacles. Es necessa¬
pera que

anhels de democracia i de

Frigola agermanà més paralelament i

am

•

í;

commonioració dol

del foe de La

roii

- ■'íic

poques són ja, dintre la vella Europa,
les'monarquies que poden contemplar com
a fendes hereditaris als pobles que les mantèèen: totes, qui més qui menys, hauran

Brahms, qui va executar bar

brement,—si

V

.

naturalment la satisfacció als

finalment, el colossal, l'insuperable

qui domina; la mecànica i el sentiment de

engrandiria,

ve

van

de Griech...

gloriosa divinitat de l'Art. Allí fou aont

Ara

i allavors

pobles

una

sortir beneficiats

en

và els

sofrint anys i
més anys les expoíiacions de llivertat i de
dignitat humana: perquè, els seus males¬
tars, una hora o altra, troven facilitats o
abnegació i>era -extériorisai- la seva crisi,
en

Sinfonía espanyola de
AJ/ey/a de Gueridi, una Sonata

Després tocà

alcansant el més alt triomf de l'audició.

que

No

secs

.

tic federal «El fi d' Octubre» de La,

descobrí sobtileses d'una

ens

'Is nostres constructors vagin a
aixecar edificis allí, am la complerta se¬
guretat de que econòmicament si han de

lunya,

apoi als pobres ger¬

un

ostatge soeiaA

la classe obrera,.
M.

'

guiarlos.cap a la seva deslliu-

bellesa intensa.

Concert de

necessari,

una

I el Concert

nar,

tenim.

pera

Agustí Qallostra.—Sastrería, Besa¬

Vieniastky, forta heroicament, amb xis¬

que

cultura, honrade¬

les vives estridències d'una serp ca¬

com

agafant una im¬
portancia comercial bastant considerable
ja

seva

i

exemple vivent,

lenta redressantse.

epidemies".

la

Portugal pobrà oferir, ensemps que un

no

manes...

sia 1' escam¬

par

am

laboriositat, de ([ue duran a la Nació
portuguesa envei-s un progrés intens, i de
que, a 1'ombra d'un govern republicà,

,

d' edificis que

gar;intia.

han jjosat al
revolucionari; són fer¬

ració.

aquesta

cendencia pera

on

El homes lusitans que s-

sa

proprietari una pluja d'aspirants a ma¬

mentaria si anessin

Frigola,

nosaltres

aquesta renovació del vei

just que'l poble
gironí conegui que no esmersa inútilment
els diners, i que am sos esforsos, contri¬
la nostra

forsosamcnt tenia

que

.loan

en

seu

s' han de tractar assumptes de gran.tras¬

En

gpig_ha produit

el

en

del.. Progrés n." 7, icr., en la. qual

earrci-

jova República.

.Un. intens

■

llada.

gent de totes menes i de tots paisos han invingut lo

tat .de la

deure qui ens empeny a descóvel d'intimitat qui tingué la vet¬

el

la tardo tindrà llòc

•

suprem

rrcr

el triomf de la revolució

portuguesa, i, en conseqüència, 1' estabili¬

sobre de l'indiscreció

que per

República Lusitana

Sembla segur

qui pesarà damunt nosaltres, no hi havés

grants qui han anat a Melilla creguts de

I ha

La

*

Si

Depen¬
dencia Mercantil, d' aquesta ciutat, convi¬
da a tots el socis de la mateixa, a la reu¬
nió general que avui diumenge a les 3 de

en

el

període

àlgic de la guerra, es considerava suficient,
un

cupu

de 65.000 homes,

en

les actuals

circumstancies ha de resultar una enormi¬
tat fixarlo en 75.000

Per. evitar els
de tant

prejudicis

exagerat

que

la fi.xàció

causaria al pata,,

cupu

convé interessar la seva rebaixa. En altres
ocasions el Govern ha
de tal
el

accedit

a

solicituts

especie, signent digne de recordar

precedent sentat per el general Luque

qui, siguent ministre de la Guerra en 30
de Setembre de 1906, fixà un cupu - de
60.000 homes i

La Junta de 1' Associació de la

Setembre

ler.de

en

virtut de diferentes pe¬

real decret de 15
Novembre del mateix any, a 48.000,

ticions

de

en

va

reduirlo,

IMPREMPTA

D'

per

E.

.SIMÓ. —GIRONA

CATALANITAT

SECCIÓ

D'

ANUNCIS
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VOLEU VESTIR ELS NENS ELEGANTS Y AM ECONOMÍA?

Raimonda Creuhet

^

Kola-Carn
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:
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tan, de re-

ALIMENT FISIOLOGIC COMPLERT, perfectament asimilable y per lo
siiltats admirables, en les ANEMIES, CONVALESCÈNCIES
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Especia iiíaís exírangeres

:
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Lndeformab'e, Tenis, Liséré, L^reven-

Suero

salas, Trepóinte por senyoretes etz.,

Vacunació

-

.

ab

:

:

garantia

del bestiá

:

:

model pera

escnrsionistes

cassa-

dors

:

BALLESTERO, 26

porquí

y

GIRONA

-

:

Progrés, 20, 2.® l.^ GIRONA
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Perruquer ==
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Bernardes, 2. GIRONA
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L. de LLOBET

Telèfon, 203

:
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Análisis

Representant en la provincia,

Josep Canals
-

rops y

c:;o3L.o3Vi:;ÉííS-

reconstituients-de primera qualitat :

Escrnpulositat
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especílics, vins,

químics, aigües minerals, oxigen pur,
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:
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:

:

:

y re¬
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:

:

:

d' aquest periòdic

Rambla d'Alvarez.

-

GIRONA

;

:

Xocolata Reeonstitiiienta "EXCELSIOR
A BASE DE
Es el més

GLICEROFOSFW DE CALS I NOU DE KOLA

pràctic i el millor de tots els reconstituients i de tots els xocolates.-índispensable a les persones dedicades
a

trevalls mentals, als convalescents i ais neurastèmcs.-ütil als infants i a tot el món.
UNA PESSETA TS 200 GRAMS
•

Demanis

en

farmàcies, drogueries i ultramarlns.-Preparat per J. DEÜLONDER, Farmacèutic

Dipòsits: Girona; Ortopedia, Perfumería i Centre d'específics: FlüS, Plassa Constitució, 12.-La Bisbal; FRANCESC
ROURA.-Olot; ISIDRE CALBETON.-Palamós; SENYOR TOLOSA
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