rials se sobreposan à tot. No ía gayre hem vist de quina gens que à Màlaga so 1' taají» rebut ab tanta fredor; nin" manera íties desvergonyida sl ha tractat Je tràfic]nejïr ab"'• gú .creu queftrcivefflà^lcobrur ía.rinderanisació promesa,
y tothom mim indignat que qu$$en sempre sens correctiu
I' honor de E>panya y de convertir b sentiment p-ttiió
tich dels nobles espanyols en un objecte d> explotació mer- las novas pròyocaci&ns deis nnj.ïos de la frontera.
cantil; y per mes desgracia encare, aquest poble, oíés en
sa dignitat, no ha tingut ni la virio: d' aixecar se corn un
Fundat lo «Centre Catalanista de Gerona y 3a Co- soi home pera protestar de aytal infàmia, ni pera escupir
marca» perareevindicaç.la personalitat y los drets de Ca- à la cara dels que han osat fer burla de sos sentiments.
Però'1 caliu hi es; solsament qu' es fòndoy y precisà
talunya y defensar sos interessos morals, politichs y materials £er tots los tnedis que las lleys permetin, era natural anar també molt fondo pera que respire y espurnegi;
Una de las fíguras més- colossals» de la nacionalitat
y consegüent que procurés io mes aviat possible valerse aquest caliu avuy sols saben trobarlo les regions antigues
y
naturals
y
fedo
espurnejar
ab
crits
de
«
Visca
Catalunya*
húngara,
un dels homes dignes d' imitar per loa filla de
deia estampa, que es sens dupte al pressent lo medi mes
las
terras
sotmesas al despotisme oentralista,aoa de morir.
ab
motiu
de
la
traslació
de
les
cendres
venerables
de'n
poderós y mes eficàs pera difundir las ideas y pera mourer
D.
Lluís
fcossuth Ma mor't, sacrificant tota sa v É a e n
Ramon
Berenguer,
lo
gran,
à
la
restaurada
basílica
-de
Rià 1' opinió detpúblich, A això respon la sortida d' aquest
pro
de
1'
autonomia
de sa pàtria. " '
poll; de t Visca Navarra* al rebrer solemnialment à la Disetmanari.
La
manifessació
de doí donada per sos compatriois, es
Dit s' estaj donehs, que son objecte es lo mateix putació Foral, tornant de sostenir ab (dignitat y valentia lo
ladeclaraoió
exacta
de l'importanoia adquirida per aquesdel «Centre» y que sos propòsits son travallar ab dalé y pacte constitucional de ía terra; de « Visca Galícia* pera ta figura, que ocuparà dignament un llooh privilegiat en
constància pera infiltrar en la conciencia de tots sos pay- fertejar à la Junta de defensa, nascuda per mantenir los las pàginas de la historia dels pobles sacrificats per llur
sans los ideals eatalanistas y despertar en sos cc-rs los sen- interesssos gallegos: y ab los sons armoniosos del tGuar- independència. Las qambras llegislativas hansospés sas
timents d' amor y veneració à tot lo que constituheix la nicaco-arbolà* entonats à cor per las tres provincias ger- sessions, los edificis se han cobert 4é dol, niés -de cant mil
manas, sempre que 'Is acut la sospita de que 's tracta per florins han siguts dqnatapera aixecarli uni monument, son
pàtria catalana.
qualsevol d' atentar contra sos fiurs.
cadàvre ha sigut *rasp<jrtat deftde Turin à *Pesth,*y tot
Però, alguns preguntaran: quins son aquestos ideals
això no es obra d' un partit jino de tota 1' Hungría.
Tinguem,
donchs,
conriansa
y
esperem
que
'1
íoch
se
eatalanistas y qué vol dir la reevindicació de la personaliY en proba d' això vegis la manifestació de son enterro,
tat y dels drets de Catalunya? La resposta vindrà especifi- revifi; però, entretant, traval!ém sense parar pera manteque
ha sigut una veritable manifestació à la què hiiian
nir lo caliu.
cadament en las planes de aquest setmanari.
iàssistit ínés de miloomiàsioiiSj enviantfii-tòtàa *"~ lA%
:
"•. ..
'
J. ÉS- y . 3 . : ;•',;
Per avuy, nos concretarem à dir qu' entenem per perliàs; ha sigut un dia de dol pera Bud^apesth.! .". r ......\.\ rv, :
sonalitat de Catalunya,: lo conjunt de circunstancias y de
Un herínosíssim dia deprimaverààfavòrí laoeremonia*^
condicions que fan que com à poble sia Catalunya una ve
dels funerals de Eósfiitb., ' ; '
, ;-. • í. ^ K ^ r ^ H " ' ^ ^
ritable entitat natural, jurídica é històrica, ó lo qu' es lo
Los diputats Just y Herman pronunoijaren discursos en mateix una veritable nacionalitat. Ara bé: essent Catalunya
.Jo cementiri en nom dèl" partit de ía ïndé^eridenòià; t a n ü e i ' '
!
una nacionalitat, es evident que com à tal, li corresponen
^parlaren
los ex-diputats de lalandweoa\de;|^8 ! (y 'ïfiKdeI&;<,r
Las cors ja s'han obert.
; ;
; .
drets: drets que si avuy no té y li son negats, deu procurar
Ara vindrà allò de demanar comptest»t gobern per los •gats dels estudiants.
Quan la caixa mortuòria fou dipositada en lo fonsjde la
obtenir y que 1' hi sien regoneguts.Encara mes, si aquestos desastres de Melilla: oomptes de la campanya desacertatomba,
s' arr.odillà la gentada que çr
«resultant
drets los ha tingut ó los ha gosat, pot y deu travallar pera da de 'n Gamasso; oomptes del desconcert comercial;
imponent
1'acte.
;'\U\i'ïJli..
hi
recaperarlos; això es lo que vol dir la paraula reevindicació. comptes pels desastres de Santander; comptes pol bandoBegnà 1' ordre mes perfecte, à pesar de pujar à més de
Los ideals cata'.anistas se resumexen en lo desiïj de lerisme de Cadis; comptes pels oontrafars de gavarra, y
500.000
los manifestants.
que la nacionalitat catalana, axis com viu en la naturalesa, altras comptes mes dignes de tenirse en compte.
Los
habitants de las»eoBïareas més llunyahà-s*havian
Tot vindrà; ó més ben dit, tot podria venir, si. no fos :
en lo dret y en la historia, visca també en l'ordre polítich
anat
à
Budapesth
acompanyats de sas donàs y de sos fills
y gose de tots los drets de gobernarse y administrarse que la majoria dels diputats estan conformes en sostenir pera assistir al enterro. ...... :....
, : . ,,
:i;
del modo que mes convinga à sas necessitats, y à sos inte- y defensar al Gobefn, costi lo que costí; y la minoria, 'B • ; Divuit cotxes portavàn coronas.
conforma en esperar una petita temporada per cómbir
ressos.
Los dos fills de Kossuth eran saludats ab entussiasme*,
lo torn legal dels partits,
en
lo
cementiri: pronuncià un discurs Franóiséo KÓssttiÍK. '
' Però, no n' íii'hd prou ab la propaganda de les aspiraY allavors, tornar altra volta à íer là mateixa feyàa
cions catalanistes, perquè aquesta no produhiría mes resul- y procurar la manera d' aumentar la tributació, única
'• En lo 'Congrés Mèdich que s' està celebrant à
tat que preparar lo terrer pel pervindre, pel dia que les solució que 'Is politichs madrilenys saben trobar pera la
prosperitat
y
grandesa
<i
]
pàtria,
entesa
en
recórrer
1'
.
han
admès <6om à- llénguas oficials la afemana, là francesa, ''
e a
circunstanciespermetessen ó exigissen un cambi complert
escalafon
de
1'empleomania.
la
inglesaí'y·
laitalianaj havent i sigut exèluhida la espa- '
y radical de 1' organisació política de I' Estat espanyol. Es
Y per això. y pera sostenir tanta comèdia, te que pa- nyola, ab tot y hàvei&'è inserit en lb Congrés uns"25Ò met- ;
necessari també travallar pel present y mantenir y deiengar lo pob'e lo cens anual de vint y, quatre pessetas per jes espanyols, del quals n' Mhan asditit 59*
.' < -. •_.,:.
sar tot lo poch que encare 'ns queda de la nostra nacionaindividao.
;.
:..,-,-.
:.;,.;.-..•
%
:,...
. - • „ • , . : . ,
•=-;•;:.,
litat, tot lo que 'ris caracterisa com à poble: hem de manAcaba d'arrivar à Burdeos T explorador Dybb·Wski; "
tenir nostra llengua destèrrada sense dret ni rahó de les
Sembla que 's tracta de regalar al Sr. Gamasso una que ha fet una exploració de quatre mesos al Congo. A«
escoles, del tracte oficial y aviat, si no s' hi posà remey,
safata d'or per haber plantejat 1' ex ministre las novas refins del temple; hem de mantenir nostre dret civil atacat form'as, que havian de salvar la hisenda espanyola do l<v .quest intrèpit investigador del continent negre porta nu*
merosas ooieceíons,Jyinty.*(Uatre: animals vitia,' entr© ©Hs
obertament per 1' esperit unificador y d' una manera'ver- ruina. Està posat en rahó que '1 nombrós exèrcit d' emmonas<4ejn,ovia.,esp,epie y: y,arias serpents; parta també Í«H- •
gonyant per tribunals y jutjes que no'1 saben, .ni I1 esti- pleats de novè creació que ha vingut À manienirse del
queletos de gorilas y.«s;emplars d'.Mstorla natuíal'. uf.-,s..--,=.-.
man: hem de mantenir nostra riqueza y nostre travall con- presupost ab motiu de ditas reformas, mostre sa gratífut
Lo arqueólech Mr. Morgan-ha sondejat la,piràmide Datra la preponderància que dona d una secta econòmica 1' à qui va protegirlo; però als contribuyenta que han de pa- chpur, en Egipto, hayent-descobert en prpfondaa.galerias,
aixam d' intermediaris que desdj '1 centre xuclan la vida gar aquesta safata y tots los plais que 's trenean à Ma- la sepultura d' uü rey, ab las de sas donas, rodej.aíts toís
del p.ys traballador, y contra I' insaciabilitat ,del fisc, que drit,] no 'Is ha de fer tanta graoià <ffie aixía-8' esmérsin de tresors riquíssims,"materials y artístictís.
-.• ,'• "
•
res respecta, ni 'Is interesso3 creats d 1' ombra de la lley, las sevas suadas.
• • • •
• ; . ••
ni la misèria deljaobre: hem de mantenir nostres drets d'
Lo dia 20 d' aquest mes s' obrirà la exposició universal
1
A
Andaluoía
bi
ha
mes
de
quinc-w
mil
homes
tnorintse de Lión, y lo 15 de Majg pròxim, ^indrà,.' llooh. en ïp palau
homes y de ciutadans, violats tot hora per un centralisme
cada dia mes arbitrari, y escarnits fins per lo mes petit é de gana, que cauhen defallits pe *1J» -carrers d' aquetTas àe las Escolas de Béllas Arts de. París, la obertura dol
ignorant dels pensionistas del presupósit:h em de mantenirí ciutats y pobles. A Catalunya no hawem arrivat encare à Congrés d' Arts decorativas, que promet ésser molt notaun extrem tan lamentable, però ab los desaoerts dels po- ble,
'
. - - • - . .
per fi, y donar cohessió als restos cspargitsde les Forses soHtichs de Madrid bo massa que 14 airrivarem à no tardar.
cials contra aquesta invasió d' individualisme egoista que
:
Quan un cos es robust resisteix per • mes.tejaps unaenfer- ::
* ' ; '
. . ' -. , '
tot ho esmicola, que tot ho rebaixa, que ''''ns Ha portat à les metat mortal; però sucumbeix a la ifi. Lo malestar va exUn teregrama de Londres anuncia que la Cambra dels
portes de la ruhuina de la societat y 'ns arríenassa ab un tenentso per la nostra terra; los noras tractats amenassan Comuns ha aprobat per deu vots de majoria y entre las
anarquisme rencorós y sanguinari.
acabar ab la fabricació, y ía agriomf.tura porta una vicia aclamaoions dels diputats ministerials una proposició preTot això 's proposà '1 Centre ab la publicació d' aquest migrada à no poder mès. Ab tol aixíó van éscflrantse las sentada per mister Dalzi^l, que tira à establir un parlaperiódich. Regonexém, corn nos advertia ía poch un esti- butxacas dol pdjjres pagesos »b eréiikentïimpórts; als pe- ment separat per la Escòcia, parlament9 qúe no 's det"-ia
1
1
mat Prelat de Catalunya, que la tasca es llarga, però íarém tits hisendats ypropietàtis se 'la fià tributar mès de ltí ocupar sinó dels assumptos exclussrasde'tàl-regfò;'
lo que podrem. Los temps son d' activitat y de lluyta y la que 'Is pertoca, atès lo producte dei soa bens, ab lo preLo Gobern alemany tracta d' adoptar pera la Infantelluytar y à traballar venim ab fé y ab entussia'.me perquè tetx de ejrcar la riquesa oculta y (de fer eoatent al miministre; una nuvolada d' investigíadòra reoorra pobles ria un projetítil que ofereix' grandissimas ventaràs sobre
estem convensuts de l*,]usticia dè les nostres aspiracions y
y vilas reculiint las engruuas que rrestan a!s pobrets que tots los demés projectils coneguts. Aquest projectil és conede la bondat dè la nostra causa.
trevallan pera mantenir à tants y ttants empleats com a
Aspirem a la reorganisació de 1' Estat, fundantlo en Espanya sobran [Pobres de nosaltrres ai Deu no hi mira y gut ab lo nom de Gobler-Kruka, sa lohgitut total es de 32
milintetroòv son aloans 5,300 metros ab una penetració de "
bases totalment diferentes de las que '1 sostenen avuy dia. no aparta aviat del cel hermós de mostra terra la tempes45 oentimetros en la fusta y 10 kilómetros ab un àngul de/
Per això nostre travall serà doble: la propànganda del tat que 'ns amenassa!
30°.
"
.,
sistema è' organisació regional per una part, y per altre la
En ouutpe kilógrams de balas entraran ara 380; 4' propaganda y divulgació dels defectes de 1' organisació uni• , .
Lo conflicte <lc Melilla esta mòltt lluny de quedar re- aquestas en llooh de 145.
tària y dels mala resultats que produheix.
solt. No fà molts días que 'Is rifenjjrs-feriren à' un dels
:í »
Nos proposem defensar los interessos morals, politichs nostres soldats; després varen ombestir à pedradas à un
Ha corregut en París una nova explossió en-lo reatotty materials de Catalunya, y això 'ns obligarà à estar sem- presidari encarregat de la limpiesa del Mantelete; liltirant Foyot. La bomba ferí à tres personae, entre ellas al
pre|amatents pera combatre à qui 'Is ataqui y pera ajudar mament un moro de la esoolta de Muley Àraaf và donar conegut escriptor anarquista Mr. Taillade.
, en tot lo que nostres forses arribin als que vallan deíen- un cop de culata de fusell à un soldat espanyol que '8
sarse y defensarlos. Y si ningú los ataqués probarém de trobava en lo camp neutral, eena que mediessen paraulas
mantenirlos aplicant à son (oment y millora tota nostra ni provocació de cap mena.
(>Qué pensarà de tot això en Martínez Campos? Ell que
bona voluntat y tot lo zel que nostre amor à Catalunya
Tota-jla premsa regionalista »\ te pcupatjab dolorós mentan rigurós va mostrarse manaut fusellar à ua penat canos inspira.
tit de ía mort del benemèrit regionalista D. Fidel de Satalà per haver enxiquit las orellas à un espia moro? ^Es garminaga, que ha entregat son anima à Deu en la oiutat
• Desgraciadament vivim en un temps que 1' amor patri aquest lo llorer de pau que 'na ha dut del Marroch? jPer de Bilbao.
està quasi estinguit y que 1' egoisme y '!s interessos mate- aquest viatge no li calían alforjas! Ja no 'ns estranya ^ L ' inmensa pèrdua que ha sofert la oausa regional, de
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