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Cuyna à la verdadera catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

Eifíra, 8, Í Irlería, li - (Ban il). - BABCELOH

Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres».
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—Vaja, 'Is caíalanistas sou massa exagerats, y creyeu que si no agafesseu las cosas d'aquesta manera y ab tantas ridículesas tothom ne
seria de catalanista, perquè tots som catalans y perquè, vaja 1' autonomia agrada à tothom; pero no aquestas menas de cosas que vosaltres
voleu que no podeii ésser y Deu nos enguart que fossen perquè encare
estarúun mes enredats qu' are y ab prou poch que 'ns enteném à Espanya encare 'ns entendriam menos.
•—De modo que 't sens català y fins voldrias 1' autonomia, pero no f
agradant los caíalanistas perquè som massa exagerats y agafém las cosas
d' una mena de. manera, y féra ridículesas. Fins aquí Joanet no m' has
dit res perquè per dirme alguna cosa es precis que concretis quinas son
las exageracions dels catalanistas y m'espliqu's alguna de sus ridículesas.. ,
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—Home aixó de no volguer parlar may en castellà, y aixó mateix
qu' ara has portat, aquesta factura en català, aquesta mania d' escriarer en català; figuremnos que à Espanya tots ho fessin aixis que 'is navarros y vascongaís no volguessen parlar ni escriurer mes que '1 vas*
cuence y fls gallegos lo gallego y 'Is asturians^ 'Is andalusos y 'is valencians cada.hu lo seu ilenguatje, vaja que 'ns divertiríam; liayoras si qué
seria la.torre de Babel y lograriam comyertir à la nació espanyola ab un
verdader galliner. .
,
..
.
—Me sembla que per ara qui es 1' exagerat ets tú y no solzament
exagerat sinó que demostras no compendrer res del catalanisme y tens
una idea complertament equivocada de lo que es Espanya, y aquesta ignorància de lo que vol lo catalanisme y de lo que es Espanya te porta à
fantasiar ridicuiesas,
. -^Es qu' ho fora de ridícul y no ' m negaràs pas que à Espanya hi ha
un sens fi de llenguaíjes que si no fos perquè à tots 'ns fan apendrer lo
castellà no seria pas possible entendrens. .
•—Escolta Joanet, lo que acabas de dir quo à Espanj^a hi ha un sens
fi de llenguatjes, ^no ' t diu alguna cosa? ^Comprens si pot existir una nacionalitat en la qual se parlan varis idiomas? ^Veus com tens un fals
concepte de lo que es Espanya anomenantia com 1' has anomenada nació
espanyola?
—Aquesta si qu1 es bona, es à dir qu' Espanya no es. una nació?
—No; la nacionalitat espanyola no ha existit may. Lo que existeix
hi ha existit es nn terrirori que geogràficament s' anomena Península
Ibérica y en part d1 aquest territori existeix lo que políticament s' anomena Estat espanyol.-Fixat en los mapas d'Espanya y à tots veuràs
marcada una península entre lo mar Mediterrà y 1' Oceà y en tots diu
«Mapa de Espaüa y Portugal» comprenent ó indicant que dintre aquella
península hi ha dos Estats; l ' un es 1' Estat espanyol y 1' altre lo portuguès que es la nacionalitat portuguesa indepeata de las demés nacionalitats ibéricas ó espanyolas, quals nacionalitats ibéricas componen io
Estat espanyol per ; circunstancias purament politicas, de manera que
Portugal seria nacionalitat espanyola si en temps de Eeiip I V no s' hagués fet índependenta y.Catalunya seria nacionalita.t francesa s í - n o
s' hagués desfet lo tracte que 'Is catalans havian fet ab Pransa proclamant, compte de Barcelona à Lluís X I I I y negant la obediència al mateix
Felip I V .
—Be, donchs, noy, ab aixó de Nació y ..Estat y ab aquestos fets de la
historia no hi eníench gayre, pero, de toías maneras Espanya es Espanya y 4 castellà es la llengua oficial que tots sabém y ab ella 'ns hem
d'entendrer perquè sinó, no se pas com ho faríam. ,
.., —Es llàstima que ab los coneixements que teus ignoris la historia
y lo que es la teva pàtria, peró no ets tot sol y son moltissims los que
tant ilustrats com tu y fins ostentant títols académichs pecan del mateix
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mal, sols te^ diré com j a h a u r à s pogut compendrer que nació es nn territori quals habitants parlan lo mateix Ilenguatje, tenen iguals- costums y
's règ&ixeu y.s' han regit sempre per unas mateixas lleys, y Estat es una
çomfederació ó unificació de poblés sotmesos a un mateix• poder-ó autoritat; que las Nacions son íillas de la naturalesa y de la història y de consegüent ínmutables y que los Estats son fills de Jetzar y de la politiea y
mudables-epm las xamisas; que l ' Estat espanyol se -formà ab; lo casament delRey català d' Aragó don F e r n à n d o ab la reyna de Castella D /
Isabel; que aquest Estat se formà federativament, fet.constar-en l'acte de
la unió que la liegislació civil, mercantil· política- y administrativa,- los
drets, Uiveríats y garantias dels ciutadans, los poders publichs, las Corts
y las Cen«i\aHtac3 de cada Estat de la Corona de A-ragó subsistirían' en
tota sa extenció y atribució, y que en cap càs regiria, ni com à supletòria
en una Corona-Ja llegislacíó dol altre, aixís se uniren Catalunya y Aragó
ab lo resto d'-.Espanya^ y veyas si tal com estém avuy se cumpleix- res
de lo pactat.
r—Be si, ab aixó-no mi habia fixat j , compren eh que , 'Ls catalanistas
teniu rahój pero vaja,.!' idioma castellà l'.hem de. sapiguery ..es, lo que
'ns ensenyan.
.- .. . i
—Lo llenguatge castellà l ' hem de sapiguer y als catalans ens comvé
apendrel pel compte que 'ns té, com també 'ns comvé sapiguer lo francès.y procurém-apendrel per la mateixa rahó, axis com altres idiomas,
per que lo sapiguer no ocupa lloch, pero lo qne los catalanistas no yolém
es que als noys cataíansTos ensenyin las primeras lletras en castellà per
que aixó es ignominiós y contra naturalesa, los catalanistas voléra quo
se ensenyi à nostres fiils à i l e g i r y esc-ri-urer en-lò nostre idioma : y; cuant
ne sapi'gan que se 'Is ensenyi un curs de Castellà y sí continuan los ,..estudis, que aprenguin fr-ancés ó altres idiomas, pero-que 'Is.noy&.que p.pden
frecuent»r molts anys la escola,, al menos sapigan-escri-urer en son propi
idioma, y no com avuy que veyem cartas que • entre mala -lletra y ufía
barreja de català y castellà son poch menos que imnteligibles.
Los eastellans han introduhit son idioma à Catalunya envolcàlíat ab
ia vanitat de la Cort, y apoyat per la; -forsa bruta, y -aquesta 1 vanitat y
aquesta, im-posició la tènim de rebutjar per dighitat;-.puig;tant'y més: 'V:àl
i ' idioma català, que i ' idioma castellà y tenim per cert que si la Cort
hagués sígut.à Barcelona enlloch de Madrit jamay Catalunya hauria imposat son idioma à Castella y si se hagués intentat los castellans haurian
rebutjat nostre llengua ab molta rahó.
Lo que has dit que -'Is catalanistas no voliam parlar may - en castellà
no es veritat; los catalanistas nd voléra parlar en. castellà sens necessitat
y no-volèm ser lo ridícul parlantlo per vanitat; si un castellà 110 'ns entent 1' hi parlarém castellà pero enteném que parlarlo als castellans que
viuhen apys ha à Catalunya es ridicul y es indigne d' un català qul estima sa pàtria y son idioma, y en qucWÈà V escriurer enteném que essent
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la escriptura 1' acte ó lo medi de fixar en lo paper nostres paraulas, 'es
una anomalia íixarlas ab un idioma distint del que pronunciém y de consegüent si entre nosaltres parlém català, lógich es escriurer català y si
quant parlém ab un castellà ó un francès per fernos entendrer parlem
castellà ó francès igualment es lógich ferho dirígirvtnos per escrit, y si d'
aquest criteri Uógích y de rahó natural ne dihém ridiculesas tindrém de
comvenir qu1 ha Catalunya s' ha perdut lo sentit comú y la dignitat,
^ Que cada nacionalitat parli y escrigui son idioma dintre sa pròpia regió y quant surti procuri cada qual per lo que 1' hi coravinga sapiguer
algun dels llenguatges mès generalisats y no hi ha por de cap torre de
Babel y tots mos entendrem perfectament,
—Jo ho veig pero com que hi estém tan avesats encare que vulguém
ferho en català no 'n sabém.
—Aixó es diferent, pero de que tinguém un vici y regoneixém que
aquell vici es dolent y 'ns costi de dexarlo hi ha molta diferencia à volguer desconèixer dit vici y trovar gust en continuarlo; la dignitat del home consisteix en conèixer sos vicis y procurar arrancaries; volguer es
poguer, y si volém a r r a n c a r é m per sempre aquesta imposició que desgraciadament han prés per vici y retornarém la dignitat à nostre
pàtria,
Quintilia.

SECCIÓ

RELLIGIOSA

Sants d' avuy.—S. Victorià abat y comfesor (festa en !o bisbat de Barbasti·o).—S.
Nazari monjo en lo monastir de S. Miquel de Cuxà.—Los Sts. martres, Modest, Zoíich,
Rograt y Càstul y S- Benet abat k Inglaterra.
La missa es de la Dominica infraoctava de la Epifania.
La Epistola es del cap. I I I da S. Pau als Romans.
Lo Fvang·eli es de! cap. I I de S. Lluch.
P a r r ò q u i a de S. Feliu.—Missas: à las sis à S. Joseph per Joan Torres y Crespi; &
las set en lo mateix à dos quarts de vuyt y à las vuyt à Sta. Llúcia per Maria Paloma; à
dos quarts de vuyt per Jacinta Benessat Vda. de Garriga à las vuyt al altar Major per
Feliu Fontanet Casali y à la mateixa hora en lo Carme por Quirse Masjoan.
P a r r ò q u i a de la Concepció.—Míssas à las sis per un difunt, à las set per Dolors Casanovas y Ubach.
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En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' ban fet las següents inscripoioas durant lo dia 11.
Naixements: Coloma Caba Garné.—Carlos F à b r e g a s Varelí.—Josepií
Pont Eoca.=Salvador Rusiüol Prats.—Joan Aspachs Solà,
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Segons se 'ns diu ahir tingué lloch una reunió d' advocats en la cual
's prengué 1' acort de convocarne altra de més amplia entre tots los curials, al objecte d ' elevar al digne Jutje de l.a instància cessant, don
Emili J. Pérez Martin, un missatje de simpatia manifestantli lo sentiment causat ab sa marxa, motivada per exigencias de la lley, y posant
de relleu las sevas cualitats d' imparcialitat, independència y talent ab
que sempre exerci son càrrech.
Molt nos complau tal actitut à la que de sobras s'ha fet acreedor lo
senyor Jutje, durant los anys que ha ocupat lo nostre Jutjat.
Sembla que definitivament s' estrenarà en la vinenta festa de la Mare
de Deu Candélera per l ' Associació de Católichs, la sarsuela de nostres
amichs D. F. de P. Bedós y Mossèn M. Ferrer La Flor de la imortalüat.
La direcció general del Tresor ha aprobat los comptes de gastos de
moviment originats per los administradors de loterias de Badalona, Granollers, Igualada, Manresa, aúmero 1 y 2, Mataró, n ú m ^ o 1 y 2, Sabadell,.número 1 y 2, Tarrasa, Vich, Vilafranca y Vilanova.
La rahó social «Grober y C.a» de Girona, ha enviat al Gobern una
exposició demanant que s' ordeni la admissió temporal de la llana pentinada preparada pera estams, per 1' Aduana de Barcelona, pera ser modificada ó transformada en trenzilla de llana pera exportaria al extranger, à sembiansa de las disposicions de la lley d' admisions temporals.
Ahir mori en aquesta ciutat lo conegut fabricant don Fèlix Valls, víctima de terrible malaltia pera la qual han sigut inútils los esforsos de la
ciència.
Acompanyém à sa atribulada familia en lo sentiment que experimenían per tant irreparable pèrdua pregant per 1' ànima del difunt que Deu
lo perdó.
Dissapte tingué lloch à Barcelona la sessió inaugural del present
curs de la «Lliga de Catalunya», benemèrita Associació que va à 1* avansada del moviment catalanista.
La concurrència que per tal motiu s' aplegà en los salons de la benemèrita Associació fou en extrem numerosa, haventhi representacions
de molías societats y periódichs catalanistas de Barcelona y diferentas
comarcas de Catalunya.
Fent costat al digne president de la Lliga don Pere Aldavert h i havia
'Is presidents de la «Unió Catalanista» y 1' «Ateneu» senyors don Antoni
Gallissà y don Joan Permanyer, y en Lluis Marsans president de la «As-
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sociació Populai' Regionalista», y 'Is senyors Pagès y Galvany en representació, del. Orjeó.Català, y Excursionista de Catalunya...
Lo secretari, del any anterior senyor Rocamora llegi la meworia,regla?
mentaria en la que consignà tots los t r a v a ü s portats à terme per la «Lliga
de Cetalanya» en lo çurs; passat. No 'ns entretindrém en reproduhir lo
que djgBé.U senyor Rocamora ni farém memòria à,nostres ilegidors d1; actes que iqi$ resç.ordan y d' aconteixements quins resultats tots coneixen.
A la «Lliga de Catalunya», com molt acertadament digué '1 senyor Rocamora, l i bastan pera tenir la convicció de que cumpleix ab son deber los
atatçhs. ab.quç cada dia 1' honran los enemicjis de Catalunya. Feu consíar
també que, eníloch d'entretenirse en predicar als convensuís y de fer
catalanisme entre gent que Ja han donat bonàs probas d' intéresarse per
la sort de nostra pàtria, havia procm'at la «Lliga de Cataluny» portar la
alenada regeneradora de nostre programà à altres llochs y associacions
que vivian forasteras dintre Catalunya y que no paríicipavan de una manera manifesta dels ideals' que han de regenerar aquesta terra nostra.
Don Pere Aldavert donà lectuia del discurs presidencial, magniflch
travall, plé de nobles y patriótíchs sentiments que sense oripells ni ;figu"ras retoricas enlluhernadoras v à dret al cor y al cap; à aquell pera ferlo «erítir las de.sgr*eins que à Catalunya afligeixen y pera ferli desitjar
dias de glòria y de major ventura, y à aquesf pera, comve.ncel de que tot
es farsa y mercantilisme en lo que dintre de casa no procura per sobre
de tot la regeneració-política y social del nostre, poble.
J
Lo senyor Mateu en la impossibilitat d' assistir al acte envià una pa- ...
triótica poesia escrita expressament, ab • quina lectura donà fí la sessió,
deixant altament complascuda à la concurrència que a* aplegà en los
salons de la «Lliga de Catalunya».
Segons nos comunica la «Egara» de Tarrasaj fà ja alguns dias que. ha
quedat cüber.t 1' emprèstit pera la construcció d' un paníano en lo torrent
de la.Xuriguera, per quin motiu la Junta d' aiguas d' aquella ciutat 'est à procedint als travalls preliminars de tant important obra que serà de
grana.beneíicis per aquells vehins. La construcció de dit pantano se portarà ab gran activitat.
•
•
'.'
Felicitém als nostres vehins per comptar ab personas que saben ab
desinteressat patriotismej proporcionar tant grans y saludables beneficis
als seus compatríotas.- ,
•
..
A Galícia s' han adherit al pensament de- demanar al Gobern ï£ autor
mía d' aquella •regió los"' periódicíis «El Ecò dé Marín», «La lategridad»
de Tay, «La Correspondència Gallega» de Pontevedra, «El Alcancè» de
Santiago y «El Noroeste» y «El Telégrama» de la'Corunya.
Lo Centre Catalanista de Vilafranca del Panadés ha traslaclat son domicili à la espayosa casa senyalada ab lo n.* 6 del carrer de Sia Maria de
la esmentada població.
-
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Lo dimars, 18 dels corrent, à las cuatre de la tarde, 's r e a n u d a r à n en
la Facultat de Dret d' la Universitat de Barcelona las conferencias de
dret civil català per lo doctor don Juan de D . Trias y Giró, y
n u a r à n tots los dimars del present curs à la mateixa hora.
Ha comensat à reimprimirse à Bilbao la Historia da las Naciones Bascas
per don J. A. de Zamàcola. Aquesta important obra fou escrita à Auch
(Fransa) à principis d' aquest sigie, durant la emigració de son autor, Dom
d' ella se !n feu en aquella època una reduhida tirada y son raríssim los
exemplars que 'n quedan, los bons biskaitarras han rebut ab molt entussiasme la publicació d' aquesta obra patriòtica.
La comissió organisadora del vinent Carnestoltas ha acordat celebrar
la nit del dimars de Garnastolías, dia 22, una marxa de fanals y fanalets,
la qual recorrerà 'Is principals carrers de Barcelona. De las deu m i l pessetas concedidas per 1' Ajuntament se 'n [ repartiràn pera Cpremis duas
mil en la següent forma:
; Pera '1 grupo ó-comparsa de més de vint personas que per sos vestits y
fanals apropiats més se distingeixen.—Primer premi, 500 pessetas: segon,
250, y tercer^OÓ. Ademés un Has à cada un. '
A l fanal que's presenti més artística y capritxosament illuminat, ja
sia sobre carro ó d' altra manera.—Pfímer premi, _500 pessetas; segon,
250, y tercer, 100. Ademés un Has à cada un./
A l grupo de fanelets que '1 presentin més capritxós, ab més art y ,explendor.—Primer premi, 100 pessetas; segon, 50, y , tercer, 25. Ademés un
lias à cada un.
A l fanal sol que per sa forma artística y capritxosa 's presenti.<—Primer premi. 60 pessetas; segon, 40, y tercer, 25. Ademés un Has cada un.
També 's concediràu alguns diplomas als vehins que millor ílluminats
tinguin sos balcons al passar la referida marxa de fanals, à quin objecte
s' anunciarà son curs en temps oportú.
La indicada comissió invita à tots los artístas, industrials, corporacions, gremis, societats y al públich en general à pendre part en la festa.
lui' Ajuntament, de Figueras, en sessió celebrada lo dia 28 del mes; passat, prengué lo paíriótich acort de desterrat las bandas que servexen d'
insígnia als regidors de un bon nombre de pobles de Catalunya, des que
Felip. V les imposà com un escarni de las, veiieradas gramallas de nostras
immortals concellers.
Desitjariam que l1 acort del Ajuntament de Figueras fos imitat en tots
los pobles de Catalunya, què encare ostenten aquell infamant distintiu.
A Mollet del Vallés, s- hi han posat un rótuls redactats en català, prohibint lo demanar almoyna als pobres forasters.
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Lo dia primer d' any se constituhi la Agrupació Catalanista de Sant
Feliu de Codinas, d' acort ab las bases de la Unió Catalanista. Sa Junta
està composta per los Srs.: Ea Nicomedas Soler y Valleorba, President:
En Joseph P r a n é s y Corney, Vice president; En Joan Puigdomènec.h, Secretari; En Aiberr Rosés y Macià, Tresorer-comptador y En Joan Deu y
Roura, En Carles V i l a y Massanet y Emili Serra y Mach, Vocals.
A l constituhirse en agrupació nostres companys, acordaren ferho saber
à la Junta Permanent de la' Unió, y à totas las entitats catalanistas de la
comarca valiesana, descobríntse en tots los acorts un gran entussiasrao
per?;, treballar d ' una manera resolta per la autonomia dd la P à t r i a Catalana.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

TELEGRAMAS
Madrid, 11, 11 m.—Hi ha hagut alguna acció à Cuba, en las costas de Sancti Spíritus entre la columna del general Raiz y las partidas de Màxim Gómez, essent aquest
derrotat deixant sobre '1 camp varis morts, y haventli fet presoners y ocupat un dipòsit
de cavalls ahont n ' hi havian mes de 200.
S' ha embarcat pera la península en lo vapor «Montserrat» !o senyor Canalejas à qui
despedireu à bordo'1 general Blanco, lo gobern insular y distingidas personalitats de
1' Habana.
Diahen de 1' Habana que '1 gobern ffubà ha reconegut al Ajuntament lo dret à nombrar per elecció, son Alcalde presidentMadrid, 11, 6 t.—Continua ignorantse lo parader del senyor Govin, ministre de go.bernació do Cuba. Los millors enterats suposan que avans d' arribar à 1' Habana ha intentat la presentació d' importants cabecillas. De totas maneras lo gobern ' no mostra
cap recel proba evident de que no tothom ignora lo que suceeheix ab dit senyor.
Prop de S. Sebastiàn, en un caseriu vora Eentería ha esclatat un formidable incendi
salvantse miraculosament la familia y morint cremat un mosso que dormia tranqullament
vora la cuyna.
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Està en venda un dels millors
palcos del l.er pis d' aquest
Teatro. En la Administració d' aquest diari donaran mes detalls.

Inacions y reparaeions
impremta y Eneuadernacioas de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

