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AUTONOMISTAS

ASTURIANS

En !o camp ds la política espanyola
està reaüsant una radical
transformació. Los veíjs partits centralistas à cada dia que passa s' esgrunan bon xich més y aquellas agrupacions politicas que semblavan
,tan fortas que podrian aguantar damunt de sas espatllas la historia de la
Espanya contemporÀn«a, tantost s'ha vist al corch dels seus mateixos
vicis co-m hi furgava, quo ja tot aquell einbaldm d' ambicions disfressada» d'ideals se n ' h a n . anat daltabaix, soterrant principis y sistemas,
vells y rancis, entre la runa y la pols de! edifici.
Aquells organismes, que 's deyan indispensables en nostra política, al
mirarlos d' aprop y alsant una mica '1 vel de convencionalismes en que
púdicament se eubrian, s1 ha trobat ben prompte tot lo que eran. Y alashoras s' han girat los ulls y s' han apartat las concisncias d' laquellae
cangrenas socials, que altra cosa no constituhian los vells partits, blochs
-d' homes lligats per una mateixa ambició y posats al servey d' un ilustre,
que nb la grossaria de sa figura tapava la buyror d' ideals dèl cos polítich.
La organisació d' aquells partits era molt artificiosa. W hi havia prou
que cualsevol notable 's ressentis ab los companys ab que havia fet colla
pera que reunint à uns quants araichs redactessin un manifest programa.
De lo demés ja se 'n encarregaria la prerapsa y junt ab ella la tonteria
de la gent sempre propensa à fer bona cara à lo nou, encara que no sia
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per altra llógica que ' I no poder ser pitjor que lo que coneixian. Y comensavan à arribar telégramas d' adhessió à Madrid y à formarse comitès en un y altre indret d' Espanya, y sense saber com, j a teniam una
altra agrupació de salvadors de la pàtria. Cert era que tothora somreya
quan sentia à parlar de conviccions y de,comunió d» principis; comprenia qu» l i treyan à relluhir cosas que 'Is que las duyan à la boca no las
tsnian al cor, pero acceptava aquest fet com un mal necessari, comuna
impuresa de la realitat, y , pa«sant per ella, no faltava may qui corregués à a i x o p l u g a r s e sota la bandera de la fracció política naixent, pera
trobar allí '1 pà de la família, la benevolen»a de la Administracióó 'Illustra del mon. Y aixís lo partit se constituhia, 's desenrotllava y fins arribava à tenir historia.
Ara las corrents de la politíca comensan à portar una altra direcció.
Cada partit nou que, neix à Madrid es rebut ab més fredor en tots l o i indrets de la Penlnsnla, y la veu dels que desde allí volen donar al mon laa
taulas de la seva lley se per sense trobar casi ressò. La política no pot
ésser ja més en absolut una forsa que del centre s ' i r r a d i g i à la perifèria.
Si noesposible vincular lo gobern en una familia ó en una c«sta, tampoch es Just que sia feudo exclussiu d' una ciutat ó d' una vila; que en un
Estat quina constitució fonamental so vol dir igualitària no hi va bé que
h i hagin pobles de gobernants y pobles de gobernats.
Aixó es lo que ja tothom va comprenent, y, comprenentho, 's desperta.
Bonica manifestació d' aquest desvetllament del esperit públich es la sortosa campanya que 's fa per Asturias en reivindicació de la seva autonomia y à la que respon colurosament lo poble Lo meeting celebrat pels
autonomistas à Pola de Siero va ésser un aconteixement y '1 que 's prepara à Gijón, lo primer centre comercial d* Asturias, promet no desdir d*
aquell. La prempsa en bona part veu, la idea ab marcada satisfacció, periódichs com E l Noraeste l i donan lo seu apoyo. y la Region Asturiana 'ns
ve cada número, ab més entussíasme y ab més bon criteri, convertit en
campió de las llibertats asturianas. Végia lo que 's diu en un hermós article'd'aquest company nostre de Gijón:
«Enlloch millor que en lo mateix poble se sab lo qne al poble convé:
ningú millor que 'Is asturians coneix lo que Asturias necessita. Si en tot
lo que no s' oposa als interesos generals del Estat, Asturias pogués disposar de lo que es seu empleant sos recursos en la forma més adecuada à
sa prosperitat y riquesa; si en tot lo que no perjudiqui al conjunt de la
regió asturiana cada municipi en iguals condicions pogués iniciar y realisar tota mena de reformas milloras, molt diferenta seria la situació del

país. Reíí te d' extraordinari qüé tots los asturians y residents à Asturias
que aixis ho creguin se cóníon-guifl en un mateix pensament y;, s&risé prèbcuparse de la filiació política de cada un dels confosos, travàllin tcftSisíb
e iteresa y -sense' deCfilmén'ts impropis de càïàctèrs virirs
pró de la
santa causa de la aütonòMíà de Astúriàs. ! -'
• • :'í;
! "
Si la pretencíó de recabar- pfefa Asturias àütohòmia ho és ni pot sèr
arma de partit sino expressió geritefal de !a voluntat dels habitants de
Asturias; si aqueixa autonomia, lluny de' ser ü n à novetat, es sols la reivindicació pera aquesta província de drets ;qu'e en mai hóra l i prengueren
si '1 fet fresch de que '1 gobern acaba de concedir aqueixa mateixa autonomia à que aspirém à una colònia sublevada pera conseguir la pau y
altra colònia pac'flcada pera evitar la guerra; ^es demanar mòlt que Asturias que sempre ha posat sos fitis y son dirtfer à disposició del gobern,
que sempre s' ha distingit per son sufriment à la- vegada que per són
'•heroisme, pretengui que1 aqueix mateix gobern l i recotiéixi lo'qtre acaba
de concedir à provincias en armas ó en perill de péndrelas?
'-• ^
Meditin detingudament sobre '1 particular los habitants de Asturias:
tots poden ydeuhen contribuhir à aquesta empresa notable• y honrada;
agràpinse en cada poblet y en cada municipi; cònstítuheixin juntas auto
nómicas encarregadas de la propaganda, procurant'formin part dé làs
Juntas homes de totas las agrupacions políticas y de tótas las classes socials; sovintejin las reunions y meetings, y quan, constituhida la Assamblea regional, aquesta assümeixi4a representació de tots los autOrtomisías'asturians,- preparemse tots à acatar los acorts de dita Assamblea y à
• executarílas ordres que d' aqueix supréra organisme dimanin. Sens perjudici de ser molt espanyols, fem politiba Asturiana^, •
Los travalls dels autonomistas asturians tenen veritable importància:
no son obra de la.exaltació d ' u n moment: es ün'a propaganda filla del
• amor à la terra que primer se veu al nàixer, madurada ablos desengany?
rebuts del Centre en tot temps, y vinguda 'la lluyta-de là vida per la forsa de la corrent de la opinió,' que aix«ca guspiras de llibertat, un d i a : à
La Coruna, altre dia à Alcaftiz y un altre à Gijón. Y aquestas' guspira* no
'•';s perden en l* ayre, sino que prenen en lo cos social convertintsa^en fogaeras d; amor patri' ·despertant los velis calius ab llenya nova y anomenantse, segons lo terrer, Lliga Gallega, Regionalisme'Aragonès y Partit Autonomista Asturià. :";;• ^
•
•!•••<
-;•••••'• •
1 Los organisadors de i a propaganda autonomista en terra d': Asturias
no 's poden queixar dels resultats fins ara obtinguts. Las adhessions sovintejan y las bases del projecte de constitució regional, profusament
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círculadas, la opinió pública las ha vist com à una bella esperansa en
mítj del naufragi de tants sistemas politíchs. Aquestas bases à que fem
refencia son:
«l.a Lo poder regional serà un, y per la diversitat de sas funcions se
dividirà en llegislatiu, executiu y judicial, independents entre si, elegi• bles y amovibles; los poders executiu y judicial seràn responsables.
2. a Las funcions de tot poder seràn retribuhidas per la regió.
3. a Lo poder executiu residirà en lo govern regional.
Lo llegislatiu, en las Cambras asturianas, elegidas per Sufragi universal directe.
Lo judicial residirà en los tribunals constituhits ab arreglo à las lleys
de l a constitució asturiana
4. a Las distintas atribucions d' aquestos poders seràn determinadas
per dita constitució regional.
En quant à las relacions entre la Regió asturiana y 1' Estat, creyém
podran ser basadas sobre ] ' esperit de nostra autonomia, en la forma següent:
Primer, La Regió asturiana contribuhirà als gastos del Estat proporcionalment à sas riquesas y d' acort ab lo que Uis Cambras nacionals
y regionals determinin, quedant la Regió en complerta llibertat pera repartir y recaudar tot tribut ea lo modo, temps y forma que sas particulars lleys estableixin.
Segon. Constituhida la Provincià d' Asturias en Regió autònoma y
lliure, la contitució que 's dongui pera son gobern interior y las reformas
que en ella 's fassin, no infringiràn en cap modo 'is preceptes continguts
en la constitució del Estat.
Enteném, que ab aquestas bases quedarian, no sols garantidas las l l i bertats asturianas, sinó qu« al mateix temps seria més forta la unitat nacional. Aspirém també à que un cop reconeguda per los poders nacionals
la autonomia de la Provincià d' Asturias, las Cambras regionals no oblidin constituhir als municipis en idèntica reforma.
Essent aquesta provincià eminentment agrícola, industrial y minera,
Volém que las Cambras regionals portin al esperit de las lleys totas las
reformas socials necessarias y convenients al foment v desenrotllo d'
aquestas fonts de riquesa natural, y à la dignificació de las classes travalladoras, principal factor de son desenrotllament.
A aquest objecte proposém que 'la Poders regionals fundin, fomentin,
y auxilihin la formació d' associacióna obreras, establint Banehs públichs
de crèdit pera aquestas associacions à quins entregaràn:
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(a) Las terras públicas; las que'Is propietaris hagin deixat incultas
per més de cinch anys; las que convingui expropiar y aquellas quina
propietat no estigui degudament justificada.
(b) Los serveys y l a i obrAS públicas, aprofitament d' ayguaa, etc.
(c) Sometre à la inspecció de comissions d' obrer» tots los tallers,
fàbricas y minas.
(d) Establir la ensenyansa pública gratuïta y obligatòria en son
primer y segon grau, creant, pera 'is obrers, en tots los municipis, escolas pràcticas d' arts y oficis.
(e) Los Poders regionals procuraràn protegir tota riquesa pública
facilitantli de sos propis recursos camins terrestres y pluvials, mercats
pera la circulació y tots aquells medis que sian conduhents al màxim desenrotllo de dita riquesa.»
Aquest es lo programa que enarboran los autonomistas asturians. No
es nostra feyna, ni entra en las esferas del nostre dret lo discutirlo, que,
consecuents ab las nostra» ideas, es sols dels asturians la tasca de proposar las lleys que cregan més salvadoras pera Asturias. Pero, si, podém
alabarlo considerantlo com à manifestació del esperit d' un poble que 's
deixondeix y com à expressió de aquesta corrent de la política moderna,
que, arreconant als vells partits centralistas, dona lloch al naixement d'
altrss partits nous que apareixen en lo poble mateix quina vida poütica
han de regular, y que, com à fills de la terra, hi arrelan be, fent créixer
aviat P arbre ahont hi floreixen los seus principis, p^ra qne, extenent las
sevas brancas protectoras, arapari tot aquell poble.
¥ Asturias ho necessitava tenir qui 's fes eco de las sevas necessitats.
Víctima, com la que més de las regions, d' un caciquisme despótich. perraaneixía abandonada à la cobdícia d' uns quants que la explotan ab lo
pretext de gobernarla; d' uns quants que ab sa conducta desmoralisadora, atropèllantho tot y secant las fonts de vida, fan sentir ab més forsa la
set d' autonomia que te '1 poble asturià, set d' autonomia que vol dir lo
mateix que set d' administració honrada, afany de que 's fomenti la r i quesa pública y de que, escampantse travall y benestar, se barrin las
portas al infern de la emigreció. Las veus que demanessin aquest cambi
de cosas d* Asturias mateix bavian de sortir, y de alli] en efecte s' han
aixecat ab ressò potent, serenas com fill as de la rahó, vibrants c o r a l '
ijujú, ' l crit guerrer del asturià, y, trasraetentse depressa d' ün cantó al
altre, del coll de Pajares al mar, de las feréstegas afraus à las rialleras
padras, dels cims espadats als boscos de castanyers y de pomeras y duhen pertot V ulé vivificador d' una mateixa esperansa. covada dintre de
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milers ds cors, «speransa, tan riallera que no .sembla sino que l ' hagués
deixada ab un somriure a l fons de cada ànima la Verge de Covadonga.
La autonomia s' imposa com à única salvació pera Asturias; és l:a sola posta que 'ns ha de quedar en la hora del general naufragi que ;ja s'
acosta. Apléguintse, com fan, los asturians decididamont sota aquesta
bandera de redempció; déixinse de politicas madriienyas com sapigueren
deixarsen constit-uhintse en junta autònoma' quan 1' estol napoleónich s'
enfilava per laa sevas serras, y esperin coufiats en lo demà, que com se
digué fapoch desde la presidència del nostre Ateneu, la mateixa corrent
que ha portat à Cuba la autonomia la portarà també à las regions d1 Espanya. ,
,,
;
F E A N C E S C H RODON.

SECCIÓ

RELLIGIOS

SANTS D' AVUY.—Sant Jordi patró de Catalunya: Adalrert bisbe y mart. Fortunat
y Aquileo, àiacas; Santa Victoria verg'e y mart.
Sant Jordi fill d' una nobls família de capadocia en temps del imperi romà seg-ui .la
carrera militar y per sa distinció y sos mèrits als 20 anys era oficial general y formaba
part del consell del emperador Dioclecià.
Fill de pares-ciistians y cristià comvensut quan sapigué los designis del emperador
de publicar I' èdicte'dó persecució eontre 'Is cristians, v e n g u é totas sas propietats y ala•jaSaSslsti à l'iassamblea-ensquè l ' emperador donà compte del edicte que anava à públic^r. Tots los del ppnsell aplaudiren lo decret pero, aixecantse Sant Jordi, feu present
eontre tots los parers, lo barbare é impolitich d' aquella determinació declarantse en a,lta r e u cristià.
Aquella declaració ï' hi valgué lo ésser tot segruit èrapresonat y martiritzat ab tota
mana de torments, fins que no poguent vèncer 1'emperador à son estimat oficial qUe
adorés als idols del imperi lo manà d·gollai: lo dia, 23 d' Abril de 1' any 230. ,
Lo haver sigut Sant Jordi militar donà ocasió à que la gent de guerra l'inyoquessen
.eontre sosenemichs, fomentantse aquesta devoció ab varias aparicions que *s re'feri'ixerit del Sant en algunas batallas. E n la batalla que donà D. Pere I d' Aragó eontre 'Is
moros de Huesca 1' any 1095 aparagué Sant Jordi à caball peleant en defensa dels iristians, y desde alla^'ores fou Sant Jordi Jurat y votat per patró del reys aragonesos. A la
batalla en que '1 mateix Ee.y en Pere y '1 Cit, donaren eontre T r e y :moro Bucar h Valencià, se trovà també Sant Jordi ajudant als cristians. A D. Jaume '1 Conquistador també l' ajudà dos vegadas aparaguent en son exèrcit à lo batalló de Puig d1 Ene.*a y en lo
síti que '1 general dels moros Alarazarach po»à à Alcoy. Los moros anomenaban à Sant
Jordi Huali y los espantava tant quant lo veyen en lo exèrcit cristià ab I' armadura de
cavaller, que fugian tot seguit y morian d' esglay.
- L o Rey D. Pere I I instituhi 1' ordre militar de Sant Jordi lo qual després se refundf
vSaat Jordi d'Alfama.
,....
; . PARRÒQUIA D E SANT FELIU.—Missas per Joseph Soley Riera,, Enrich MoutaSà
Sànlias y Qnirsè Masjoan.
PAROQUIA D E L A CONCEPCIÓ.—Missa per Pau Pujol Pratjuslà.
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IVotas oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 22;
Naixements: Salvador Alguersuari Utesà.—Maria. Gargoris Torra.
Defuncions: Teresa Bueso Josefa, 3 anys.

N OVA S
Ab molt poca concurrència se representà lo passat dijous al Teatro
Principal la comèdia en 4 actes de don Pau Parellada, titolada M Reçjimiento de Lupion.
La obra estrenada es sumament lleugera y no 's tracta mes que d' una
fina crítica del servey militar obligatori, que se sosté durant tots 4 àctes
gracias al talent escénich y al xispejant diàlech de son aplaudit autor.
La execució fou no mes que regular, resentíutse de falta d' «nsaig.
Ha mort à Barcelona víctima de cruel malaltia lo conegut reputat actor don Antoni Tutau. (E. P. D.)
Ha sigut comentat y aplaudit per la gent sensata d' Espanya y especialment en 1' estranger las declaracións de 'n Silvela referents à> que 1*
honor nacional no consisteix solsaraent en defensarse heróicaraent^dels
agravis, sino que també exigeix que 's compleixin los compromisos Sagrats y ' s paguin los deutes.
Ja es hora de que vaigin «ntrant nostres politicha, en aquest honrat
camí, donchs no es gayre decent per quixotesch que vulga presentarse,
ésser molt bizarro y caballeresco en defensa del honor nacional y deixar
de pagar los crèdits.
Los indivíduos com 'Is pobles han d' ésser honrats y caballerescós en
tots sentits.
En lo Saló Sabadellés (Jan) tindràn Uoch demà diumenge dos extraordinaris balls. Lo de la tarde està à càrrech de la orquesta «Muixins» y lo
de la vella per lo painista Sr. Roca.
Avuy iuaugura sas tareas en lo Teatro Euterpe lo «Centre Lírich dramàtich», rssociació que 's presenta al públich ab un ropatje ben càtalanesch, ja que 'Is propòsits que animan à sos iniciadors no poden ser mes
falagueras, puig que tractan d'unir en un sol cós à las diferentesagrupa
cions d' aquesta ciutat que tenen afició per l ' art y fer reviurer 1' e&perit
de nostra terra quals obras tindràn preferència. L ' escullida per aquesta
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nit es original de nostre respectable amich lo ferm catalanista dou Angei
G i r m e r à , titolada Mar y Cel y la pessa de don Joseph M. Arnau La$ tres
alegria».
Se 'ns prega fem públich que durant la vinenta festa major de Sentmanat h i ahurà lo següent servey de carruatjes que comensarà demà diumenge:
De Sabadell pera Sentmanat y Caldas, à las 6 y à las 8 del mati.—De
Sabadell pera Caldas, à las 3 y à las 4 de la tarde y à las 9 de le nit.
Acabats los balls de nit sortiràn carruatjes de Sentmanat pera Sabadell.
Punt de sortida en aquesta ciutat: Hostal de S. Domingo, carrer NouAvants de ahir va celebrar sessió la Junta Directiva de la Cambrà de
Comers de Barcelona à la que hi van assistir tots los vocals, pera tractar
de las causas de 1' alsa dels cambis y de lo que motiva la depreciació
dels valors-espanyols y deia falt^ de carbons nacionals, acordant reunirse
novament aquesta tarde à fi de fixar los medis necessaris pera tornar à la
necessària normalitat.
Avuy serà à Ripoll la Junta Permanent de la Unió Catalanista ab altras distingídas personalitats del catalanisme pera asistir à las solempnes
festas que s' efectuaren en la restaurada Basílica y celebrar l " acte de
descubrirse la làpida contenint las paraulas pronunciadas per l ' Excm. é
I l m . Dr. Morgades al inaugurarse la indicada restauració.
Segons nos participa lo jefe de correus d'aquesta c u^at, Sr. R'zzo,
desde avuy se suspèn per ordre superior 1' envio de correspondència à
Cuba per via Estats-Units,
Don Gabriel Claret, ha entregat à la Comissió de Beneficència de nostre Ajuntament, igual que altres anys, 113 pans pera repartiries als asflats de la Casa de Caritat, ab motiu del aniversari, de la mort de sa
mare.
TELEGRAKIAS
Madrid, 22, i t.—cLa Gacet«> publica una real ordre,.cridant al servey actiu i
130000 homes dels excedents de cupo del reemplàs de 1897. L a concentració deu f«rse'1
5 de Maig y corresponen à la zona de Mataró, 512.
E n vista d' un telégrama rebut à Washington de Mr. Woodford la esqnàiira yankee
ha sortit cap à Cuba.
.
«La Gaceta» de 1' Habana publica una alocució del general Blanco dirigida al poble
cubà. L o gobernador general demana '1 concurs de tots'pera retxassar als yankeesL o Congrés ha aprobat totas la» actas presentadas anit. S' ha suspès la sessió, fins
à las 7 de la tarde.
No se sap res de cert, respecte al rompiment de las hostilitats. Potser demà j a se
sa,brin noticias del comensament de la guerra.
Londres à 90 dias fetxa.
»
à la rista.
Paris.
» »
>
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