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\ result;i d' un efeote tristíssim. sobre tot
é Jora (ie Catalunya, que de dintre dt- la Solidíiritat, que enca'·n.·i en glolio las aspiracions
Dintre de breus días comeiisiirà el deb;it de tots els catalnns sense exlusió de tendenn' el parlament espanyol del projecte d' ad- cias de cap mena. ne surtio veus de protesta
ministració local que tant ocupa la atenció de contra lo que totbom deman!^, veus de defenCatalunj-a n' els actuals moiueiits y eu qual sa, contra un sufragi universal que ningú ba
discusió resultarà segurament el gran avens atacat, y "s vingui ab acusacions, precisaque implicij y que la passió ó la, intolerància nient centra els únichs que k Espanya, desde alguns, s' enipenya eu esvahir b.iix la fal- prés d' una lluita deHesp^rada y d' una orga—
sa perspectiva de imaginaria regiet^sió en las nisaoió admirada per propis y extranys y
ileys que regulan la marxa política de nostra
aplaudida fins pels més eucarnis.-.ats enemichs,
nació.
conseguíren ia purificació d' un sufragi enlloMay podia esperarae després del trevall qiie
tat per totas la.s concupisoencias, portant k la
las piprsooalitats més eminents de la Solidarepresentació nacional els verdaders elegits
ritat Catalana consumiren en reformar, y basdel poble k qual cap li capigué la alta lioura
ta trasformar, el primitiu projecte de lley
de figurar com à gran capitost del regeneraamotUantlo k las aspiracions que de sempre
dor moviment polítich el nostie may prou
ró expoeadas al regioualisme català, que susplorat y anyorat Ddctor Robert,
crigueren en memorables ocasions els cataHa dit un gran politich catal<^, que era
lans representants de las més oposadas tenmolt
còmoda la actitut intransigent y amedència.» políticas, que desiie 'Is ajuLitaments,
desde la prensa, desde las diputacions ba vin- nassant dels representants de las fi accions
g u t solicitantse la representació corporativa políticas li'oposició; això es ben.cert, tant
com el complement, com un dels medis més que a([uesta aclitut es la que moltas vi-gadas
eficassos de evitar el falsejanient de la volun- ha vingut sostinguent el fals pedestal de
tat del poble en la elecció deis seus més ver- molts pretinguts redemptors, que de rendirse
daders representants, com un perfeccionament 'I la evidencia j k la rahó, ben aviat haurian
del sufragi universal, tota vegada que la re- perdut las masas encegadas de adeptes; més
presentació corporativa permet el vot à milers si la intrangigencia por la convicció y per la
y milers de ciutadans que per no tenir la edat justícia dignifica y enforteix als individuos y
que las llejs exigeixen ó per no estar in- k las colectivitats, en cambi quant es fura de
cluils en el cens electoral 's veuen privats de rahó y s' aparta del alt criteri que te d'inforsignificar la seva yoluutat en las lluitas elec- mar n' els qui tenen la responsabilitat de ditorals, puga sortir ara, n' els moments més rigir la opinió pública, cau n' el més ridícol
orítiohs eu que la Solidaritat ve à alcansar el descrèdit causant à la vegada l'esllavissament
seu més grau triomf devaut de la Espanya del munt d' ilusións que '1 poble creyent tingué la candidesa de forjar en la febrosenca
eutera, un nucli d' intrangigents que sobre
poHant ignorats temors à n' el verdader inte- lluita per las sevas llibertats y pel seu e n rès de la Pàtria, convingui en rebutjar lo que grandiment.
tothora qui no vagi encegat per las petitesas
La veu de la Pàtria s' es fet sentir ben pode migi'ats partits polítichs te de convenir en lenta per boca de las més claras intelligencias
regoneixer com una gran victòria política y de sos fills, el crit d'alerta de,Catalunya, capsocial de Catalunya contra las oligarquías devantera de la regeneració , nacional que s'
que tot proclamant las llibertats d' ua mentit apropa, avisa n' als ciutadans que no s' ensufragi han vingut presentant el poble espa- fonsin en miserables disputas, n' els moments
nyol, eu majoria lliberal, conservadora ó de- en que veyem entrarse per la porta gran del
mòcrata, conforme à la voluntat dels de dalt, estat espanyol el seny y el bon sentit renyits
raras vegadas à la del pals.
hasta ara ab la direcció de la cosa pública, à
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1' hora en que van acorralautse uqu dlas turbas de gent funesta, que ceilint pas í'l pas à la
gegantina acció de la» masas populars entusiastas y conscients .Ie son poder, de sos
debers y de sos drets, «euten molt pròxima
r hora ue deixar lliurer el terrer al jmperi
de las més prehnnlas llibertats de totas las.
regions espanyolas.

La carta dels Reys
A L S MEUÍ= GEEMANS

La senyora Paula, després d'haver sopat,
ha reunit als seus quatre dimonis, (aixís unouicna als seus fills, perquè son mes eatrenaeliats qu' un esquirol) al seu quartu, y.asseritantse dovant lo seu escriptori, 'Is diu:
—Aveyam ooys, ara anirem k fer la carta
pel R'^ys, al) això vuy ordre, peique de lo
contrari los dich que no vos portin res, ^
— Bueno maniíi, ja farem bondat y estarem quiets (per un rato) diu, lo mes grandet
que deu tenir j.a uns deu anys y es bastaot
desvergonyit,
—Aixís m' agrada que sigueu bons noinj-ons y vos porteu bé.
Bueno vamos a veure; comenso la carta.
Seíiores Eeys Magos de Oriente, Gaípar Melchor y Baltasar. Muy Senores nuestroa...
—Jo vuy un timbal.
—Jo un sabre.
—Jo una nina y un mico que cargoli Ift
cua.
—Jo una casuUa de capellà y i' Almanach
do'l Cu-cut.
Prou, calleu com un dimootri. No comenseu a tabalarme per que no faig la carta, Vamos, tu Francisquet que vols que't portin?
—Posi, Senores Reyes, à mi me traeràn
un vayolin con un arquet y una caja de g a r i baldis y una baldufa y un libro de cuento«
con sants de colors.
— Bueno, Ara tu, Eamonet,
—A mi me portaran nu aoordayon con
cinco renglas de notes y que haga mucho mal
de cap para despertar por lus maüauas à ]a

