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Publicacions importants.

Treballs publicats per separat, foren el primer volum de la traducció y anotació que

D . Joseph M . Planas, ab la colaboració de D . Joaquim Giralt y Don Dalmau Iglesias feu

de l'obra polibíblica Dret matrimonial dels estats d'Europa y ses colonies, ordenada pel

conseller alemany J . l-Iahn y donada a llum pels doctors Leske y Loewyenfeld . Algunas
consideraciones sobre el derecho de Asociación, per D . Joseph Estanyol, y varis follets y

biografíes . Encara que son autor no es català ni l'objecte exclusiu de Catalunya . cal ano-

menar el discurs en la Real Academia de Ciencias morales y políticas de D . Eduart

d'I-Iinojosa en l'acte de la seva recepció com acadf_mich, ja sigui qu'al esbrinar quina ha

sigut, quina es y quina deu ésser la condició de la dona casada en l'esfera del dret civil,
tracta ab l'exactitut y la sabiesa que '1 caracterisen del antich eixovar, de la moderna dot.

del escreix, de les donacions esponsalicies . de l'opció dotal y de les associacions matri-

monials conegudes ab los noms d'agernzananient, a compres y millores, de la desapares-

cuda convizzensa o mitja guadanl-ería de la Vall d'Aràn y del dret de la viuda.

La Real Academia de la historia publicà 1'onzé volum de les Corts de Catalunya,

comprenent les de Barcelona de 1412-1413, de Tortosa y Montblanch de l'any 1414 . totes

tingudes per Ferran I . Portà ademés tres suplements : un a les Corts de 1305, tingudes

per Jaume II, que conté les lletres de convocatoria y de pròrroga ; altre ab les procures

dels prelats que no podien concórrer personalment a les Corts de 13o1, del mateix mo-

narca, dels Capítols catedrals, d'alguns nobles y de les ciutats v viles, y un altre al Par-

lament aplegat a Lleyda en 1357 per Pere III . IV d'Aragó, qu'es la concessió d'un subsidi.

Revistes.
De conferencies notabilísimes han d'esser calificades les que donà per lectura '1 notari

de Guissona D . Joseph Faus, publicades en la Revista Jurídica y com extret d'ella ab el

títol Els capílols matrimonials a la comarca de Guissona . Catalunya segriana . v ab un

ordre admirable y una suma claretat d'exposició, donà a conèixer institucions consue-

tudinaries fortament arrelades en aquella encontrada . jutjantles ab discrets criteris jurí-

dich y económich.J

Un altre notari, D . Emili Saguer . disertà sobre el Régimezz econònlich fanliliar de

Girona y son 'Bisbat segons els més freqüents pactes nzatrinzozzials . Son treball, que també

sorti a la 'Revista Jurídica, p . 473, se fonamenta en reconeguda pràctica y tan sols està

deslluit per l'afany de separarse d'opinions ajenes.

En l'esmentada revista s'hi troben la Concordancia entre el telo catalan r los lati-

nos de 94Inzorós y Ferrer 1- ensaco de restitución del texto prinzitivo de la colección de-

nominada Usatjes de Barcelona, p . 156, pacient treball de D . Artur Corbella, que ajudarà

a arribar, si algun jorn es possible, a la dita restitució ; un estudi de D . Adolf Posada ab

el títol de La Sociologia j- la refornza social, p . 361 ; un de D . Gabriel Alomar sobre llar-

moni:i-ación de la corriente socialista con la nacionalista, p . 521 . y un altre de D . Enrich

Prat de la Riba, Els pagesos de remensa, p . 585 . fruyt de estudis y de reflexions que

bulliren a la lectura del macís treball del Sr . Hinojosa relatiu al mateix assumpte . y del

qual, en son caràcter sintètich, es el coronament . Començà també la publicació de una

Taula de les estanzpacions de las Constitucions 1• altres drets de Catalunya 1- les costums

y ordinacions de sos diverses paratges . ps . 265 . 505 y 591, resenyant les compilacions

generals, quaderns de Corts, ordinacions y altres drets del General de Catalunya . con-

suetuts locals, Llibre del Consolat de llar, y constitucions provincials y sinodals . que

han sortit de l'estampa y que l'autor ha examinat o hi ha trobat indicacions.
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