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 1868 iraila-18 Prim eta Zorrilla eta Sagasta Gibraltarretik. Loriotsua Cádizetik 

Serrano armadarekin. hedatu Espainiatik eta juntak sortu. Alcolean gatazka armada 

garaile iraultzaileak. Isabel Lekeitiotik Frantziara 38 urterekin 25 urtez erregina izan da. 

 Iraultzak liberalismo demokratikoa modernizazio ekonomikoa ere. Juntetatik 

Behin behineko gobernura eta hauteskunde sufragio unibertsalez deitu 

 KUBA. X-10 Yaran altxaldi. Cespedes independentzia eta esklabutza 

desagerraraztea eskaini. Kuban merkatua esportazio espainiarrentzat eta azukrea. 

ehuneko 40 biztanle esklabo dira.1,5 milloi inguru biztanle osotara. Gizartea Liga 

Nazionala burgesak ezer aldatu nahi ez dutenak. Kreolak autonomia aldekoak, klase 

ertainekoak, batzuk independentziaren aldekoak ere. eta ekonomia askea AEB-rekin 

negoziatzeko. 

 AIT. /LANE (Langileen Nazioarteko Erakundea) X bukaeran iritsi Fanelli 

anarkista. 1864 London sortu eta langile ideologia hiru helburuz, sindikalismoa hedatu, 

greba borroka moduan eta sozialismoa zabaldu (hasieran joera bi anarkista eta 

marxistak). 

 1869-I hauteskunde sufragio gizon 25 urtetik gorakoak. 

 Kuban. Yarako altxaldia, Ekialdean iraultza aurrera doa jabe txikiek askatu 

esklaboak eta eurekin Manbise armada osatu. 10.000 inguru. Espainiako armada 

soldadu gutxi ditu armak hartzeko 8.000 inguru 27.000 tik bertzeak gaixorik sukarra 

horiaz, eta abar.  

 Gobernuak deitu armadarako 25.000 soldadu beraz kinten kontrako deialdiaren 

aurka. bostena doa armadara zozketaz,baina aberatsek ordainen bitartez ekiditen dute 

armadara joatea. Liskarrak eta matxinadak (200.000 soldadu 10 urtetan zehar) 

 Hauteskunde Urtarrilean, progresistak, unionistak eta demokratak gehiengo 

absolutua.Koalizioa. Karlistak eta errepublikarrak gutxi. 6 hilabetez prestatu 69ko 

konstituzioa. Eskubide asko, kultu askatasuna eta monarkia demokratikoa) erregeak 

erreinatu baino ez gobernatu) Subiranotasun nazionala. Errege bila. Bitartean Serrano 

erregeorde. 

 Urte ostean Prim topatu Amadeo Saboiakoa. Bozkatu gorteetan eta herena 

errepublikarra, kontra eta bertzeek alde. 73-II-10 errege. Isabel abdikatu bere semearen 

alde. Alfonso 

 1870-XII-27 erailketa Prim. Amadeoren laguntzaile nagusia agur. Arazo 

gobernatzerakoan: Koroari uko 1873-II-10. Demokratikoki aukeratua. 

 Prim gabe gobernu haustura unionista progresista eta demokratena. Progresistak 

(gehiengoa zuena) banatu bitan  moderatuagoa,konstituzionala Sagasta eta 

bazterrekoak erradikala Zorrilla. 6 gobernu eta 3 hauteskunde orokor ospatu, 

gobernu ahuleziagatik. Monarkia demokratikoaren porrota.  

 Aristokratak borboien alde, eta eliza errege kontra beldur eliza estatu haustura 

egingo zuelakoan. Laguntza sozial urria. 

 Karlismoa indartu. Karlos VII . 1872-IV altxaldiak Na eta EH. bi joeratik 

nagusitu gerra aldekoak eta ez hauteskundeen bitartez boterea lortzekoaren 

aldekoak. 1872-V-2 Karlos sartu Espainian gerra zuzentzeko (eskaini: 

liberalismo aurkakoei ordena, elizari boterea eta foruen defentsa zentralismo 

kontra) 

 Kubako gerra. jada 4 urte. Gerrillena arrakasta, oligarkak ez utzi Amadeori 

askatzea esklabutzaz. 

 Erregeari ere atentatua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mambises
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1869
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 1873-II-11 Senatua eta Gorteak bozkatu errepublika errepublikazaleak eta 

erradikalak alde. Itxaropenak klase baxuentzako. 

 Figeras lehendakaria 4 hilabetez. Unionista. Gorteek hautatua 

 1873-X10 hauteskunde errepublika federala Konstituzio berria aurrera Pi i 

Margal . 17 estatu eta autonomia askorekin. Kantonalistak kontra azpitik eraikia. 

Cartagenan VII-12 Altxatu armadaren laguntzaz. Hedatu Mediterraneo eta 

Andaluziatik. Junta iraultzaileak hiri independenteak gobernatu. Pi erori eragin. 

 Salmeron federalista moderatua Gorteak hautatua. Bueltatu Unionista 

errepublikara eta armen kontra kantonalismoa zapaltzeko baina 2 hil gero ez 

sinatu heriotz zigor eta dimititu. 

 Castelar. Moderatua. Indarkeria erabili. Errepublika kontserbadorea eta armadan 

euskarri moduan 3 gerra kontrolatzeko karlista, Kantonalismoa eta Kubakoa 

1874-I mozio zentsura eta Castelar dimititu. Pavia jeneralak estatu kolpea 

armadaren izenean errepublika ez erradikalizatzeko. politikoen lankidetza, 

Serrano lehendakaria. Cartagenako kantoia kontrolatu. 

 Canovas prestatzen du Alfonsotar alderdia. Errestauraziorako. 

 Karlismoa landa mundua kontrolatu. 1874-I estrategia aldatu eta Hiriak erasota, 

Bilbo eta beraz gobernuak Serrano eta Martínez Campos. bidali, 3 hil eta gero asedioa 

altxatzea lortu. Gero Lizarrara joan eta porrot armada liberalarena. Jeneral de la Concha 

hil. Karlistak kontra erasora pasa 

 Kantonalismoaekin bukatu eta bide batez legez kanpo AIT 

Sagunton Martínez Campos estatu kolpea izendatu Alfontso errege 1874-XII 
 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Espainiako_Lehen_Errepublika

