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LO

V E R D A D E R DIARI D E C A T A L U N Y A

Hora era ja de que '1 tinguéssim.
Fa una pila de temps que existia, pero sols en estat de creixement
y desenrotllo. Desde any nou ha entrat ja en la major edat; actualment està en la plenitut de sa galanura y de sas forsas. Es talment
la papallona que ha arribat à son definitiu ésser, desplegant sas beUíssimas alas y envolantsen à las regions més puras.
Tal es L a Renaixensa, nostre estimat diari, lo més català de tots
per son llenguatge, per sa formalitat, per son clar y sencer criteri,
per la rectitut de sos fins, per la honrada enteresa de sas conviccions.
T é vintidós anys de vida, y.... cal respectarlo de veras per sa integritat.... encara ningú ha pogut provar que siga monàrquich ni republicà, ni avansat, ni retrógado. En tant temps sols ha pogut averi-
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guarse que es catalanista. jQuànta constància significa aixó en sos
lleals fnridado'rs y constants sostenidors! iQuína honra pera son director de sempre don Àngel Guimerà!
Ha pogut passar L a Renaixensa temporadas d' esllanguiment.
Sols s' han conegut en la relativa modektia de son vestit; may en sa
falta de endressament ó de netedat.
Son trajo més senzill pot-servir de mirall als de moltas altras publicacions com més emperifolladas més cubertas de tacas repugnants
y odiosas, tacas de servilisme y defecció patriòtica.
iQuína historia més seductora la de L a Renaixensal Sas vicissituts
han sigut las de Catalunya. Una època de tiranías é imposicions pera
' I pays, l i portà denuncias y persecucions de la justícia. Las campanyas més notables aon las que han format època en nostra desditxada terra, com las que sostingué, contra'Itristament cèlebre modusvivendi ab Inglaterra, y la última en defensa de las lleys del pays
contra '1 funest Códich Civil d' Alonso Martínez.
" May pera defensar à cap entitat ó institució que nosiga catalana,
s'ha mullat sa ploma. Comparin los bons patricis aquest digníssim
comportament ab lo del restant de la prempsa catalana, corcada casi
tota, lo tradicional B r u s ü n c l ó s , pelservilismen incondicional à homes
més que à ideas, y à homes forasters pel pays, y lo que es més trist,
à homes enemichs del pays, verdaders butxins seus estroncadors de
sas principals fonts de riquesa.
Pero 'ns p r e g u n t a r à qualsevulga
com diantre unperiódichaixís
no ha figurat sempre en las llars de tots los catalans? La contesta es
ben senzilla. L a Renaixensa, alistil debellíssima dona quereíiantse
de sa hermosura, descuyda las galas del vestir, no havia posat esment de alguns anys à aquesta part en la necessitat de realsar sos
propis ideals fentlos més atractius als ulls de la gent del sigle, d'
aquesta gent que sols se decanta à la vritat nua quan està representada per una intatxable Vénus de Milo. En una paraula: L a Renaixensa era fins ara un diari rebo, lo millor de tots en qüestió de
principis, pero no era lo més bell, lo més atractiu, lo més noticier de
tots.
Afortunadament L a Renaixensa. ha millorat tant avuy en aquest
sentit que, sense por d' exagerar, podém dir ja en absolut que es lo
millor diari de Barcelona, y sobre tot, lo que es més important, lo
verdader d i a r i de Catalunya. O sino judiquin nostres mateixos llegidors.
Publica cada dia duas edicions de^setze planas: una al matí y altra al vespre, à excepció sols de la edició dels vespres de las festas,
que vé excessivament compensada per un riquíssim folletí de 32 co-
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lumnàs sobre paper satinat, contenint (per ara) una colecció de noveletas curtas del incomparable escriptor que avuy crida V atenció
en tot,lo mon literari, lo Compte Tolstoi, tradnhidàs à nostre idioma
per varios literats catalans. Apart d' aixó,-continua encara regalant
L a Renaixensa ú sos abonats altre folletí d' escriptors del pays, en
lo qual aquestos hi publican sps trevalls en pfdsa y v e r s més escuUits.
'•
' ''
Pero no es aixó lo principal, encara que siga lo més atractiu pera
la major part del públích. Lo important son las revistas y telégramas
comercials que dona cada dia, la rapidés del servey d' informes y
noticias d' utilitat pública, la preciosa colecció d ' articles (deguts à
las primeras íirmas de Catalunya) que ve publicant en lloch distingit, y més que tot la informació constant y exacta de las necessitats,
alegrías y tristesas que sent tot lo Primpcipat per medi de la substanciosa colecció de cartas que cada dia publica en número de 14 ó
15, curtas totas, pero quasi totas substanciosas é interessants, fetasv
à istil telegràfich y en armonía ab lo verdader caràcter català poch
amant de perdre Ttemps. Moltas d' ellas resultan valiosas impressions
comercials sobre 4s preus que regeixen en los principals mercats de
Catalunya.
Tal es L a Renaixensa d' avuy, després de la reforma que en
tan honrós lloch l l ha colocada. Si un diari aixís, excelent en lo fons
y en la forma, atent a la educació científica y literària del poble [català y més atent encara à la defensa de sos interesos y de sos dretsi
no arriba à ensenyorirse de las llars de nostra terra, pot dirse ja que
estém completament perduts.
Pero no serà.
Consoladors indicis nos omplen de falagueras esperansas; le prestigiosa direcció d' en Guimerà; la enteresa, activitat y geni excepcionals de 'n Lluis Domènech y Montaner, qui ha dedicat à la empresa tots sos cinch sentits, al igual del incansable Aldavert cual pensar
ybortsentir sonunanimements reconeguts;la cooperació deescriptors
tan notables com en Pin y Soler, Oller, Ixart, Aulestia, Branas, Doctor Ferran, lo mestre Nicolau, en Vilanova, la Moncerdà de Macià,
en Pellicer, F e r r à n Alsina, Bosch de la Trinxerfa, Tobella, Melcior
de Palau, e t c , e t c , lo notabilissim entusiasme de tot Catalunya que
representada per més de 200 corresponsals de diferents pobles contribuheix à 1' obra; y sobre tot la ardentíssima y comunicativa propaganda d' un gran estol de joves patricis que prometen tant com
en Moliné y Brasés, en Bonaventura Bassegoda, en Sebastià F a r n é s ,
Felio de Hita, en Novellas de Molins, en Freixa y Cos, e n D u r à n y E s panya, en D u r à n y Ventosa (Lluís), en Cassimir Brugués, en Puig y
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Cadafalchy altres; tot fa pronosticar un bell porvenir pera'l verdader
d i a r i de Catalunya.
jTantdebo no ' n f equivoquém! Per de prompte tenim noticias de
que '1 èxit inmediat de la campanya empresa ha sigut brillant. A Sabadell sol, per de prompte; podríam j a enumerar una pila de nous
suscriptors de L a Renaixensa. Pero no n' hi ha prou encara, puig
pera bé nostre deuria serhi l'o periódich dominant, tan sols íos pera
desterrar la púrria dels diaris escandalosos com E l Diluvio, y politiqucrs com L a Dinastia, L a Puhlicidad y altres.
Si volém que '1 nostre poble 's regeneri, devém abans que tot purificar 1' admósfera que respira; y la millor manera d' alcansarho | es allunyant los microbis que infeccionan 1' ayre, reduhintlos à la més mínima expressió. Y creguin los homes de bona
fé que en nostra terra '1 millor desinfectant pot ser un verdader diar i de Catalunya com ho es L a Renaixensa,
-Y ara, pera acabar, végin una prova de la manera de pensar de
nostre estimat colega. Ja saben nostres llegidors que darrerament
hi ha hagut & Barcelona la execució capital d' un reo^ quals últims
moments foren amargats y explotats per quasi tots los diaris de dita
ciutat. Donchs b é : L a Renaixensa no sols no seguí la censurable
conducta dels altres periódichs locals, sinó que, à truco d' enemistarshi, 'Is hi clavà entre cap y coll, sense pels & la llengua, y ab una
sinceritat exemplar la més tremenda de las filípicas per aquell acte
tan inhuma com egoista de negociar à cambi de perros chicos las
impressions d' un desgraciat compdemnat à mort. Y èsaben perquè
ho feu aixís? P e r q u è ella entén que la missió de la prempsaesrfm^V
la opinió, nó deixarse a r r a s t r a r per ella com ho fan lamajoría de publicacions que viuhen al dia.
Pero, posém punt aqui, que prous impertinents corren, que sols
veuran en aquest article un reclam comercial. Sort que à nosaltres
rés nos importa. La rectitut y '1 patriotisme nostre estàn à prova de
suposicions calumniosas. A l fi y al cap, hem provat ja en varias ocasions que 'is nostres elógis y adhessions mayson incondicionals com
los dels polítichs de pega sino, ben condicionals; y tothom sab ab
quina condició han de inspirarse, que desobras ha curaplert fins ara
LaRenaixensa lo bé del pays. La present apologia de Z,a Renaixensa
no es, no, un groller reclam, sino un expontani critd'entussiasmeque
se [ns desborda del cor y 'ns brolla a la ploma, un vot d' admiració
y d' aplauso al sensat colega que ab tanta fortuna y enteresa defensa
'Is drets de Catalunya. Per aixó no duptém gens, no, en recomanarlo als sabadellenchs ab tant calor com may ho havíam fet, perquè nos
sentim orgullosos de que siga tan ufanós y tan escayent lo portant
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veu de nostras ideals.
Com à publicació catalanista, à sentir passions miserables, més
aviat hauria '1 nostre periódich d' amagar las bonàs cualitats de L a
Remixensa fent la tan vulgar conspiració del silenci pera evadir en
lo possible lo pés de sa competència; pero en nostre cor no hi caben
aquestas despreciablesbaixesas.
Lo dia més senyalat pera la nostra publicació fora aquell en que
havessim de plegaria per la eloqüentíssima causa de que un diarcom es avuy L a Renaixensa h a g u é s usufructuat nostramodesta llisi
ta de suscripció. A las horas l i demanaríam al colega un petit espay
en sas valiosas planas pera tractar en ellas los assumptes de nostra
" estimada Sabadell. Y més contents que may.
SBOOIÓ

^OLÍTIOA.

Lo progecte d' en Romero Robledo sobre las clasespassivas d'Ultramar ha anat
à'fons d' una vegada.
Uns quants que arrossegan sabre per los salons del Congrés ho han volgut y
s' ha hagut de respectar la seva santa voluntat.
Pera conseguirho s' han hagut de valguer de totas las armas.
Movent escàndols en lo Congrés com pocas vegadas s' h i haigin visí de tan
grossos, insultantse despiadadament en mitj del saló de sessions que semblava
una orga de gats, amenassant ab tota forma si no conseguían sos propòsits, en fi
demanin.
Sistema parlamentari pur y ab forma polítich-madrilenya.
Que, segons diuhen, es lo que ha de fernos felissos.
(Pobra Espanya y en quinas mans està '1 pandero!
L o mes notable de tot ha sigut per aixó la intervenció de 'n Gànovas del Castillo, lo president del Consell de Ministres.
Qui, per arreglar la qüestió va fer un discurs ensalsant de tal modo la forsa armada que sembla mentida haigi sortit de la boca del gefe d' un gobern.
Ab veu humil com del home espantat per quatre sabres, declarà que 1' exercit
es la representación mas alta y mas noble de la nación.
jY aixó en boca d' un monàrquich acèrrim, segons diuhen, pera '1 qual la representació mes alta y mes noble devia ser las institucions qu' avny 'ns rogoixenl
Y com si no fos prou ab aquesta barbaritat parlamentaria, continua dihent aue
1' exercit es lo que f o r m a las nacionalidacles.
Senyor, senyor, perdonaulos que no saben lo qac 's diuhen.
sQue 1' exercit forma las nacionalitats quant justament es qui las destrossa?
Las nacionalitats las fortnan los mateixos pobles ab sa llengua, sas costums, sa
manera d' ésser.
Pera formarlas n ' hi ha prou ab seguir las reglas de la|Naturalesa.
Pera destrossarlas y maltractarlas, si quf es necessari 1' exercit, com aixís
succehí ab Catalunya, quant sucumbí baix los canons de Fransa y de Castella.
Y que homes d' aquesta espècie 's considerin ab prou talla pera d i r i g i r i e s desins d' un Estat per petit que sia.
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jY que trobin bons jans que '1 patrocissim y secundin per tots los cantons d' Espanya, justament los més sensats y alguns fins regionalisias à estonas.
[Quina degeneració m é s llastimosa!
4Y no se atrevirà '1 Diario de Barcelona à desmentir las aseveracións del seu
jefe senyor Cànovas, qui posposa lo m é s sagrat dels pobles, à 1' exèrcit que cobra
ú n i c a m e n t pera mantenir 1' ordre?
èTant hem baixat de nivell que no hi h a u r à qni tingui energia entre 'Is conservadors de Catalunya, pera protestar d' aquesta sumisió al militarisme, que vindrà
dia que tal vegada se 'ns '1 voldrà fer adorar en los altars?
A Madrid h i ha hagut un altre desafio segons llegim en los telégramas de la
prempsa de Barcelona.
De quals resultas, lo director de la Correspondència M i l i t a r , aquell periódich
que tan insultava a Romero Robledo y a m a s s a r à à tothom aquestos dias ab motiudel projecte de classes pasivas, ha sigut gravement ferit.
D' un lloch ó altre l i havia de venir 1' escarment.
Pero si be es vritat que 'Is p e l é g r a m a s han donat compte d' aquest desafio, no
's diu per aixó^que hagin sigut arrestats losdesaíiadors.
1Y hem de suposar que en lo Códich Penal se castigan Ics desafies ó quant me
nos se iprohibexen!
[Quins exemples pera'Is anarquistas!
gNo se 'Is hi ensenya d' aquesta manera à no respectar lo Códich, segurs de la
impunitat de que 's disfruta?
jSi '1 mateix gobern conservador, tolera 'Is desafíos faltant à las lleys, puig fins
un dels ministres va faltarhi descaradament, ab quin dret podrà castigar los excesos del baix poble?
^Y d' aquestos goberns 'n diuhen sensats y d' ordre?
Lo partit lliberal que tan contra anava del projecte de classes pasivas, ara q u '
en Romero Robledo h a u r à de esquinsarlo per dar gust al militarisme que es '\ Deu
del dia, diu que pretén recullirlo pera posarlo en pràctica quan arribi al poder.
[Quinas miserias y quinas petitesas.
Fins ara, tols los militars del partit han parlat contra '1 projecte y fins un d' ells
1' Ochando va se qui va moure aquell monumental escàndol del Congrés, sens que
'1 partit lliberal 1' expulsés del partit, tractanlo com qui es.
Avuy que 'Is conservadors i ' abandonan, 'Is lliberals l'arreplegan al objecte de
enlluhernar al pais.
Es inútil senyors sagastins; '1 pais ja n ' està tip de tanta comèdia miserable, d'
aquest estira y arronsa dels polítichs que '1 va portant à la misèria y à la bancar
rota.
Lo projecte de 'n Romero Robledo era un bonich comensament de regeneració
econòmica y tots, tots los polítichs l i han fet la contra.
Conservadors, fusionistas, republicans, tots per un igual mereixen lo despreci de la Pàtria.

D E L I C T E S FORÀ D E L C O D I C H
Ara tot e s parlar d' Anarquia y Socialisme. En las reunions que 's
celebran se diuhen cosas grossas contra la societat y sos principis fona-
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mentals; los periódiahs y fullas impresas publican estampadas tota mena d' amenassaa contra la burgesia, contra £1 capital: fins los cegos
pel carrer s! hi barrejan y cantant, cantant, se las heuen contra 'Is que
menjan pollastres.
Y la societat deixa dir, dihem malament, es lo gobern lo qui deixa
dir, perquè la societat be prou que 'n murmura d' aquest sistema de
llibertat consistent en tolerar que fs predique la execució d' actes declarats criminals per las lleys.
Se pregunta la massa honrada del poble si es just que la lley declari possible '1 fet d' apropiarse qualsevol de la propietat d'altre, mentres
que un Mano qualsevol pot impunenment aconsellarà sos compal·leros
que proveheixen de lo que 'Is fassa menester en los magatzems dels burgesos; si es just que la lley declari delictes lo fet de atentar contra la
vida del pròxim, y en cambi, desde qualsevol tribuna improvisada puga aconsellar 1' extermini del burgès. Y después de preguntar aixó,
per via de reflexió final se pregunta '1 poble honrat. ^Es que ya hem
alcansat los venturosos temps de la Anarquia?
;Lo robo y 1' assesinat! Es precís que no 'ns vinga de nou que algú 'is trobi llegitims y justos; lo que deu extranyarnos; ó mellor, atemoritzarnos, es que ' l gobern trobe llegítim qne se fn fassi la propaganda oral y escrita.
De tot temps, hi ha hagut qui s' ha proposat viure à expensas dels
demés; pero de temps inmemorial, més ben dit, densa que '1 home viu
en societat, &' ha establert que 'Is tals estan fora de la lley. De tot
temps hi ha hagut qui ha cregut lógich que deu suprimir tot individuo
que fa nosa; pero també de tot temps la societat ha procurat convèncer als homicidasy assesinsde que sas teoríasnofan per ella. Pero, en los
venturosos temps en que vivim, gobernant lo partit mes conservador
de la monarquia, lo partit del orde, icóm es que '1 ciutadà es lliure pera predicar lo robo y 1' assesinat?
A nostre entendre aqnesta tolerància prové de que la política madrilenya *s sent divorciada de la opinió pública y desitja fer mèrits. Se
preocupa més de remediar que de prevenir. Y à tal propòsit nos vé
involuntàriament à la memòria la feta d' aquell rellotjer de vileta, qui
pera proporcionarse feyna no feya smo avansar ó retrassar lo rellotje del comú que tenia baix sa custodia y tot seguit venian los parro-
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quians à portarli sas sabonetas à adobar perquè s£ atrassavan, s£ avansavan. A la política madrilenya l i convé ferse la necesaria y avuy
explota la qüestió social, com temps endarrera explotava la qüestió
econòmica, y mes endarrera la qüestió religiosa.
Madrid no 's conmou no mes quan s' amotinan las cigarreras, ó
quan alguns centenars de paletas y peons; demanan pà y travall: allavors à las cigarreras se 'Is hi concedeix lo que reclaman, lo mateix que
als peons y paletas. Sempre '1 conflicte revesteix lo caràcter nacional,
y '1 Erari públich |vindrà à la ajuda dels pobres habitants del cervell
de la nació.
i Q u é 'Is hi ha de fer que la tempestat ronqui per la banda d' Andalusia, ó pel cantó de Vizcaya? Lo problema del Madrid polítich (y es
lo Madrid únich que per desgracia nostra existeix) ja està resolt de
temps y cobrar ab tranquilitat, pensions ó sous.
*
Pero una bona parí de la culpa es nostre, es à dir, dels catalans,
perquè hem fet pràctich un dels principis mes disolvents de la escola
anarquista.
Es precís dirho, y dirho ben alt, encara que 'ns motejin de fanàtichs; las classes acomodadas de Catalunya, la aristocràcia, la clerecia
han donat 1' exemple als anarquistas. iValdement s' ho prengan com
un insult, es la veritat!
Oonsidereuho sinó: lo corresponsal de La Benaixensa à Palamós dona compte un d' aquestos darrers dias d' haver sortit un periódich
anarquista en qual article programa s' afirma que ,'ls anarquistas no
deuhen haver de tenir ni Deu, ni Pàtria, ni amo.
Y la part honrada y sensata de la societat que apesar de las prédicas d' emancipació relligiosa, sent arreladas en son cor, creencias y
pràcticas relligiosas que no sols s' adiuhen ab son caràcter sino que
constituheixen sa manera d' ésser, y apesar del instint d' independència se sent lligada entre si de tal manera que un individuo dependeix
d' altre dintre de la familia, y una família dependeix df altre dintre del
municipi fins al punt de que no hi ha familia, ni individuo sense un superior, aquesta part honrada y sensata de la societat sent un remordiment viu de conciencia al examinar lo segón terme de la proposició
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anarquista.
iQué! ^son los anarquistas los primers que han comensat à renegar de sa pàtria? ^Acàs bona part de la degenerada aristocràcia catalana no renega del seu idioma, element integrant de la pàtria? ^No son
las classes acomodadas las que, tolerant j aplaudint una 11 e j infame,
soportan las escolas en que £s renega del idioma patri? ^No es la mateixa Iglesia la que contribuheix à aquest descastament, entonant himnes en llengua forastera, traduhint en llengua forastera las oracions y
'1 Catecisme, y fins predicant la paraula divina en llengua forastera?
A las classes acomodadas7 al mateix clero, poch se ni 'n dona que
pugan dírloshi castellans. En las reunions que celebran sian de la mena que 's vulga, se parla en llengua forastera que fa més ilustmt y més
hmich. Y ab la llengua catalana, ab la llengua pàtria, fugen de nostras
classes acomodadas las costums catalanas; y las institucions catalanas,
no compatibles ja ab la manera d' ésser de las futuras generacions, desapareixerà també, y '1 poble català, descastat no per las inferiors capas socials, sino per las superiors, podrà adaptarse fàcilment à qualsevol imposició o tirania, vinga d' ahont vinga. Los que avuy parlan
ab orgull lo castellà, parlaran demà '1 francès ó '1 alemany ó '1 inglés.
^Quó se Is ne donarà, si ja hauràn perdut del tot la conciencia de lo
que son, la noció de sa pròpia dignitat?
**
Ja no deu extranyarnos que '1 gobern de Madrid y las autoritats
d' aquí tolerin la propaganda de fets que son delictes consignats en
lo Códich, perquè Is catalans hem fet molt pitjor. Tolerem no ja la
propaganda, sino la perpetració d' un delicte tan fora de la naturalesa
humana que no hi ha Códich penal que puga castigarlo, la falta do patriotisme.
Lo Códich penal castiga las injusticias; las lesions,, los atentats' eòntra £1 pròxim ó la propietat, pero las injurias y atentaís contra la pàtria, si no 's dirigeixen à destruir 1' ordre constituït, ningú 'Is castiga.
Se considera que '1 home es lliure de aborrir à sa pàtria y prou càstich
té, tenint de covar en sa conciencia la amargor d£ aquest aborriment.
Lo descastat éll mateix s' aplica la pena, à part dels menys preu general que ls guanya.
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Mes à Catalunya ^som ja en plena Anarquia, que no 'ns mouhen à
menys preu los que atentan contra 1' idioma, contra las costums, contra las institucions de nostra pàtria? ^Tan per avall hem arribat ja en
nostra degeneració?
SEBASTIÀ FAENÉS.

May més, may mès m' enganyaràs per jura,
ja may més faré cas de ta hermosura
ni esment faré de tos esguarts ideals;
mos ulls no 's clavaran en tos ulls febles,
no escoltaré ja més ta veu melosa
ni en tú cercaré alivi pels meus mals.
En mos brassos no vull entrellasarte,
ni tos cabells, fil d1 or, vull esbullarte
ni escoltar més com te batega !1 cor,
puig encar d' aquell jorn prou men recordo,
qu' en tos llavis un Les de nin posava
y m' abrusà lo foch d1 un faig amor.

PERE COLOMÉ.

L o passat dissapte morí à Barcelona D. Antoni de Bofarull y de Broca. Catalunya ha sufert una gran pèrdua. L ' Historia, las lletras y la poesia de nostra terra han perdut ab la mort d' en Bofarull un de sos més incansables cultivadors.
A éll se deu la primera antologia de las modernas lletras catalanas Los trovadors nous y la primera novela D or faneta de Menarges, aixís com també 1' extensa Historia crítica de Catalunya, quals importantísimas obras han tingut especial importància en lo desentrotllo del moviment regionalista de Catalunya. Fou
un dels primers mantenedors, president y Mestre en Gay-Saber dels Jochs Florals
de Barcelona, havent sigut en tota sa vida defensor constant y decidit del catalanisme, del qu' en fou partidari entusiasta y convensut aixís en lo terreno polítich
com en lo literari. A , C. S. Al doldrens de tan sentida pèrdua, enviem a la famiHa del malaguanyat patrici I' expresió de nostre sentiment.

CONSISTORI D E L S JOCHS F L O R A L S D E BARCELONA
ALTRE CARTELL

EXTRAORDINARI

Ab posterioritat à publicació del cartell s£ ha rebut lo següent premi
extraordinari:
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Un exemplar ricament encuadernat de la obra Les Arts du Moyen Age
et V époque de la renaissance, y altre també ricament encuadernat de la
obra Mmrs, usages et costumes du Mogen Age et de V époque de la renaissance,
las duas de Paul Lacroix, ofertas per lo Centre Excursionista de Barcelona al autor de la millor monografia d' art ó d' historia de nostra terra.
Per aquest premi se fan extensivas las mateixas prescripcions detalladas en lo primer cartell.—Barcelona 12 de Febrer de 1892.—Lo President,
Ramón Picó y Camparaar.—Lo Secretari, Ernest Moliné y Brasés.
L O C I R C O L C A T O L I C H D* O B R E R S D E M A T A R Ó ,
desitjant pendre part en los festeigs ab que Espanya celebrarà lo quart centenar de la sortida de Cristòfol Colon del port de Falos de la Frontera
pera la descoberta del nou món, ha resolt obrir mi Certamen literari al
que convida als poetes y prosadors aymadors de les glòries de la Pàtria.
LOS PREMIS QUÈ S' ADJUDICARAN SERAN LOS SEGÜEMTS:
PRIMER: Una ploma d' or y argent, oferta per lo Rnt. senyor EeónomArxiprest de la Església Parroquial de Santa Maria d' exa ciutat à la poesia en que millor se cante lo descobriment de la nova terra à 1' auba del
dia 12 de octubre de 1492 y la llahor à Deu donada al desembarcar la expedició en la primera illa descoberta, anomenada de Sant Salvador, per
lo piadós navegant al servey del Rey d' Aragó y de la Regina de Castella.
SEGON: Un llir dí argent, ofrena del Rnt. senyor Regent de la Parro.
quia de Sant Joan de la matexa ciutat al millor romans en que 's narren
les contrarietats que tingué Colón fins que aconseguí muntar sa primera
expedició pera la descoberta del nou món, los rischs del primer viatje y
•la resignació cristiana ab que tot ho sofrí 1' elet y piadós navegant.
TERCER: Una escullida obra científica, donatiu de un soci de dit Círcol,
al mes acavat himne à la memòria de Cristòfol Colón.
QUART: Una marina al oli, del triat pintor Joseph Vinardell, costejada per lo Excm. Ajuntament de nostra ciutat, al autor de la Memòria que
ab mes detalls y xifres y de una manera mes precisa y mes pràctica determine les ventatjes econòmiques que lo descubrimeiit de Amèrica ha
portat à Catalunya y particularment à Mataró, aixís com los medis d'engrandir en 1' esdevenidor les relacions comercials entre exa ciutat y son
afrau y aquelles regións que un temps foren part de nostra nació.
QUINT: Tres centes cincuanta pesetes, premi del Círcol Católich de
Obrers à la millor Memòria pertocant à la intervenció que tingueren y
bons oficis que exerciren Fra Pérez y Marchena, Guardià de la Ràbida, y
lo català Lluis Santangel en lo reiximent de las gestións de Colón prop
dels Reys Católichs per sa empresa de anar à la descoberta de. un nou
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món, part qu' en ella hi prengueren cadescún dels reyalmes d' Aragó y
de Castella^exposant loestatde unyalíre;lorelatiu à lesfamoses butlles del
Papa Alexandre V I à util dels dits Reys ab motiu del esmentat descobriment y resultats de aquest en ordre à la exaltació y propagació de fé cristiana, ab noticies de les misións y del influx civilisador de la Eglesia en
les llunyanes regions descobertes, examinant la importància de la unitat
de la fe com à vincle d* unió entre Espanya y les Amériques espanyoles,
SlSÉ: Dues centes eincuanta pesetes, premi de El Semanario de Mataró;
à la millor relació del origen y dels motius de 1' esclavitut de 1' Amèrica
espanyola, dels esforsos constants dels missioners à favor de la llibertat
dels indis y dels negres y del potent influx de la Església en 1' aboliment
de dita esclavitutSKTÉ: Un objecte d' art, premi de E l Correo Catalàn; al millor estudi
biogràílcíi del cosmógraf català Jaume Ferrer de Blanes y del cosmógraf
mataroní Esteve Cortils, donant noticies generals dels cosmógrafs y cartògrafs catalans anteriors al descobriment de les Amériques.
Los referits premis seran donats als qui be 'Is hajan merescuts en la
solemnial festa celebradora, si à Deu plau, en la gran sala d' exa Societat lo dia 31 de Juliol de enguany.
Podràn concedirse los accèssits y mencions honorífiques que £s crega
just.
Totes les composicions, aixís en prosa com en vers, podràn estar indistintament escrites en català ó en qualsevol de les altres llengües nacionals d' Espanya.
Dites composicions deuran ésser inèdites. Tindran d' ésser trasmesas
y endressadas à eix Circol Oatólich de Obrers, carrer de Bonayre, núm.
25, avans del mitx dia del primer del prop vinent juliol, acompanyades
del plech clos que continga '1 nom del autor y duga en lo sobrescrit lo títol y lema de la respectiva composició.
Los plechs que contingan los noms dels autors no premiats se crema
ràn en lo mateix acte de la festa.
Lo Jurat calificador se compondrà dels senyors següents: D. Cfarindo
Boter é Isern, D. Joseph Fornells y Mora, Pbre., D. Terenei Thós y C'oèina,
D. Joaquim de Font y de Boter, D. Joaquim Cabot y Rovira, D. Joseph Puiy
y Gadafalch y D. Lluís Viladevall y Malgà.
Mataró 4 de Febrer de 1892.—Lo PEESIDENT DEL CÍECOL, Clor'mdo
Boter è Isern.—Lo SECRETARI DEL CÍRCOL, Florenci Mas y Oliver,
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UNTO V A . S
La Associació Mútua de fabricants y obrers fundada 1' any passat en la vila de Sallent, ab aplaub'0 de tothom qui de la qüestió social se preocupa, ha publicat lo balans
general de fondos, que comprèn totas las operacions verificadas per la Junta Directiva
desde Novembre de 1890 à fi de Desembre de 1891. Dita soorètatha reoaudat 17.640 pes"
setas dels socis y ha rebut ademés un donatiu del Exom. é Ilm. Dr. Morgades, de mil pessetas;: S'han distribuit als malalts 10.702 pessetas y s'han pagat per altres conceptes
1.069, empleantsen 1.537 en la compra de tres bitllets de la Deuda de Cuba, quedantne
en caixa 441. Si falaguera es la situació econòmica de la Associació, encara ho es més la
bona armonía que regua avuy entre amos y treballadors en la citada vila, que abans era
víctima de grans discordias entre las duas classes. Tan de bó que lo que 's fa avuy à Sale,nt tingués molts imitadors.
L1 any prop-passat, visitaren los Monastirs de Poblet y Santas Creus lo número següent de personas.
Poblet.—Espanyols, 3.979, extranjers, 108. Total, 3.087.
Santas Creus.—Espanyols, 3.358: extrangers, 33. Total, 3.390.
Total general, 5.377 personas.
A últims del mes pessat lo jove advocat provenzal, Enrich Bazía, donà en 1' Ateneu
de Burdeos una conferencia sobre literatura provenzal. Quan recità alguus trossos de M i réio un gran nombre de estudiants que assistían à la conferenoia feren una ovació al nom
d' èn Mistral, y à la patriòtica eloqüència del orador.
S' ha publicat lo cartell dels Jochs Florals de Provenza que deuran celebrarse pe'l
maig prop-vinent.
Avuy celebrarà la "Associació Catalanista" de Reus, la sessió inaugural del present
curs, en la qual hi pendràn part varis catalanistas, escriptors y poetas de IBarcelona.

Segons llegim eu nostre estimat company L a Benaixensa la Ponència del Projecte de
Bases de la Constitnoió regional catalana qne ha de discutirse en la Assamblea general de
la Unió Catalanista, ha terminat 1' examen de las esme nas preseutadas pels delegats, haventse ja donat à la imprerapta 1' esmentat document tal com se presentarà à la deliberació de la Assamblea.
S' han encarregat dels discursos en defensa del Projecte varias personalitats que figu •
ran en primera fila dintre del catalanisme.
Las esmenas presentadas causan en conjunt una agradabílísima impressió, puig revelan la gran untat de pensament dels regionalistas catalans; ab tot y ésser bastant numerosas se refereixen à punts secundaris de nostre programa convenint totas en lo essencial.
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Ha experimentat una lleugera mellora en-sa malaltia nostre particular amich lo conegut comerciant D. Pere Sitjes. Ho celebrem desitjant poguer ca breu donar noticia de
son complert restabliment.
Copiem de L a üenaixensa:
Comensan a ferse sentir los efectes dels nous araazels, que prometen donar uu fort impuls à la indústria catalana, tan combatuda fins ara per lo centralisme lliure-cambista. Son
moltas las industrias quals productes s' importavan del extranger y que, dintre poch
temps, se produhiràn en nostre país. A Tarrasa y Sabadell s' hi van à montar grans filaturas d' estam, una d' ellas d' una antiga casa de Reims. A Sant Martí de Provensals se
n' hi montarà una de Bradfort; a Fonts Calents uns rentadors de llana, y à Barcelona tracta
d' establirshi en gran escala ls fabricació de fil ferro, que 's consumia eugran part del extranger. Ademés tenim noticia d1 algunas fàbricas d: importaneie que s' havían tancat per
las críssis sofertas per la indnstria nacional, y 's disposan à empendrbr de nou los travalls.
encoratjadas per la protecció que s' ha iniciat y que es d! esperar segaira donantse à nostra indústria.
Diu nostre estimat company L a Benaixensa"Ab nosaltres los catalans, los goberns de Madrid solen serhi molt amables. Una futesa que 'ns deixaren per lo de la Exposició Universal nos la han tirada en cara moltas
vegadas y després casi se 'ns apropiaren 1' èxit de la Exposició. Ja estém avesats à veurer
de quina manera afavoreixen lo desenrotllo de tots los nostres interessos, més per si feya falta una nova proba ara nos la acaban de donar. Se tracta de celebrar aquí a, Barcelona una Exposició d' arts decorativas. Nostre ajuntament que ja sab à que atendres, no
l i demana cuartos à Madrid, en primer lloch perquc no 'ls hi necesita y en segón lloch
per no gastar saliva en va. Mes à nostre alcalde se l i ocorregné demanar una cosa que al
gobern no havia de costarli cap cuarto y en cambi 'n podia estalviar alguns a la ciutat:
la franquícia postal y telegràfica pera la organisació y serveys 'del projectat certamen. La
resposta no s' ha fet esperar en forma de la més rodona negativa del senyor ministre de
la Grobernació.
.. jSempre' le mateixa protecció a tot lo nostre; fins à nostras manifestacións artísticas!,,
Completament d1 aoort estimat colega.
Biv. Lo Somaténl de Hem:
La Junta de la "Associació Catalanista,, acordà en sessió d' ahir, celebrar una vetllada neerológica à la memòria del llustre fill d' aquesta ciutat don Anton de Bofarrull y
Broca mort recentment a Barcelona.
Per los preparatius que s' estan fent sembla que dita vetllada serà de las bonàs que
hagi celebrat aquesta "Associació,,.
Molt nos plau que 'ls ilustrats socis de dita societat honrin la memòria d1 un fill tant
digne.
La patriótiea associació d' aquesta ciutat "Centre Catplà" traslladarà en breu son do-
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micili en 1' edifici qu' havia sigut despatx dels fabricants Srs. Oros y Casulleras, propietat de D. Antoni Oliver. L ' edifici avuy existent serà completament restaurat afegintsH
a tres dependencias pera major comoditat dels socis à qual obgecte s' han ecnarregat los
pianos d' obras y reforraas al distingit compatrici lo jove arquitecte D. Juli Batllevell.
Lo nou edifici s! inaugurarà à primers del vinent Maig.
A las 10 d! aquest matí tindrà lloch en la Casa ie la Oiutat la reunió anyal reglamentaria de los Cabos y Sub-cabos de Somaíent dels Districtes Municipals d' aquest Partit Judicial y à las 3 de la tarde lo Jefe auxiliar, passarà revista del cos del Somatént que's
reunirà també en la Casa de la Ciutat.
Hem rebut L a Sardana setmanari bilingüe-humoristich y literari, que 's publica à Paafrugell.
També hem rebut la visita de Lo Teatro Begional setmanari de literatura, novas y
auuncis, que 's publica à Barcelona, dedicat ab preferència al dessarrollo de la vida teatral
de Catalunya.
L i desitjém llarga vida.
Ab motiu de representar en lo Teatre de Tarragona la trageAia "Mar y Cel,, traduhida al castellà, la prempsa tarragonina envià à D. Àngel Guimerà la carta següent;
"Senyor don Àngel Guimerà.
Barcelona.
Molt senyor nostre: Tarragona entusiasta per las glorias patrias y en sa representació
la prempsa periòdica local, prega al ilustre autor de "Mar y Cel,, honri ab sa assistència
•^a reprise de dita obra traduhida al castellà, que s' afeotuarà lo disapte 6 del corrent.
En aquesta confiansa tenim 1; honor de oferirnos de vostè affms. S. S. q. b. s. m.—
Ver Lo Diari de Tarragona, Joan Hmz Porta.---Per lo Mercantil de Tarragona, Anàveu
Martí.—Per M Municipio, Anton Anton Pijoan.—Per E l Pabellón Liberal, Gonzalo Jover (P. P. y W.)—Per L a Opinión, Eatnón Reig.— Per ElFrancoli, Pere Redón.
Tarragona 2 de Febrer de 1883.,,
Lo Consistori dels Jochs Florals d' enguany, cedint à las instancias d' altas personalitats de Barcelona, ha fet las gestions oportunas perquè la literatura dramàtica catalana,
tant brillant y nombrosa, concorre à la Exposició Universal d' Art dramàtich que pròximament ha de celebrarse à Viena.
Hem sentit à dir que simplificarà molt la realisació de tant acertat pensament, lo patriotich concurs del distingit catalanista D. Joan Almirall, posaut, al efette, à disposició
del dit Consistori, sa perfecta colecció d' obras dramàticas catalanas.
La "Lliga de Catalunya,, de Barcelona ha quedat instalada en son nou y espayós local del carrer de la Portaferrissa, número 8, pral.
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Lo poeta català Excm. senyor don Víctor Balaguer lia donat autorisaaió al distingit
escriptor francès Lluis Chevalier per traduhir y adaptar al francès sa trilogia catalana
Los Pirineus.
Segons I ' anunci que publiquém en altre lloch d1 aquest número, avuy à las duas de
la tarde celebrarà reunió general extraordinària lo "Centre Català", al objecte d' enterar
als socis dels travalls realisats per lo Consell General referents al cambi de domicili. També s' examiuaràn en la mentada reunió los pianos de las obras qu' han de construirse en
lo nou edifici y se confeccionaran los pressupostos pera la amortisació del capital, qu>
hagi:d' emplearse en las mateixas.
Donada 1! importància qua revesteix 1' assumpto es d- esperar que la reunió serà molt
concorreguda, donant per resultar la prompte roalisació de las reformas progeotadas y
que reclaman ab urgència las necessitats del patriótich "Centre Català" de Sabadell.
Lo passat dilluns un paleta caigué de dalt de una de las bastidas de la casa que s' està construhint ea lo carrer de la Concepció, propietat de D. Francisco Ponsà, quedant
mort als pocbs .moments d1 haver ocorregut la desgracia. A. 0. S.
Acoblats en un volúm y ab lo títul Hospital y Casa de Beneficència de KSabadell, hem
rebut la seríe d1 articles que baix la firma de J. B. F. publicà nostre estimat colega local
E l Gliché, encaminats à refutar las oansuras foraiuladas entre 1' actual Administració de
la esmentada Casa. Conté un informe sobre !1 progecte d' instalació d" un departament
pera malaltías infecciosas, emès per los metjes del Establiment Srs. D. Ignaci Ubach y
Janer y don Joseph Mir y Maroet.
Aquest important llibret se ven ai preu de 25 cèntims de pessetas en lo centre de
suscripcions de Miquel Beranguer, Rambla, 37.
Lo passat diumenge, à quarts de tres de la tarde en lo cafè da ca'n Cruz, fou víctima
de un fort atach del qual morí als poohs moments D. Esteve Marlet y Cusidó, antich depehdent del conegu^fabrícant D. Joseph Yoltà y Ylyè. D. E. P.
^

BANCH DE S A B A D E L L
Aquesta Societat procedirà al pago del dividendo de beneficis de sis
pessetas per acció, (cupó número 10) acordat en la Junta general celebrada '1 dia 14 dels corrents, en los dias feyners compresos desde '1 25
del actual Febrer al 12 de Mars vinent, de 9 à 12 del matí; en la inteligencia de que transcorregut dit plasso no s' efectuarà '1 pago sinó los dimafs no festius de cada setmana de 10 à 12. En las oficinas d' aquesta
Societat, se facilitaran à los senyors accionistas, las corresponents facturas desde demà, durant las horas de despatx.
Los senyors accionistas que tingan depositadas sas accions en la Caixa d' aquest Banch, se serviran passa à recullir sos respectius cupons
desde '1 dia 20 al 23 del actual abdos inclosos de 4 à 6 de la tarde y los
dimars següents al expressat període ordinari de pago y en las respeetivas lioras expressadas.
Sabadell 16 Febrer de 1892.—[/ Administrador, Eudalt Viver.
ïmpiempta y Enquadernacions de J. Comas, Carrer de Colomer, 24, telefono n.0 46.—SABADELL

