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iQüINS GOBERNS Y QÜINAS OPOSICIONS!
Ja hauran vist nostres llegidors per los telégramas de Madrit que
'a reben diàriament en la prejnpsa de Barcelona y per los comentaris
que la mateixa hi dedica, 1' espectacle que estan donant lo gobern y
las oposicions en lo Congrés de diputats, sens dupte qora à final de la
1 legislatura y com a fi de festa de la comèdia política que tenen 1*
honor de representar.
Las oposicions que fins avuy ho han deixat passar tot sense protesta enèrgica de cap classe, discutint y aprobant à corre cuyía uns
presupostos d' estar per casa y falsos de cap a peus, callant com morts
respecte al modus vivendi ah Fransa y no recordantse pera res dels interessos del pays, avuy, inspirats sens dupte per un sagrat patriotisme
estan fent tota classe d' esforsos pera privar la discussió d' uns progectes que presenta '1 Gobern conservador, que no tenen à ben segur
mes mèrits ni mes defectes que 'is que han deixat passar tranquilament
fins à la fetxa, arribant pera conseguirho fins ai obstruccionisme, que
's lo colmo de la indignació parlamentaria y que no si nsa en aquest
pays, ni pera salvar lo mes sagrat y io mes sant de nostres interessos.
Lo gobern en cambi, que ha hagut de tranzigir ab tots y ab tothom à la vegada, qu' ha pastelejat constantment ab 'n Sagasta, pera
fer passar algun de sos progectes, que s' ha ajupit à las exigencias dels
telegrafistas, a, las imposicions dels jugadors de Bolsa, y als crits y à
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las paíatas de las marmanyeras madriieuyas. posant lo principi d! autoritat Ms^peus. dels primers que % prasentavan, s.yàjps1 aixeca arrogant y superb, enfront .de .las oposicions pàrlaraentarifís, tot pera fer
suptr si l i es; pos&ible-ama Uey de ferro •carrils protectora; de las \Coriip l n ^ a s ^ ua-nòu é.iï^r^síi^ .peta. poguer • dMr·uiarltratfquilaniènt ^ete
un quan temps mes, de.las delicias del poder. ,
La^nergià qne 110 tragueren uns pera defensar los interéssos dels
eontribuyents,. esquiliuats una, vegada , nies en- los ..nous presupostos, la
treliuen- ara 110. .mes-q-ae- per - donar -mi disgust al G obern de-'a Gànovas
y en cambí tota la dèbilitat y cotnplascencia del altre, devant dels escàndols de las liuelgas madriíenyas, ha desaparegut-avay, pera - donar
iïoch à 1''antigua superba . del ilustre jefe, que en últim extrem y en
cagsos en que l'a nieeèWfat'"apre'fip'no Tia'•díC'"f&f mes"que'MorMf los gòisò's'
de son hotel de la Castelima. - > -, .
;
,- • •. •
;,
;Be està Ja Espanya en mans d* uns y altres! Ministerials y oposicions que no :s recordan pera res de sos debers envers lo. pays que 'is
aguanta ab; be prou paciència per ara, eritrèténintse èn xerrar y no
mes que xerrar, esperant que la calor 'Is tregui del Congrés y faigi d'
una vegada lo que 'is espanyols no gosem à' fer ab los rfiàlmenadors
de la cosa-pública; treurels del sautaari de las lleys/qne tfèpitjan y
avergonyeixen.
Heus aquí la situació en que -ns trobem avuy los que vivim per
obra d1 encantament en aquesta pobre y desditjada teíra espanyola, en
aquesta terra en la qual él sol no se ponia ntmcii en sm dominios j que
acabarà seguint aisis. per no surtir may lo sòl à casa nostra, per no
veurer lo rebaixemení en que s' Ha arribat en aquesta Mdakja Uerra tot
per obra y gràcia de la mateliida política centralista que ar enfonsar
al pays en la ruina y d descrèdit, s' enfonsa à. si pròpia en la mes degradant de las misèrias.'

F O M E N T DE L A AGRICULTURA
. EXPOSICIÓ AGRÍCOLA D E 1892
E u vista del bon èxit obtingut eu los Concursos venfleate en los aays
18S9; 1890 y 1891, aqiieste Sbciétat Rural, ha acord'at celebrar en Agost
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pròxim una Exposició Agrícola, incloherithí varlos concursos pràetíchsi
conduhents al millor iluhiment y desenrotllo del.avens agrícola.- - - • - • ••••
• • •

INSTRUCCIONS BASES Y CONDICIONS
- .. .; . I • •
: .;• • ; •: •

-y'-] . •

Seran admesos à la Exposició plantasj flòrsy · fruits, grans/ Ó spsrproductes líquits y sólits, procedénts-d' índustrias rurals; instruments, eyúas
ó aparells y màquinas que'··d' un rmódo: directe -ó índiréeíe ^erveixeü/ pera^
!a agricultura é- ítfdusttóa8,8ÍiDlUàrs;:'aaot)8·é' iiÚ3ecttòi<}aS''y:déttié8 especí-'
íiclas empleats en agricultàra, aixís cóni tota-':clàsse de pubíicacrons y
obras de agricultura y ciencias ea que' descatisan lós moderns cóiïéíxc-ments aplicables à la mateixa.
:.. y
, _
.
,11. .
•. . . •
L a Exposició sf iiístalara en lo mateix local que se «elebrà lo Concurs
Viti-vinícola de 1891 anomenat. «Vapor de caní Americano»; te dit-iocai'
una superfície dé 1,000 metros cuadrats- en coberts y 4^000 metros quadrats en patis.
: •
• •
:v·;
• : .... . ; H i
•
,
? ^ ; r : v v:; ..
Las inscripcions, se verificaran en BADALONA en:la .Etíj'ecció dei ^oment de la ÀgricuU fyaj j en Barcelona en Ja «Agencia, de & Art^.àM Fa-i
gés», Princesa, 11, í.er, desde la publicació del present Programa^flns lodia 7 d'Agost pròxim. _
: ....
..
•
:
Pera ésser adniesas íàs •inscripcions son condicions, indispensables,;-,,
l.8r que la fulla d' inscripció porti una relació suscinta y detallada dels
objectes que han de ser exposats èn la respectiva ínstalàcló', acompanyant
tots.los daíos.y notas possibles, à li de que '1 Jurat •pugaïèrse bén'·be èà-^
rrech de totas las eireunsíancias pera la mellor apreciació dels objèéíes •
presentats.
. •u
' . r . s ;• .cuLa.àdmissió é .insíalacíó· d-objectes tindrà llocb desde 'i dia 8 al 13 d'
Agostinclussius. '"i \
>" . •:^ • - • •
•
'•'
• /'
VI
A las AssociaclonsVCOTpoifac'MMiff'y paréicúlafe <|^'·aàdjudiquin premis
ó rec.ompeasas.-ó que toSmi-n part de l a Comissió OfgàWisàdora y dél Jurat
so."IH pro·potoionàrà.llaçal ig·ratirsi··voleh; essér^èxpoiíitórS;*
• '• "•:'v-:vV
:·:·>--:··;
vir
•' : w •
" ••
Los gastos de trasport y de retorn al punt d'' origen, aixis com los de
instalació:al llock destinat à ser^exhibits y-losad©l^^pròtíàs'p'üblifeèià:4ui5
s' efectuaràu durant; lojtemps que d;un la ExpósiCiò que^çfà dèsdeTçl dia '
14.al 2Ld·;Agost,;à me;aos;que-cireunstancias·ésp*éclaís: fessèn-TïétéssaTÍa •

4

L o CATÀ^ANÍSIA

la prolongació de las probas pràcticas de instruments presentats à concurs, còrreràn à càrrech dels interessats respectius.
VIII
ho Foment de la Agricultura facilitarà homes, animals y terreno als
que ho deaitjin, pera verificar las probas públicas necessaTias al objecte
pràctich que 's proposa ab la mentada Exposició; flxantlas ab la deguda
anticipació à fl de que 'i pagès puga treure profit de las consecueucias de
a& inspecció ocular y per convenciment propi; à qual idea si fos convenient, se celebraràn las convsrsas familiars, (mentres duri la exhibició),
pera. aclarar millor los duptes que puguessen presentàrseli.
IX
Hi haurà premis, que per ara consistiran en Diplomas de Progrés, de
Mèrit, de Perfecció, Honorífichs de cooperació y especials; adjudicats (en
votació secreta y per butlletas) al criteri del Jurat següent:
D. Franeisco X . Tobella, presiden del Jurat; D. Joseph Sunyol, Vioepresident del jurat; D. Santiago Gresa, Secretari del Jurat.
PKIMERA SECCIÓ, VITIV INI CULTURA É INDUSTEIAS EUEALS
D. Gr, J , de Guillen Garcia, President, D. Franeisco Mateu, Secretari;
D. Frederich Benèssat, Vocal; D. March Mir, Foca?; D. Joseph Ginesta,
Vocal; D. Albert Ahies, Vocal,
SEGONA SECCIÓ, MAQUINARIA y APARELLS
D, Geroni Bolívar, President; D. Joseph Pellicer, Secretari; D. Pau
Sans y Güitard, Vocal; D. Ricard Lorenzale, FocaZ; D. Manel Gispert, Vocal.
TERCERA SECCIÓ, PRÀCTICAS Y PUBLICACIONS
£).. Ignasi Girona, President; D. Joseph Gamp y Padrell, Secretari; don
Joseph Torent y Piferrer, Vocal; D. Pere Amargant y Ros, Focaí; D. Franeisco de S. de Delas, FocaZ.
QUARTA SECCIÓ HORTICULTURA Y ÍLORICULTURA
3>. Baymundo Vilajlara, President; D. Gaspar Valor, Secretari; D. Joseph Garriga y Nogués, Vocal; D. Lluís Cristià, Vocal; D. Benvingut Pujol, Voeat.
QUINTA SECCIÓ, FRUÏTS Y GRANS
D. Hermenegildo Gorria, President; D. Anton Chaves, Secretari; don
Ferran de Sagarra, FocaZ; D. Joseph Aranyó, Vocal; D. Joan Jener, Foeal; Sr. Delegat del Foment de la Producció Nacional, Vocal.
X
Pera la adjudicació dels premis ó recompensas que pugan oferirse per
las Gorporacions, Societats ó particulars després de publicat lo present
OarteU y de que ls fà referència en la base anterior, se tindrà ademés en
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compte totas las circünstancias espressadas en la I V y las que sancioni la
pràctica, com à resultat de las probas que 's pugan fer ab los diversos objectes que 's presentin à concurs especialment la bona feyna en calitat y
cantitat, y la baratura ó més fàcil adquisició per part del agricultor; permetentse la v^nda dels objectes exposats ab ía precisió, emperò, de que
no 's podràn treure del local fins à tant que siguin substituhits per altres
d' iguals ó be haja terminat la Exposició; pera ccoperar als gastes, que
aquesta ocasioni, los expositors no compresos en la base V I pagaràn al
moment de ferse la inscripció dos pessetas cinquanta cèntims per metro
superficial ó cuadrat que ocupin los objectes exhibits,
XI
L a entrada al local de la Exposició serà gratuita pera 'Is socis del Foment y sas farailias, autoritats, prempsa periòdica, individuos de la Comissió Organisadora y Jurat, inscrits ó matriculats y sos dependents; pagant una petita qüota de entrada psra ajudar als gastes tots los quins t u l gan visitar la exhibició à qual fi lo Foment antregarà làs coresponénts
contrassenyas y facilitarà las torgeías.
XII
Tenint en consideració que l ' estat económich del Foment no permet
que la duració de la Exposició sigui molt dilatada y com à satisfacció als
sacrificis que pera concórrer à la mateixa s' hnpòsan los expositorsf ai
terminar la Exposició quedarà inaugurada ert lo domicili del Foment una
Exposició Permanent quals condicions s' anunciaràn oportunament*
Lo Foment de la Agricultura se complau en convidar à totas las Associacions Rurals y similars à ella y als periódichs; sens excepció, comptant ab 1' apoyo que de tothom necessita pera portar à bon terme 1* acte
que s* ha proposat realisar per creure/l de suma importància pera'l pays
en general y molt especialment pera la classe pagesa; en la confiansa de
que no veurà defraudadas las sevas esperansas, donant aíxis una proba
mes de la bona cultura de Catalunya, desitjosa sempre de seguir las petjadas de las nacions què van al cap dels àvensos rurals (que no vol seria
iiltima, sinó la primera en imitar); donchs creu que 'Is concursos experimentals poden difundir molta llum en lo resultat dels problemas agrícola*
qual solució pràctica se busca; y en lo present, pera aliviar la trista sort
de la pagesia à fi de que puga produhír de la manera mes ecenómica y
perfecta posible, donant per suposat lo cambi de procediments de conreu
avuy que tantas plagas esterilisan la producció Agrícola,
Badalona y Juliol de 1892.—Per la Comissió organisadora: Lo Preelílení, Francisco X , Tobella.—Per la Directiva del Foment: Lo President,
Josepb SunyoL
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.a"' .-Psí^ío.va·rnós: coíàplétàtoèat\ •d-' M&rt ab las -atíriadïtr cohsiMra
eións: àb ^ u è tt'àcía'í':assümpttí/ - reptódubiïn ú é ' íiòstre Coinpany "L'è.
Veu de Cukdanya io següent iuiicloí:
^ .:
'
.. T
'

.:,. 1 '

• L O NOÜ PUrGCERCOS ^

; Desprès de varias "vicisituts io poble à e Puigcércós -de la provincià
de L·lèyda, Srha vist socorrègüt^ònla necessitat'aprèmiant'que fa alguns 'anys sentia, dó cairibiav à : emplaàsament,' à causa de .amenassar
ruina totas l'as casas de 1: antich poble, situat sobre terra movedissa.
;' La comissió executiva de la Prempsa Associada de Barcelona ha
-fel jCèntréga'-de:Ia,s novas.casas, efectuantse 1 .sorteig de.las, mateixas
;-6ntxe/,is:.vehins^de Puigcercós. Lo. nou-poble, em plassat en. punt con-v ^ n ^ i t . recordaré l -^erfors que Gataiunya ha fet pera' acudir. al socors
;di;;.un.:ppblB germà: -la plassa del poble porta '1 nom de Catalunya y '^s
carrers recordaran ab son nom las varias agrupacions que contribuïren
a aquella obra de caritat.
;'
., y^lfo- vpldriàm iiavèr dè'fer. ressor'tir.là'nota regionalista quan se
-íracjà'·•d*''pnK"Ql>rà,caritativa: los catalans no . solém preguntar may de
quin llinatge son los pobles que demanan aixiii. Bons testimonis ne son..los pobles de la Yega de Lorca, la provincià de Granada, la'de Tole-do y tantas altras, que víctimas d' inundacions ó terratrèmols han tingut d* allargar la mà envers la nostra regió, demanant socors y àmparo.dày^pt.ded^:desgracià.:Mes al parlar de la fundació y establiment,
deLnou P^.mgcercÓ3--'creyem . de;nostre debèr fer constar ab- veritable
tristesa, -que £is planys ;que tot Catalunya per boca de la Prempsa A'sso- ciadà de Barcelona féu.ressonar arreu', no foren escoltats ,dei Èbro en
fora. En, aquest .silenc.^. mes indiferent, que desdenyóS; rivalisaren las
institucions populars y 1'. element oficial: en las funcions dramaticas
que à benefici dels vehins de Puigcercós so feren en aquesta' ciutat no
volgueren cobrar- ni cis diaris que la's anunciaren, h i las companyias
que hi prengueren part, ni las empresas que proporcionaren los coliseus: únicament cobrà sos drets fins, al darrer cèntim la Hisenda' espanyola, únich recurs que hauria .proporcionat 1' Estat pera la :construc-ció del nou poble. Es amargant tenir de manifestarho, peró amants de
la veritat, per mol que 'ns dolgay la consignam; L'Estat espanyol -acut •
afanyés al socors dels pobles de Oonsuegra y Almeria inundats, y fins
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als de Aragó abatuts per 1' axnt: no hò cénsuràm, al revés aplaudim
la transferència quo's , lassa, si no hi abasta la capítol de calamitats.
Mes créyam que io vehiuat de Puígcercósatenia dret à ésser considerat
com à poble espanyol, anch que estès enclavat en lo cor de Catalunya.
A la Prempsa Associada l i ha resultat un dèficit de 6,106 pessetas que
ls deuen al contractista encarregat de la construcció. Vetaqui una bella ocasió que podria aprofitar 1- Estat pera cumplir ab son deber, puig
val mes tart que may. De la nova instalació de Puigcercós ne sortirà,
beneficiosa la Hisenda pública, de tal manera, que no faria sino bestreure una cantitat que s4 anirà cobrant en contribucions. Be es veritat
que à Madrid estan avesats à treure-altres comptes y potser hi haurà
qui diga que sense bestreure res se podràn. cobrar las contribucions, y
estarà en lo cert. Ab ó sense ' i concurs de 1£ Estat, lo poble de Puigcercós haurà sigut auxiliat; la caritat inagotable de la nostra terra
completarà lo que falta si no hi ha mes reméy, y la Prempsa Associada
que s' enorgulleix d' ésser lo portantveu del patriotisme del poble català, ni sisquera pendrà nota d£; aquest fet: al contrari, recomanarà à
Puigcercós y à tot Catalunya que no. s'.earecorde, si de nou la Providencia flagella als germans de las altràs, provi.ncias, ab axut, llagosta,
ayguats ó terratrèmols.
«••; ••••·:

iAVAHT, GàTALAmSTtHÇE.à^WfííA HO V O L Mòh aymats càtíílànistas, :
O.méllòl'^Vérs catalans, : .'

Que 1 penó de notíleS-barres

ab ma forta fiéb àlsa.u, ' '•
Trisía vós somriu la pàtria
r Perquè planyeu los seus mals;
Aproba vostres propòsits
. . r s . - E w í l u í - B o n - j n s t o s y.sants;
-r
Y '1 vostre gran cor alenta,
- i
i Cpr-bell y noble coin cal.
; :t ^
Vos beneheix, en est dia
En germanó congregats;
, '.
Beneheix vostra alegria,
• .
(Prou vindran dolors y planys),
Benelieix en raitx sas penas,
• . Beneheix vostres trevalls.
, "Preneu vigor, diu, la vida
Es d' amargures un mar, ,
Y en la mar del. níòn la via
, Sols à oolps àe rems ae ík. • '
Avant, donchs, preneu coratje

7L
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Mes misèries recordant,
Per empéndrer fera lluyta
Contra injnsticias, imal llamp!
Qa© '1 bellfarillja n' han fet perdre
De ma corona compta!.
Cerqueu elements de vida,
Kodejaus de nous germans,
Homens de fe y de constància
Ja 'n té lo sol ctïtalà.
Y en mite de carrers y plaeses
Entre 'Is propis y 'Is estranys,
Y en llibres y ea pei·iódicbsv
Cartes y fulles volants
Canteu les gestes antigues
Y les grandeses actuals
De la pàtria catalana
Que d' ésser lliure te fam."
[Oh pàtria, pàtria adorada!
Oh pàtria, encoratjat ja,
Que de fé y amor y pàtria
Tots vivim assedegats,
Y de trencar les cadenes,
Qiie no habem nascut esclaus.
En català veritable
Cridarem y cridaran
Nostres fills, que Catalunya
Fou senyora sens igual,
Y reclama ses grandeses
De 'Is que las han ussurpat;
Y '1 triomf vindrà: Deu lo dona
Als pobles fíels y constants^
Ell vulla que Catalunya
Com ans devingui à ser gran;
Que la fé de nostres avis
Vejàm tots reauscitar;
Que per forta y respectable
La tinguian propis y estranys;
Qu' usen ya de nou sa llengua
Conceller&y literats,
Y devant d' ella a' inclini
Fins 1' orgull dels gobernants.
JAUME CAPDEVILA, Escolapi.
Jaay de 1863

T E R C E R CERTAMEN L I T E R A R I DE OLOT
Gelosa la Junta del ^Centre Cataianista» d' aquesta vila per contribubir k arrelar en las costums olotlnas lo conreu de lasBellas Lleíras en general y '1 gust de la literatura catalana en particular, faltaria à sa missió
si deixés decaure la joyosa Festa dels Jochs Florals que be pot dirse cons,
tituheixen j a un complement necessari en lo programa de nostra Festa
Major després del brillaut èxit obtingut en los anys anteriors. Ab, mes ea-
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tassiasrne que raay, donchs, aquesta junta convoca à tots los poetas y prosisfcas de nostra terra, pera que 's servescan concórrer à la tercera ilny ta,
que ajudant Deu, tindrà lloch en un dels dias de las prop vinentas festas,
ea honor de la Yerge del Tura, en la forma que sf expressa en lo següent
CARTELL
Premis ordinaris
\ . Premi anomenat de honor y Cortesia, ofert per lo «Centre», consistent en una Flor natural: s' adjudicarà à la mellor poesia de tema lliure. L ' autor premiat com es costúm, deurà fer present dita flor à la dama
de sa elecció, la que proclamada Reyna de la Festa, desde son lloch presidencial entregarà tots los altres premis als demés autors Horejats.
2. Lo Ilm. Ajuntament d'aquesta vila ofereix Una obra d' art, adquiquirida per concurs que s' obrirà entre 'Is artistas olotins, al autor de la
mellor oda en llengua catalana, à nostra Patrona la Excelsa Verge del Tura.
3. Lo «Centre» ofereix í/na ploma d1 or k la mellor poesia catalana
sobre un fet histórich de nostre Primpcipat, preferint en igualtat de cír.
cunstancias, la que canti un aconteixement de nostra encontrada.
Premis extraórdinaris
1. L ' Excm. é Ilm. senyor Bisbe de Vich ofereix un luxós exemplar
de la Fabiola per lo cardenal Wiseman y un hermós Àlbum de 50 fotograflas de la catedral de Barcelona, à la mellor poesia que canti un fet histórich del monastir de Ripoll.
2. Lo Rvnt. doctor don Esteve Ferrer, Rector d'aquesta vila, ofereix
un Objecte d' art al autor de la mellor composició catalana en vers sobre
'1 tema olotí «Lo campanar de Sant Esteve» (anyoransa y amor patri).
3. Don Joseph Puig y Corominola, Diputat provincial, fa ofrena d'
Una escribania de plata al autor de la millor biografia d' un oloti, que s£
hagi distingit en 1' indústria, ciencias ó arts.
4. Don Joaquim Vayreda, Diputat provincial, ofereix Un paysatje al
oli original del donador, à la mellor composició catalana, de caràcter descriptiu, sia en vers ó en prosa. E n igualtat de mèrit se preferirà la que
descrigui algun punt de la comarca olotina.
5. L a Escola de Bellas Arts d' aquesta vila, ofereix Una obra de eseulptura ofigindl, adquirida en concurs que s' obrirà entre 'Is deixebles de
la mateixa, al autor del mellor quadro en prosa catalana, que descrigui
una costúm ó llegenda de nostra terra.
6. L a casa «El Arte Cristiano» dels senyors Vayreda y companyia
ofereix una escultura de O'fíO centimetros, representant à Jesús en la coiumna, al autor de la millor memòria sobre la esculptura religiosa catalana, anterior al any 1825 ó be una monografia de las: obras religiosaa d' un
escnlptor català difunt.
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7. Lo senyor don Ca ríos Pirozxini. ofereix U n objecte artisfich' adjudicador à la melldr oda à Olot y sa comarca, devent ésser escrita precisa-,
ment, en lo hermós y valent llenguatge català. - '
•
8 Don Cel'èsti Devesa,'ésculptor,''ofereix U n a ' o b r a e è c u l p t ó r k a , original del donador, al auter de la mellor composició poètica, en llengua
catalana que fassi referència à un fet de la vida del insigne oloti Joan P.
Fontanell cl.
. . .
BASES
. . .
I ; * Formaran lo Juratcalificador: don Joan Permanyer, President.—
Don' Marià Bassols Prim, Vis-president.—Don Narcís' Homs Seivitja, Pbre,
don Joaquim Cabot y Rovira, don Vicens Capdevila-y don Jòseph Jütilar,
Vocals.—Don Francisco Montanyà/Secretari.
'"
2.a Lo Jurat concedirà los accèssits y mencions honorificas qúe cregui convenient.
• •
• •
.;
.;:;:3,- '.Totas las composicions deuran ser figures amen t inéditas.
-..; 4.» «pots los temas en los quals no 's designi la llengua en que tenen
de ser escrits, s-'entén que han de ser èn català.
6.a Sols s£ entregaràn los premis als autors dels trevalls ilorejats ó
ó.à las perspuas que ells deleguin, mentres assistescan, unsó^altres personalment al acte de. la festa.
V
..,6,!V .Lo «Centre Catalanista» se reserva .per . un any à contar del, dia,
de la Festa, la propietat de las obras premiadas.
. :.7t.*·...Los plechs.que coutingan lo nom dels outors no premiats, se cremaran en lo mateix acte de ia Festa.:
8, *.,.. Tots. los travalls. se remeteràn al. Secretari del Jurat don Franeis-co Montanyà, advocat, avans del dia.20 d' Agost prop vinent, acompanyats d' un plecli clos que continga lo nom del autor y duga en- lo sobrescrit lo titol y lema de la composició.
..
.
9. a L a festa tindrà Uoch lo diurnenje, dia 11 del vinent mes de Setembre.
, Donada.la present convocatòria per la Junta organisadora en. la vila
de Olot als 10 de Juliol del any 1892..—JosephM.a Basil, President.-—Pere.
Oró, Secretari.

La Comissió de fesfceíjos ha acordat coatractai" pera los dias de la pròxima Festa Major à la reputada Banda de L·iichana. ''També ha ditpost concedir premis, a los veliins
dels carrers que !s presentin nies ben guarnits e iluminats, essent preferits'los que ab mes
bon' acert hi domini Tgnst àrtístich.
' •
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" Xas noticias qea 's van rebent sobre.'} . -célera que eausa moltas victiraas en alguns
piiuts de la Rússia y algtiuas. poblacio.ns de Fransa, ban donat motiu à la Direcció general
de Beneficència y Sanitat, d' aoorfc ab lo rniuiiiti·e de .Grobernaqió pera dictar duas circulars, dirigidas la una als directors de Sanitat marítima, pera visitar ab cuydado 'Is barcos
que arribin ala ports de la Península, y 1' altra als Grohernadors civils, recordàutloshi la
obseryancía de las midas relatis'as^à higiene pública. Per aquest motiu domaném à la nostra autoritat local que prengui las disposicions que cregui, neces3arias;en cuant à la ilimpiesa pública en nostra ciutat pera evitar en lo, possible los focos d' infecció que podríara
reportar penosíssiraas consecuencias.
La empresa del Teatre .Cervantes.ha-contractat per un determinat número defuncions
Algonas.de las. parts .de l&.-compaB^ía à » D*- Mad». Tabati..de Pakaeia. • .
. Lo pertúdich Paz y '.Treffua^ huÜl^ti àél cos de somatènts de Catalunya, publica son
últini número. oi·lati Ptü·l·a extensament de las festas-celebradas en-lo Bruch, pera connie' morar la victorià alcansada sobre los francesos per los somatènts catalans en 1808.
Lo prop-vinent dissapte à las 9 del vespre lo Centre Català d' aquesta.ciutat inaugurava la sèrie de conferepcias públicas que 's proposa donar pera esplicar las Bases de la
Constitució Regional Catalana discutidas y aprobadas en la Assamblea de.Manresa.
En dita l.a conferencia D. Pau Colomer explicarà ,1a totalitat de las bases com a v.o-i
ca! que fou de la Junta Permanent de la Unió Catalanista y D. Sebastià Famós distingit
juirisconsult de Barcelona conferenciarà sobre la Basc sèptima.
-.Lo partit conservador sembla talment que estiga deixat de la mà de .Deu.,
. ••'
Després de la falta de paraula en lo que toca al protecci-onismé de nostres interessos,
després de la falta de conviccions, fent uns pressupostostos recarregats en extrem, en
lloet de las economia? promasas, després de la debilitat y falta de caràcter devant de las
amenassas, crits é imposicions de quatre marmanyeras y quatre empleats del Estat, surt
avuy ab la.antigua energia orgullosa;-de 'n- Cànovas,, volguent rendir per la calor à las
oposicions que no 's prestan fàcilment à secundar sos desitjós.
En íi que del nom de partit d' ordre que à si mateix 's dodaya, li. escaurà avuy molt
mss lo nom de partit del desordre.
iQue tal estarà lo partit conservador, quan fins lo Diario de Barcelona fa constar que
nò està conforme ab la seya política!
jLo Diario de Barcelona que ha passat per sobre de tot, m.entres pogués defensarlo!
. Avuy la Associació Pompiliana recentment establerta en aquesta ciutat, celebrarà so.leranement.sa inaugumció dedicant à son Patró los següents calts:
A las 7 del matí, se celebrarà una missa de comunió general ab .plàtica preparatòria
à càrrech del Rvnt P. Jaume Capdevila, de las Escoías Pías.
A las 19, solemne ofici à gran orquesta, cantantse per la escolania de la Parròquia y
veus deia. Capital hs M p i e s y Qhriààel·Uviit. Miquel.Ferrei; lo Credo,de Cotó. el Affnus de Conti y el Sancfus de Gounod. Ocupar» la Càtedra del Esperit Sant lo M, I . se-
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ayor don Joseph Vailet, Canonge Magistral, Protonotari apostólich de S. S., Predicador
de S. M.. Caballer de la incüta ordre del Sant Sepulcre, etc, etc.
Probablement assistirà, à dits actes, nostre llustra compatnci el M. R. P. Fraacisco
Llonch, Provipcial de las Escolas Pías de Catalunya.
L ' empresa del teatre dels Camps de Recreo, desitjosa de presentar ab tota propietat
lo dramí\ d' espectacles Lo, Pagesa del Monsmy Ha adquirit las magnífíeas decoracions
ab que s' estrenà dita obra en lo Teatro Novetats de Barcelona.
Es d' esperar que '1 públicb correspondrà als sacriecis de la empresa.
L a Gaceia publica la següent real ordre dirigida per lo ministeri de la írobernació
als gobernadors de las provincias marítimas y comandant general de Ceuta:
"Ab motiu de las noticias oficials rebudas en aquest ministeri sobre 'Is ràpits progressos de la invasió colérica a la Rússia Meridional.
S. M. lo Rey (Q. D. Gr.) y en son nom la Reyna Regent del Regne, ha tingut per convenient declarar brutas las proceden&ias dels ports russos dsl mar Kegre y 'Is del litoral
assiàtich del Imperi turch, y d' observació '1 resío del litoral de dit mar. Del mateix modo quedan somesas à observació totas las prosedencias del Golf Pérsicb fins al de Oman,
ab aplicació, segons correspongui, dels articles 35 y 36 de la lley de Sanifcai.
En deguda garantia de la salut pública, queda sense efecte pera aquestas procedencías la regla segona, cas segon de la real ordre de 17 de Maig de 1880, per la.que podian
ésser admesos 4 lliure plàtica 'Is barcos procedents de port declarat brat, si arribessin en
bonàs condicions, sense accident sospitós y sb patent neta.
De real ordre etc, Madrid U Juliol de 1892.—Fí'towífe."
Nostre apreciat company, lo redactor de L a Ecmixensa don Bonaventura Bassegoda,
ha sufert la pèrdua de la senyora mare polítics, la virtuosa senyora donya Teresa Puig y
Miret, Vda. de Musté. Nos associem à son just dolor.
Hem rebut lo número 5, any IV de la revista L1 Avenç, que inserta lo següent sumari:
Text.—Joseph Miquel Gunrdia.—"Escola catalana de bones lletres."—Maurici
Spronck."—"La llegada de Joan Garí."—"Santiago RusiiSol."—-"Jardins de seca."—"Garín."—"La reforma lingüística."
Grabats.—-Dibuixos de R. Casas, corresponents à 1'article "Jardins de secà."
En la vetllada literària- musical que 'I diumenge passat celebrà '1 Foment Catalanista
de Barcelona, s' hi distingiren las senyoretas Arquer y Orsolich (A. y T.) y 'Is senyors
Batlle, Corrons, Diaz, Ferrer, Gibert, Marín, Maymí, Nicolau, Nogués. Rius y Torrell en
la part musical; y en la literària, los diferents socis que llegiren poesías originals 6 de
llorejats autors. La concurrència, que saludà ab forts aplaudiments à tots los que hi pr«agaereu part, fou tan nombrosa, que no sols omplia '1 saió de festas. sino també alsunas
dèpendencias properas.
Don Camilo Vallés, donà dissapte al vespre on lo "Foment Catalanista51 una conferencia piiblics sobre la ll.adelai5 bases de Constitució Regional que aprobà la Assam-
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blea catalanista de Manresa. Com la esraatitada tracta del régimea municipal, demostrà la
rabó de que 's coneedeisiu al manicipi toías las atribucions que necessita pera ' i cuydado
de sos interessos pròpia y exclussius; explicà la forma en que 's faria la elecció dels carrecha municipals y la organisació deis Consells y després d' exposar gran número d' arguments pera demostrar ao sols los defectes de que pateixen los actuals ajuntaments, sino
també la impossibilitat de posarbi remey, descrigué ab molta eloqüència la antiga orgauisació municipal de Barcelona, feut ressaltar las moltsa atribucions de sos Concellers y '{
graa poder de son Consell ds Cent.
1/ auditori saludà ab forts aplaudiments y no pocas felicitacions, al senyor Vallés, al
acabar sa peroraoió
Los concerts corals é instrumentals celebrats lo passat dissapíe en lo Teatre Cervantcis per las societats corals Diana, Centro Sabaàellés y Juvenfút Dssheredada, y orquesta
"Fatsendas," se vegeren molt concorreguts, reculliut molts y merescuts aplausos los coros
y la orques*».
Ab lo titul de Descentralisació-R8gionalis!iiQ·E1tídoraiisme, lo distingit regionalista
Pau Coffiuières publica en lo darrer nombre de son sirapàtich setmanari Ileclios de Tantaris ael qual n1 extrayéra los següents conceptes qno demostrau com la idea regionalista fa
oímí al altra banda dels Pirineus; parla à propòsit ds la discussió que s' ha promogut sobre '1 programa federalista d' alguns felibres:
"Descentralisació, regionalisme y fedsralisras sou las tres etapns, los tres termes, d'uns
objectius, los quals ea temps mes ó menys propers, cumpitràn sa tasca, no per «n manifest ó un decret, sinó per la forsa mateixa de las oosas, per los progressos successius de la
educació democràtica y social."
"La Revolució de 1848 desgraciadament massa depreasa ofegada pe'l segon imperi,
liavía proclamat lo principi de la vitalitat, provincial; lo Renaixement provenzal lo contem& en germen y l ' ha proposat de 40 anys ensà à tota la Fcansa ab una perseverancia infatigable
Las universitats regionals que existeixen Ja en ia opinió pe ' l vot popular,
esperant que 'is poders públichs las sancionen legalment, portaran necessàriament la agrupació de las provincias per regió... Lo regiomilisme està Ja constituït cu i ' ordre iutelectuai; de aquí en avant cal treballar pera posarlo en pràctica; aquest es io que nosaltres
los felibros hem anomenat lo péríodo d' acció del felibrige."
1 En quan al Federalisme ó à !a Federació alguns jacovíns d' una banda, alguns tomerenchs do 1' altra s' extremeixen no mes que sentint aquest mot que tan msconscieatmeut
ha estat aplicat. Los conservadors !o miraa com un papa, un símbol rovolucionori: y en
eambi alguns republicans no volen véurehi sinó un ratrocés à las antígas provincias ab
sos privilegis y sos abuses. Ella (la Federació) no pot iraposarse en l ' estat de nostras costums y de nostra educació, mes resultarà forsosa y lògicament de 1! aprenentatge do la
vida política derivat del exercici de la llibertat en lo régimets municipal y ea l* agruparaent natural de tots los interessos de cada nació."
"La Fransa l ! ofegan dintre d! aquestas cirounscripcious dopartamentak que reduboiy.en totas las forsas socials, à ua deplorable estat d' esmicolament y que privan tota expansió de la vida política material é inteiectuai; tota nostra maquinaria admiuiatrattva,
judicial y econòmica s' ha de fet' de EOU; per medi del Regionalisme .podrà ésser renovada
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poeh à pocli, sense sotragadas, y )a Fransa fidel à soa fpaper d' iniciadora de la eivifisació y'del progrés, donarà eixís la senyal de las Federacions europoas."
S'iia, aprcbat la lletra del himne dedicat à Colon, compost pe cl posta y dibuixant
Apeles Mestres, encarregant-se do la parc musical lo mestre Eodo'roda.
En una de las úitiraas sessions íingudas per 1: Excm. Ajuntament de Barcelona s{ acordà concedir pera la biblioteca dol Centre Català de Bueno's 'Aires,- an donatiu de totas
las obras duplieadas que fcinga l1 Ajuntament.
• •
La acadèmia Indo-Xioa de França ha nombrat pera cubrir la vacant d' un de sos 40
membres estranjers, produhida per la mort d' uu senador italià senyor fíanossio, à nostre
pays^ 1" eminent literat don Víctor Balaguer.
Diaa endarrera tinguéreu! la satisfacció d: anunciar als nostres llegidors que per lo
gobern ecle-ssiàstich de la diócessis de Solsona, que exerceix lo bisbe da Vich, Excm. é
I!m. Sr, Br. D. Joseph Morgades y Gili, s1 havia manat que en lapredicació s' usi únicament la llengua catalana, debent demanarse permís especial pera poguer. predicar en
castellà.
,
Per conducte autorisat hem tingut noticio, que ab molt gust publiquóni, de que per lo
senyor bisbe de Menorca s' ha donat- una disposició semblant pera aquella diócessis, pror
hibintse i ; us de la llengua castellana ea la predieació. Molt nos plau la conducta dels
ilustríssims doctors Morgades y Comes, que aixís han . satisfet una aspiració que es.àla
vegada de la Iglesia y do la Pàtria, y, al ferho cònstav aixís, debém repetir la esperansa
y '1 desirj de que aviat se donguin disposicicions anàlogas cn totas las diócessis en que la
llengua dsl poble es la llengua catalana.

L
NOVSLA DE COSTDMS DSL PLA I>* U&GBL·L, 0KI6INAL DE

JOSEPH H.a DEL BOSCH GELABERT
•precedida

d* un p r ó l e e h de

DOM

JOSEPH PIN Y SOLER

• Se veu al preu de 8 pessetas en la Uibre.ria. d' Àlvar \7ei:daguor, Bumbla del Mitx. Barcelona.
. . . . . . .
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Se veu en las-llibi-eriaíiíde Verdaguer, López,,,Purg, Massó- y •Casas,
Magatzém de paper'de Joan /Alrnipill^Prímpcosa, 16x,é Imprempía L A
RENAIXENSA, Xuclà, 13,'baixos, Barcelona.

SAINETE E N ,LÍINt AGÏE. -•
• •-

PEP. ; • •
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l• "

•Se-vea en-las/principals Ilibrerias.

DÜAMA OE COSTUMS CATAI.ANAS EN Ï R E S ACTES V E N FKOSA

• -.

.

original dc

, Mestre eti Gay Baber

-

Se veu à duas pessetas. en ias prineipais Ilibrerias.
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