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ESCL&U

Drama en tres actes y en vers de D. Joseph Got y Anguera.
Quant per primera vegada s'estreníí en lo Teatro de Novetats de
Barcelona lo drama Muralla de ferro ja vegerem en lo novell autor
senyor Got condicions molt recomenabies pera la difícil tasca d' escriurer pera '1 Teatro.
Muralla deferro^ certament no fou mes qu' un ensaig, en lo qual
lo senyor Got vencent las moltas dificultats que forsosament han de
interposarse al pas de tot aquell que per primera vegada, donant ample expansió ó la seva, fantasia d' artista y de poeta, se proposa donar al públich, tant exigent avuy dia, lo primer fruyt de la seva inspiració, logrà n' obstant, V aplauso del públich que, fentse càrrech
de lo que acabém de anotar, endevimí las bonàs condicions y qualitats del jove autor 1' alentà pera que seguís la via empresa, acariciant 1' esperansa de que vencent los obstacles 1' autor de Muralla
de ferro, podria figurar ventatjosament en la ja llarga llista d'autors
dramàtichs catalans.
Y certament que no eran del totequivocadas las apreciacions que
's feren ni han quedat defraudadas tampoch las esperansas que feu
concebir lo primer esbós dramàtich abque's donà à conèixer lo senyor
Got y Anguera y que acaban de coníirmarse ab 1' estreno de sa segona producció titolada V iïscteM,verificat lo passat dimecres en lo
Teatro Romea de Barcelona ab quina obra s'inaugurà la sèrie d' es-
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trcnos d' obras catalanas de la present temporada, obtenint un èxit
franch que be pot alentar y satisfer a son autor.
L ' assumpto de dit drama es interessant. Se pinta en ell la sèrie de
dolorosas vicissituts perquè passa una pobre dona, que, en la inexperiència de la joventut, escolta las pérüdas insinuacions d' un amor
fingit, caygué en la temptació y després se vcgé abandonada per son
amant y pera salvar sa honra dcvant dc la societat, hagué d' allunyarse d' un tros de sas entranyas, d' una filla, per ser ella padró de
sa ignomínia a causa de no trobar manera de Ilegitimarla.
Mes tart la pobre mare fou solicitada en matrimoni, se casa ab un
vil que, sabentho tot, va avíndreshi fingint amor y compassió pera
mogut en realitat pe'l vil interès.
Passaren los anys, y sat:sfcta ja la cobdícia dc dit home, busca 1{
amo: a fora de casa, anant à galantejar precisament ú. la filla de la
seva esposa. Aquésta y un seu germà descobreixen la infàmia del
marit; per circunstancias llargas d' explicar, la ignoscenta joveneta
va a parar a casa de sa marc, y compren lo complot que ls tramava
contra ella. La acció termina ab la mort de la dona enganyada, qual
existència havían minat tants introperis, més tenint, en lo terrible
acabament de sa expiació, la inmensa ditxa de poder morir en bras*
sos de la seva filla que la reconeix per sa marc.
Y '1 marit que 's casa per vil interès, queda castigat veyent escaparseli de las mans la fortuna de sa esposa.
Aquest es 1' argument de i ' obra del senyor Got, que si pot dirse
que no es nou,en cambi ab tot y lo molt intrincat clel assumpto se desenrotlla ab regularitat, exitant vivament V interès del públich, des. de las primeras escenas, condició de primera necessitat en obras teatrals y qu'ha sapigut vèncer ab molt Uuhiment l'autor de UEsclati.
En algunas de las escenas sentimentals, que abundan en la obra,
la nota estètica te '1 tó just y conmovedor del sentiment y encara que
en algunas altres s'hi entrevéu algo de inverosimilitut, no per aixó
se 'n ressent marcadament la situació dramàtica que las informa.
Los linals d' acte son molt ben preparats y de bon efecte, particularment lo del primer y segon, que deixan al espectador en situació d' interessarli vivamept la trama de la obra.
La versificació es fócil, y en alguns fragments d' una armonfa encisadora.
L ' autor fou cridat al palco escènich al final de cada acte, particularment al finalisar V obra que tingué que presentarse repetidas
vegadas pera acallar los aplausos del públich. :
Tot aixó no vol dir que la nova producció del senyor Got estiga
exenta de defectes, donchs ne té com tota obra dramàtica, pero si
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podém dir que aquestos passan desapercebuts, al costat de lo molt
recomenable de sa totalitat y que no duptém que sabrà corretgir lo
c a r à c t e r estudiós del novell autor à qui felicitém coralment per son
triomf.
C.

LA F O R M A D E L S U F B A G I
Las pocas personas pensadoras que sense estar afiliadas als par?
tits polítichs madrilcys, ni participar dels perjudicis que aquestos
sostenen en la inmcnsa majoria de las materias més importants del
dret públich, se preocupan no obstant d' aqucstas t a n difícils com
trascendentals cuestíons, venen seguint ab atenció lo moviment que
en totas las nacions continentals d' Europa està verificantse contra 1
parlamentarisme, que, per no haver donat casi cap dels resultats que
d' ell se prometían, s' està desacreditant més y més cada dia, fins al
punt de que avuy no inspira ja cap simpatia à ningú., no es per ningú
defensat en sério y ab cntussiasme en V ordre purament cientílich, y
sols se sosté y s1 acepta encara per tothom en 1' ordre pràctich com
un mal necessari, com un sistema dolent, pero que no se sab com
substituhir.
Objecte de fondos estudis ha sigut y deu ésser aquesta matèria;
pero prescindint d' abarcar en conjunt tota aquesta complicada cuestió, quin estudi 'ns portaria molt lluny si havíam d' investigar los v i cis del parlamentarisme y la manera de substituhir aquest régimen
per un al-tre que s' acomodés més à las necessitats verdaderas de las
nostras societats, be podém dir que una de las principals caúsas de
que 'Is nostres homes polítichs no trobin cap remey als mals presen.tSy. y tots, ftns las que sostenen tendencias més valiosas, s' hagin
de considerar impotents pera corretgir los mals dels actuals sistemas, es 1£ empenyo en río, volguer regoneixer que es un erro gros la
actual forma de la emissió del sufragi; la persistència e n la idea purament filosòfica, pero que renyeix ab las exigencias de la pràctica,
de la nivellació absoluta de tots los electors,
L·l absurdo doctrinarisme que dominà en tots los paissos parlamentaris à mitjans d' aquest sigie, y que aquí à Espanya ha seguit
fins fa poch temps, sostingué una teoria impossible ab son sufragi
restringit, suposant que havia de tenir dret de votar los ciutadans
que tinguessin determinadas condicions de capacitat, que 's fixqvan
ja en la instrucció rebuda, [ja,absurdo dels absurdes! en la contribució que pagavan. Aquest sistema es clar que ha tingut de passar; ni
científica ni naturalment Y abonava cap raho; era purament caguis-

Lo CATALANISTA

tich; resultat d'una lluyta entre duas tendencias, que's resolgué,
com tantas vegadas succeheix, en íranzaeions. Per tot aixó es que '1
sufragi restringit ha tingut de deixar naturalment lo lloch al sufragi
universal, qu' es V establert avuy en casi totas las nacions de régimen parlamentari; io sufragi universal tenia à son favor 1' argument
incontestable, pels doctrinaris, de que tots los ciutadans tenen d r e t à
intervenir en la gobernació del Estat, y davant d' ell lo dret de votar, concedit solsament als richs, no representava més que un privilegi impossible de sostenir.
Més ara bé; la conveniència, la necessitat, la justícia, de que tots
los ciutadans intervinguin en los negocis públichs significa qué sia ' l
colmo de la perfecció lo sufragi tal com estíí avuy establert? Los
molts inconvenients del sistema, que s* evidencian cada vegada que
hi ha eleccions, contestan per nosaltres; y, íixantnos en los principals
d1 ells, potser pugni trobarse lo remey als mals de que tothom se
queixa. Qué veyém sempre que ,:s fan eleccions? Indiferència general; indiferència perquè surti aquest 6 aquell; indiferència pels mals
del sistema., considerantlos incurables; indiferència en los que v o l drían esperar y creure, perquè pensan que es imposible oposarse ja
à la massa d' electors que vol un home, ja ú. las influencias que pesan
d favor d ' u n candidat. L a inmensa majoria dels electors votaria de
bona fé; no vota perquè no creu ni en los homes ni en lo sistema. Los
candidats no 's presenían com a fiüano de tal, sino com à indivíduos
de tal partit; aixó fe desaparèixer sa personalitat, que queda amagada sota '1 color politich; y electors, que com d senyor tal no '1 votarían, lo votan devegadas com d conservador, fussionista ó republicà,
ó be s' abstenen, com ho fan los més, no prenentse la molèstia de
buscar un candidat pera que disputi son lloch al que consideran indigne. Mentres q u ' a i x ó succeheix ab l'home, succeheix una cosa
per 1' estil ab lo sistema; la màquina electoral ab sas intrigas, falsetats, componendas y chanchullos se presenta complicada al elector
de bona fé, que no vol votar per considerar inútil son vot y potser
perjudicial, perquo tem que V adjudiquin d un altre candidat...
Süccehiría tot aixó si no's deixés al ciutadd perdut entre mils 3^ mils
d' electors, que tots participan de la seva mateixa ignorància é indiferència? No 's trobaria un remey si fs feya una agrupació racional
d' electors, recordant que tots son ciutadans, pero que ademés cadascú representa un paper diferent en la societat?
L a vaga aspiració al retorn de las associacions gremials, que en
tot cas haurian de venir molt cambiadas, no respon més que à aixó;
nosaltres fugint d' elucubracions filosóficas é históricas, inspirantnos
sols en un criteri naturalista, esperem que per aquest camí 's podria
ben be trobar un remey que avuy en lloch s* ovira...
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En las Corts, en las Diputacions, en los Ajuntaments sobre tot, l i i
ha advocats, metjes, propietaris, industrials, botiguers, obrers; pero
qui 'Is ha elegit? Una massa d' electors, una massa anònima, insconscient, que probablement ni
coneixia. Quina garantia tenim de que
cadascú d' ells es lo millor de sa classe que podia ésser elegit? Cap;
que al elegirlo ni sisquera 's tingué en compte la seva classe, ni sas
condicions personals, sino '1 partit à que pertanyia... Donchs bé; si
agrupém los homes de carreras literarias, subdividint lo grupo, segons ellas, y després agrupém los propietaris y 'Is industrials y 'Is
travalladors y 'Is subdividim y torném à. agrupar, segons las condicions d è c a d a classe ó estament, qué sucehiríí? Los advocats, per
exemple, d' uua població, personas dignas, sensatas, independents
en sa majoria, veuhen avuy que un, potser lo mes indigne de sos colegas, ocupa un lloch en l'Ajuntament, en la Diputació, en las Corts;
los electors l'han nombrat y ells ho veuhen ab indiferència, considerant que no poden impedirho; ho deploran, pero s' hi acostuman y ja
ni 'n fan cas. Pero ara bé, aquestos advocats suman uns centenars
de vots, que perduts en lo cens electoral no poden res; agrupéulos, y
donàntloshi lo dret d' elegir un regidor, per exemple, creuréu que 1'
elegit serà aquell de qui murmuravan? Nó; sino que elegiran lo més
digne, lo que més serveys pugui prestar; lo que més honrarà à sos
representants. S' elegeixen per ventura als més indignes ó als més
apreciats pera 'Is Colegis d' advocats, Associacions d' arquitectes,
d'enginyers, de mestres d! obras, etc?
Donchs bé, lo que succeheix y succehiría en las carreras literarias, succehiria en totas las classes socials; lo vot: de cada ciutadà
que avuy no té cap valor entremitj dels de tants mils electors, lo tindria entre 'Is de sos colegas ó companys de professió ú ofici; los osats
y atrevits que poden surar travallant una massa inconscient, res podrian fer davant de sos companys, que naturalment coneixerian tots
sos antecedents... fins potser sa vida íntima. J a s a b é m que se 'ns dirà
que aquestàs agrupacions foren difícils de fer; ja ho sabém; més lo
que importaria primer fora sentar y fer aceptar lo principi: las dificultats pràcticas prou se vencerían després.
YOUNGEST.
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Darrera eix mantell blau, 'hont la estelada
ab sos ulls de nineta enamorada
somriu, aconhortant la trista nit.

Lo CATALAXISTA

voleyen joguinoses les abellas
que envia i'l festejar les flors més belias
de sos jardins iumensos^ L Iníinít;
Excelsa y Sobirana es la Regina,
mes pura y més hermosa que la nina
que s' adorm de la mare al cant novell,
y ahont vessarli amors que à son cor nihan,
com un palau un rusch me lí guarnían
de diamants y perlas en rastelL
Enamorat lo sol d' eixa hetmoslifa
com ellas de les flors per ia dolçura;
hi envia los seus oraigs à beure amor,
y ú. son bes lluminós, par que surtisse
hermosa y permanent Hampegadissa
d' un cel asserenat y ab núvols d! or;
Aixis per la boscuría y per la plana
aurífica s' estén la clariana
teixint com d' una aurora Is pintats vels,
ahont ab ses aletes argentines,
à T ayre de sos himnes, y ab joguines,
bellugan les abelles com estels,
iQue dols, que dols, ohirne ses canturies!
iQu' hermós lo contemplar les voladuries
d' aixams, surtint del rusch ú munions,
y aixís, volant, volant, amorosides,
van cercant à les flors mes endolcides
regalantlas à 1' hora ab ses cansons.
Un dia que ab les ales tremoloses
voltavan un florit verger de roses,V olor que los arriva els ha encisatj
—iSentiu com s' endolceix,—diuhen—nostre ayreï
^sentiu quina tendresa y quina flayre?
serà algtin liessamí qu' ara ha esclatat?—
Sedoses sols de mel y d' ambrosia
dels olors van seguint la dolça V i a
restant del goig encara conmoguts,
y à tu 't trovan, Nolasch, de tu brollava
la flayre que à n' els àngels extasiava,
ia flayre de tos mér:ts y virtuts.
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Y 't besan, te somriuhen y 't festejan
volant pe -1 teu entorn, y ab pler t' orejan
bressante com un nin guarnit d' amors,
y après d' acariciarte à bells estones,
com vol amorosit de papellones
à viurer s' entornavan à ses ílors^
Arrivan al Palau, mes al defora
ne trovan sa Regina que 'is anyonl
cansada y neguitosa d' esperar,
y al veurela tan bella; ab melodies
umplen son cor de goig y d' alegries
posantse riallosos à cantar:
«Venim del mon d' olorar la floreta
que à rius escampa la mel y perfum,
es per nosaltres d' amors vestideta,
mes per los homens d' amors-y de llum.
«Tanta hefmosura
1 quina ventura
fou per nosaltres poguerla trobar!
Tan amorosa
tan joguinosa,
joh quina ditxa poders'hi bressar!
«D' aquells jardins iay! les ílors que 's musteixem
mira plorantne com llansan ía mel,
mes à sos besos al punt reverdeixen
badant sos cors y sos ulls cap al Cel.
«Tanta hérmosura
jquina ventura
fou per nosaltres poguerla trobar!
Tan amorosa,
tan joguinosa,
ioh quina ditxa poguers'hi bressar!»

_ ,.

Llavors irradiant veuhen que vola
un iris qu' en diadema 's caragola
posantse de Maria al preclar front,
y com un colomet ab blanca vesta
y ab mil colors que ln vcssan dc llar testa,
baixava ab iots ics ànírels à i r ei mon.
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Y à tu 't troba, Nolasch. Com rica p e r l a
que cau demunt la flor al t o s t qu' esberla^
se 't posa amorosida sobre •! cor";
y 'Is àngels pe '1 entorn, com a gotetes
que 't duyan sa tendror ab ses f e s t e t e S í
mes tú, la enamorada y bella flor.
Y com de les floretes la rosada .
que puja amunt, pe 'Is raigs del sol cridada^
s' entornavan d un bés del Sol sublim;
mes cada matí al camp, les flors s' arrosan,
per ço sovint en visitarte 's gosan
duhente plers del Cel a bla ruixim.
Y en lo penós estar de 1' anyorança,
un jorn mira i s baixar, mes ab recança
llur canticela dolça no la ohí; •
lo rostre de Maria no somreya,
y al punt qu' ell de genolls en terra queya}
son cor pren per orella, y diuli així:
«Cautiu en las presons de Moreria
lo fruyt del arbre sant, que 1' esternía.
mon enemich satànich, hi sofreix
de sos udols terribles [ay! les penas.
jDeslliga, ves, deslliga ses cadenas!» *
Nolasch esperà i triomf, y la obeheix.
A p r è s com enviantli enhorabones
ab pluja que 'n devalla de corones
extasiat de pler veulos baixar,
y entrant per ses ayroses voladuries
fent chor ab ses dolsíssimas cantaries,
se 'n vola al Cel à eternament gosar.
ESTEVE SERRA r USTRELL.

Setembre, 1892.

s Ecc i ó p oLíric A
L'arrendament de las cèdnlas, ideat pel ministeri d'Hisenda, a fi de treurer més profit, sense
tanta feyna, ha resultat una planxa solemne.
De las 49 provincias en qne avuy per avuy està dividida Espanya, mes de la meytat ó sigari
26, no han presentat postor per 1' arrendament y en sols 21 d- ellas, s' han presentat arrendataris
que li tingui compte ai gobern.
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En vista d' aquest tristissim resultat, molts se preguntat! que farà ara '1 ministeri; si tornarà à
encarregarse del impost per medi de sos empleats com feya avans, o si aprofitant los postors presentats 1' arrendarà en algunas provincias y 's cuydarà tant sols de las que no han presentat proposicions d' arriendo.
Tractantse del actual gobern y dels demés qu'hem tingut fins are, lo mes probable es que
íaigin lo que mes be '!s hi sembli sens pensars'hi gens ni micaPer de prompte fa ja 3 mesos que passem sense las cèdulas del corrent any economich, cosa
que no diu pas gayre en favor de la previssió y bon método dels insignes estadistas que 'ns gobernan.

*
* *
Par cert que parlant d' aquest assumpto, afirma algnn periódich que '1 gobern està disposat à
cedir 1' arrendament allà hont s' hagi presentat y l i convingui, corrent pe'l seu compte allà hont
\\o hi ha hagut que s' haigi arriscat à presentarse arrendatari.
No creyéra pas nosaltres que '1 gobern aixís ho acordi.
Aixo fora separarse de la seva teoria unifórmista y dividir segons ells, als espanyols en dos
castas.
La casta dels que comprin la cèdula à un arrendatari y 1' altra casta dels que la comprin al
gobern.
Y los pol'itichs madrilenys per excelencia, los centralistas y uniformadors ho poden permetrer
'que disfintas leyes rtjan para ünos mismos espànoles.
No faltaria mès sino qüe després de tant combatrer hostras ideas de regionalisme, Éonlertsessin
'ells pera fer distincions entre las provincias que componen junias la unidad nacional que tanta
sangre
eté. ete.
Nostres llegidors récórdafàh qüe al tancarse las Corts aquest ist'iu, afirnlavàn los ministerials
que al cap de poch temps tornarian à obrirse pera tractar de las relacions económicas.
Donchs are ja 's comensa à fer córrer la noticia de que las Corts ho s" obriran fins à ültims de
Desembre. Sens dnpte que aixó serà motivat per la molta feyna que te àvuy 1' ilustre gefe del
partit conservador, arïeglaht y preparant las grans festas del centenari de Colon.
A no ser qüe s' haigin convensut los conservadors de que mal per mal, viuhen més tranquils
àb las Corts tattcadas, que no pas ab la exposició de rebrer algun disgust quan son obertas.
A l fi y al cap, poden dir, per lo que serveixen tal com estàn cOnstituhidas, més val que dormim.
Tenint la Gaceta y una bona dóssis de barra pera qüan convingui, qui 'Is fa embolicar tan
aviat exposantse à interpelacions, xibarris y demés qualitats de las Corts de la nostra època.
Ja ho diu lo ditxo; «à boca tancada no hí entran moscas.>
Llegim en un telegrama de L a Vanguardia qüe es molt fàcil que V íliïsíre Castelar suspengui
5' anunciat discurs polilich que debia pronunciar à Granada.
La causa, segons lo mateix telegrama, es que havent ja dit 'n Sagasta tot quant ell hagüera
manifestat, 's troba faltat d'assumpto, donchs ja anuncià qüe sos araichs lo senyor Abarzuza y
Almagro podran ingressar en lo partit lliberal quan aquest puji al poder-.
Fixinse be nostres llegidors en lo contingut de dit telegrama perquè ab tot y no ser nou en lo
gefe posibilisia, à qui tot l i es possible segons 's veu, es de lo mes poiitich madrileny que puga
imaprinarse.

io
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^No parlar 'n Castelar perquè ja ho ha fet 'n Sagasta y à mas per faita d'aísnmpto?
jHoraes com ell que parlan de qualsevol cosa tantas horas com se 'Is hi demana!
Y desprès, qué te que veurer qu1 hagi parlat 'n Sagasta?
Per ventura sou la mateixa cosa, dejando aparte el tupci
Be es veritat que si 'n Castelar BO enrahona, ja fa obrar y mourer als Abarzuzas y Almagros ït
fi de que disfrutin gn aquesta vida de las delicias del pressupost.
Y aixó sí( desinteressadament. En proba, que ingressaran en lo partit sagastí quan puji al pdderj Si fion, non.
Ès lo millor sistema; al menos si un home ha de fer certs papers, que l i valguin alguna cosa.
À hostre coíega E l Federal sembla que i l ha dolgut »iolt lo que l i deyam en lo número dei
passat diumenge;
A tal punt deu ser aixís qtie si fins are no ha trobat mes que fugidas pera replicaí nostres arguments, aquesta vegada ha recorregut al extrem d'Usar de certas parauiasj qüe 'ns tèyéiM privats, per decència, d' insertarlas en nostras colunlnas.
Y es que E l Federal deu pensar allò de que d falta de pdn huenas son torias.
Sens veurer que na per faltarli arguments, s' ha d' enlletgir lo periódich ab parauíotas de taberna; que al fi y a! cap,- encara que sigaiin feptíblicarís los qui ' I llegeixen, poden ser republicans
àeeents y sensats y 'Is dolgui que '1 seu orga en la prempsa 'Is posi en ridicol.
Acaba E l Federal sa contestació dihentnos qu' ell sempre esíarà en son terreno.
Vaja, 's veu qu' hi ha agafat carinyo ab aquesta írasse final.
Ve à ser la de reglament pera tancar las polémicas que portin trassas de deixarlo mal parat per
íins qiianfs dias.
La va empleat1 ab nn altre periódich quan va conlensar à perdrer losestribosy are en igual cas
ía emplea ab nosaltres.
Pero, fillets de Deu, ^no veuhen que justament tota la cuestió estriba en que han volgut íicarse en 'terreno dels altres.'abandonant '1 propi?
Qui 'Is hi feya ficar en llibres de caballeria, si aixis com aix'is havíain da sottirne ab las mans
al cap?
^Tan units y compactes estan los federals per aquestos mons de Deu^ que pugui entretenirse
i ? / i W e / W insultant sense com va ni com costa als catalanistas, que tant tranquilet'1 deixavan
disfrutar com à un paclfich burgès sà vida descansada de periodista de fora?
Créguins lo cotega; procuri posar la pau eíttre sos correligionaris que 's tiran los trastos pol
cap aquestos dias, y sobre tot no 's separi del sea terreno una akra vegada, que aquestas sortidas
jd veii que no li proba: íi.
t o rriillOr que pot fer es perietfarse be de ío que' representar! sas ideas y creurer sobre tot aí
pontiflcé m à x i m a senyor Pi y Marga'lí que tants elogis fa are del regionalisme à Galicia.

Pera '1 Museu municipal'd1 Indústria y Comers qfne quedarà establert dintre de poch à Barcelona, ha redactat la Acadèmia CientífichMercantil ío següent reglament:
Article 1. Baix la direcció y patronat del Excm. Ajuntament
constitucional de Barcelona, s' establirà, ab lo caràcter d'institució
deoendent del municipi, un Museu industrial y mercantil.
' A r t , 2. L ' Excm. Ajuntament,
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sàcio del Museü, n o m b r a r í una comissió presidida per 1' Excm. Sr.
Atcalde ó per lo tinent d' alcalde que delegui, y composta de quatre
regidors y altres tants representants de la Acadèmia Científich-Mercantil y d' altras corporacions locals consagradas al estudi y foment
dels interessos industrials y mercantils. Rera la disposició y vigilància 's nombrarà un director, un secretari, dos oficials y dos conserjes.
A r t . 3. Lo Museu s'instalara convenientment en un dels ediücis
procedents de la Exposició Universal de 1888, y estarà obert al públich los dias laborables, desde las 9 à las 12 del matí y 'Is festius
des de la una de la tarde fins à posta de sol.
A r t . 4. L* Ajuntament destinarà anyalment una cantitat pera
adquirir productes y aparells ab destí al Museu y pera atendre als
gastes d'instalació y personal.
A r t . 3. La comissió organisadora del MuseU, y un cop instalat
aquest lo director de la institució, invitarà als productors y í ü s comerciants à cedir mostras ab destí al mateix.
A r t . 6. Los objectes exhibits deuran dassificarse en set grans
agrupacions.
-'
l.a Productes minerals y successívas transformacions dels i m *
teixos-. . ,
•
:2·.* Productes vegetals y transformació successiva >
•3.a Productes animals y succe.·-siva transformació.
4* Productes elaborats y aplicacions;
5. a Medis de comumicació y transports, fof mas d' embalatge, étc,
6. a Aparatós pera '1 regoneixeraentj pes, mesura y graduació
dels productes, y
7. a Documents.industraís y comercials y cuadros gràííchs, consignant los centres productors, los mercats, la euantía de las exportacions, la llegislaéió aduanera, etc. En los cuadros esmentats se
consignaran las estadísticas de ía producció, '1 vaíor oscilant dels diferents mercats, jas direccions de las casas pfoductoras y de las importadoras, las mafeas dé fàbrica, las; cofisuetuts establertas, la dL
ferencia de tariíías aranzelarias y d' arbitris, lo terme mitj en lo preu
de transport, y tots los datos que pugan ser d'utilitat pera la com^
paració y estudi dels génefos exposats.
Aí agrupar los productes y presentar ías successívas modificacions en ells introduhidas per la indústria humana, deurà precisarse
son valor de cost y las aplicacions qüe originin, tant los que 's refereixin als articles de primera necessitat, com los que sian objecte d'
us supérfluo, tenint en compte en lo possible la comparació dels articles indígenes y exótichs, naturals y extrangers.
A r t . 7, L a direcció del Museu comunicarà trimestralment à 1;
Comissió organisadora del mateix y al Excm. Ajuntament de Barce-
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lona l a | adquisicions realisadas en dit período, consignant tots los
datos de positiu interès que sian dignes d'esmentarse.
Art. 8. Al acabar lo primer any de sa instalació, s'imprimirà *1
catàlech del mateix, qual producte de venda 's destinarà à sufragar
los gastos d'instalació, y tots los anys se publicarà un suplement de
dit catàlech, fent constar las novas adquisicions.
Art. 9. L ' E x c m . Ajuntament de Barcelona comunicarà à la direcció general d' Agricultura, Indústria y Còrners, à las juntas provincials y à las Cambras de Comers los datos d' observació trasmesos per la direcció del Museu y que contribueixin à facilitar noticias
y coneixements d'utilitat pera 1 comers y la indústria.
Art. 10. Si algun concurrent volgués pendre copia de mostras
exhibidas ó nota dels preus fixats, se li cancedirà tot seguit autorisació, prèvia l a formalitat de consignar en instància elevada à la direcció del Museu 1* objecte dels travalls que 's proposi procticar.
ÏÍO V A S .
Lo passat dimars morí repentinament en aquesta ciutat à la tendra edat
de 5 anys lo nen Jordi, fill de nostre particular amich D. Jordi Aguilar y de
la bondadosa Sra. D.3 Àngela Mundet.
A l enviar desde nostras columnàs lo mes sentit pésam à la distingida
família Aguilar, fem vots pera que Deu l i concedeixca cristiana resignació
pera soportar tan dolorosa desgracia.
Nostre colega E l Federal anuncia en son número del passat dijous que
desde '1 primer d' Octubre publicarà una edició diària.
Ho celebrém y que sia per molts anys.
Lo passat dissapte, festivitat de Ntra. Sra. de las Mercès, celebrà l'Associació de Católichs d' aquesta ciutat ab una vetllada líterari-musical lo tercer aniversari de sa fundació, conmemorant al mateix temps lo quart centenari del descubriment d' Amèrica.
Com en tots los actes que celebra dita Associació, la concurrència fou
numerosa y distingida.
Llegiren travalls en prosa lo Rvnt. P. Jaume Torras de las Escolas Pías
y los Srs. Duran y Tuloch y Miralles, y poesías los senyors Real, Griera,
Pujola, Rvnt. P. Capdevila y lo jove Esteve Serra y Ustrell que llegí la
bonica composició A la Verge de las Mercès que 'ns complavém en publicaria en altre lloch d' aquest número.
La part musical anà à càrrechdels joves senyorsGusante, Arnaus, y dels
germans Marcat y Sors, los quals arrancaren forts aplaudiments de la con-
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currencia, que sapigué fer justícia à tots quants prengueren part en la vetllada.
Lo Rvnt. P. Salvador Vidal donà fi al acte ab un breu, pero molt sentit discurs de gracías, que escoltà religiosament la concurrència y aplaudí ab
entuSsiasme al finalisar sa brillant peroració.
Demà lo «Centre Català Vilafranquí» celebrarà una solemne vetllada
endressadà al ilustre fill d'aquella vila, lo Rvnt. Dr. Joseph Torras y Bages, autor de la ímportantíssima obra La Tradició Catalana.
Hem rebut atenta invitació del «Centre Excursionista de Catalunya»
pera assistir à la solemne sessió Hteraria-musical que celebrarà avuy vespre
en lo saló de Congressos del Palau de Ciencias, dedicada al inmortal Colon. Pera assistir à dit acte ha sigut convidat lo Cos Consular resident en
Barcelona, prenent'hi part coneguts poetas catalans y americans.
Durant lo corrent mes d'Octubre celebraràn sa festa major las pobla^cions de Catalunya següents: dia 2 Hostafranchs, 10 Las Corts de barrià, 12
Sant Feliu de Llobregat, 23 Santa Eulària de Vilapiscina, 24 Banyolas, y
fira lo dia 8 Vigila, 11 Alforja y Bràfim, 12 Arbuelas, 13 Esterri d'Aneo, 14
Besalú y Ripoll, 15 Campdevànol, Sant Joan de las Abadesas y Vendrell,
16 Camprodon, 17 Hostalrich, 18 Figueras, Olot, Palafrugell, Verdú,
Tremp y Vilafranca, 23 Alcover, 25 Tortellà y Altafulla, 26 Mora la Nova,
28 Cardona, Pons, Perelada y Vilafranca del Panadés, 29 Girona y Tubià.
En lo patriótich «Centre Catàlà» constituhit recientment à Sant Andreu
de Palomar se celebrà lo dissapte passat, à la tarde, una important reunió
regionalista en la qual hi assistí una numerosa representació de las Associacions y periódichs catalanistas de Barcelona, Sant Martí de Provensals y
altres poblacions importants de Catalunya.
Ocupà la presidència la Junta del Centre y demés representants de Associacions catalanistas.
Oberta la sessió per lo digne president don Manel Ximeno y després de
donar la benvinguda als forasters y de fer atinadas consideracions sobre los
ideals de la causa de Catalunya, cedí la paraula à los dignes companys qu'
"havian de pendre part en 1' acte.
Feran ús de la paraula los entussiastas catalanistas don Joseph Mallofré,
don Lluís Marsans y don Narcís Fuster, quins ab elocuent paraula feren un
detingut anàlissis del catalanisme en sos diferents aspectes y apoyant la necessitat del regionalisme com à únich medi pera deslliurar à las regions dels
odiosos lligams del centralisme.
Tots los oradors foren escoltats atentament per lo uumerós auditori que
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assistí al acte, no escasejant los apiausos als dignes propagandistas que hi
prengaeren part.
Càl fer constar que dit acte fou organisat per los dignes indivíduos que
componen lo «Centre Català» de Sant Andreu com à preparació de la fes.ta
inaugural que celebrarà probablement en un dels dias de la festa major de.
dita important població.
Nostra entussiasta felecitació al novell «Centre Català» de Sant Andreu
de Palomar.
En lo «Centre Català» d' aquesta ciutat, s' han verificat durant la passa,da setmana las elecions pera la elecció del Consell General qu' ha d' actuar
en 1' exercici de 1892-93 havent quedat constituhit en la següent forma.
Comissió executiva: president, don Àngel Manau; vis-president, don
Mode .t Duran; tresorer, don Salvador Brú; secretari, don Joan Capmany,
bibliotecari, don Joseph Rovira.—Secció de Ciencias,Llegislació é Historia:
president, don Jordi Forcada; vis-president, don Antonino Oliver; secretari,
don Jaume Casas.—Secció de Bellas Arts y Bcllas Lletras: president, don
Antoni de P.Capmany; vis-president, don Joan Figueras; secretari, don Pau
Griera.—Secció d' Agricultura, Indústria y Còrners: president, don Pau
Colomer; vis-president, don Gabriel Margenat, y secretari? don Joan Grau.
Ahir vespre prengueren possessió de sos respectius càrrechs los nous
Concellers elegits, acordant celebrar la sessió inaugural de curs lo dia 16
del corrent qual acte podém assegurar que revestim gran importància pera
.!a causa de Catalunya,.
Copiém de nostre estimat colega provenzal L'Aiòli:
«L' ardent apòstol de la paraula provenzal, lo R. Pare Savié, qui predicava, lo 28 d' Agost, à Uzés dins la Catedral plena; qui à Avinyó deya lo
mateix dia., dins la Iglesia del Carme, l'elogi de Sant Sinforià, està à punt
de predicar ara à Marsella una novena à la Mare de Deu dels Acaptes.»
«iQuan serà que nostres bisbes obriran los ulls y la faran ensenyar dins
los grans seminaris, aquesta llengua de Provenza que tant agrada à nostre
poble?»
Passe la pregunta als Rvnts. Prelats del Pyrineu ençà que regeixen dióçessis hont lo poble parla llengua distinta de la oficial.
La comunió general reglamentaria que la «Associació de Católichs» celebrarà avuy à dos quarts de 8 del matí en la parròquia de la Puríssima
Concepció, serà en sufragi del ànima del soci don Pere Sitjes (A. C. S.). La
plàtica preparatòria ha sigat confiada al Rvnt. P. Jaume Capdevila, de las
Hscolas Pías.
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L'«Ateneo Sabadeliés» ha publicat lo programa de las classes que ve
sostenint desde sa fundació, pera '1 curs de 1892 à 93 qual obertura tindrà
lloch oficialment avuy vespre.
Dit programa comprèn los cursos d'ensenyansa primària elemental, càlcul mercantil y teneduría de llibres, francès, mecànica, teoria y pràctica de
teixits, solfeig é instrumentació y dibuix y pintura.
Los professors compresos en lo programa son: I). Miquel Pach, D. Joseph Roure y Trias, D. Joan Llenas,, D. Pau Alguersuari, D. Frederich
Sendra y los professors de la «Acadèmia de Bellas Arts» pera las classes de
dibuix y pintura.
Teiegrafian de Beiiin à un diari francès lo dia 11 de Setembre:
«Los dias d* autonomia de Hamburg son comptats. La intervenció del
Consell Federal es reclamada ab la escusa de deslliurar als amburguesos d*
un govern inepte. No se sab dissimular la intenció de preparar la anexió d@
la ciutat hanseàtica. Se diu à qui vol sentirho que 'Is interessos particulars
d'Hamburg, lo mateix que I* interès general del Imperi, éxigeixen la
prompta restrició de la autonomia d' aquella ciutat. Hi ha lo propòsit de
pendreli no sols la policia sanitària, sinó també la policia y la administració
locals. Provisionalment se l i deixarà P administració fmanciera y aduanera,
la instrucció pública y la justícia. Naturalment, es la Prussià la que exercirà
aquesta tutela que, en las actuals circunstancias te las més grans provabilitats d' ésser votada pe '1 Consell Federal.»
Com se veu, la Prussià continua sa política d'absorció sobre'Is petits
Estats alemanys, sense que aquets ofgrescan resistència, intimidats com estan pe'l papo extranger.
Tot fa preveure que la fi de la hegemonia prussiana serà deguda à un
£mpaig df unitaf;
Nostre estimat çolega La Veu de Catalunya, dedica bona part de son
últim número al eminent actor italià Ermete Novelli, publicant son retrato,
ab motiu d' haver posat en escena la tragèdia del mestre Guimerà, Mar y
Cel, traduhida à la llengua italiana. Es en veritat d' agrahir, 1' honor fet à
nostra literatura per un dels mes grans actors que avuy conta '1 teatre, honor que no 'ns havia fet encara cap actor extranger. Per lo demés, no cal
dir la execució que tingué Mar y Cel per la companyia Novelli. En aquest
diu que ha trobat la seva encarnació lo paper do Said, gegantina concepció
de nostre poeta tràgich.
— ANUNCIS
BANCH

DE

O F I C I A L S
SABADELL

La Junta de govern d' aquest Banch en virtut de la facultat que l i
confereix 1'article 12 dels Estatuts socials, çn sessió extraordinària
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del 16 dels corrents, acordà la exacció del 5 per 100 que falta pera
completar lo primer dividendo passiu ó desembolsable de 20 per 100.
Lo p 'go de dit 5 per 100 h a u r à d' efectuarse en la Caixa d' aquest
Banch en los dias feyners, compresos entre 'Is l.er y 20 del pròxim
mes de Novembre, y horas de 9 à 12 del matí; presentantse las accions respectivas ó los resguarts de depósit corresponents.
Los senyors accionistas que no ho veriíicaràn puntualment incurr i r à n . e n l a s responsabilitats que 's determinan en l'article 13 dels
esmentats Estatuts.
Sabadell 20 Setembre de 1892.—Per lo Banch de Sabadell, ll Administrador, Eudalt Viver.
Litografia é Imprempta de M . Brossa, Las Valls, 23—-SABADELL.
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de impresions de qualsevulga importància que sian.
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