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•

; : v , . È k eoiife|piïCíà donada èft lo «Centre Català» per ;ï>l?Enrifch
^{prfçi ^ Féigmera ::en la nÇf. del;;2^'de Desfeïnbre últim,' ibu un
acte important y que pot reportar beneficiosos resultats à las
classes pfòductoras de nostra ciutat; lo mateix als fabricants
f j ^ t a ^ u e als obrers en general.
~
p i j ^ B ^ ' . e n aquest petit extracte d' impTéstons, Sugeri,.4asvarràn.de la conferencia, fer.,un anàiissis;d,sti^igut dels punts
'Jabarcats per lo coafèrencíailt per hayem^elf oçupafe j a éxtcnsament on-lo número anterior; éols pretenéM -estampar algunas
impresions que mereixen la pena d' ésser anbtàdas y fixar'hï la
atenció, 'segurs de que han de donarnos liúín en lo transcurs d'
--«^«est-assumpto^v-Hy palpitant,y que pot donar m^és- jocli y fins
resultat%pràctichs que facilitin lo desentrotllo de Ja indústria de
Sabadell.
.:• ' i '
: r Lo tema objecte de la conferencia no podia ésser més oportú
en las presents- críticks circunstancías, quina oportunitat quedà
sben,demostrada, ab 1' interès ben desusat per cçrt, donat 1' inIdiférentisme dels nostresícompatricis, ab que fou;escoltat lo eOn•: íerenciant pèr un fauditóri números com may s' havia reunit en
açtes.semblant^:j¥,,s.Q.bre aquest punt es precís,convenir que los
qnejmès demostraren interessarse pel pervindre de nostra indus^t^a^qlí'
lo pervindre de Sabadell, fou la classe obrera, de la
quina s' en congregà en los salons del «Centre», una guapa re, pr§sentaGÍó..No podém dir lo mateix,;y -çonsti que 'ns dol, dels
i'iypsíres fabricants, j a que descartantné; mitja: jdotzena, lo més,
| ; q ^ ^ p ^ ü é r é m veurer en dit acte, los'deníés, com de costum, fins
,qpfcS^^ltetcfeaf;de oosas d' importan^f^íBriilaren per la séva
•usencia.
:* . -- i^qiiest abandono incalificable déis que deurían ésser los prirfters en donar llum, es un síntomalatal, descoratjador pera los
qui, com lo conferenciant, se preocupan per lo benestar de nostra ciutat, y sense cap mira interessada n i mesquina, se llengan à lluytar complint .un dels més sagrats debers del bon patriota.
'
No obstant, lo dit, la deficiència dels fabricants quedà ben
' Í X . ' ' " '
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compensada per nostres obrers qu' ompliren à vessar lo saló
d' actes y demés dependencias del «Centre»; essent.de notar que
entre élls se n* hi yeyan de tots colors y tendencias, y tots à la
una7 deixant à recó, sas opinions é , ideas particulars, comentavan favorablement los arguments del conferanciant, y en molts
de sos passatges demostraren sa conformitat ab 1' aplauso.
Resultat; Una trista impresió per 1' aussencia dels uns; à
mida de desengany pel conferenciant que 's vejé abandonat per
sos companys d' indústria y una falaguera impresió per la presencia de tan bell número d' obrers que 1' aplaudian quant ab
sólits arguments demostrava la imperiosa necessitat de salvar
d' una inminent ruina à ia indústria que 'Is facilita, ab 1' honrat
travall, lo pà de cada dia.
Que 1' assumpte tractat pel conferenciant es complicat y- difícil, no pot amaerarse. Enclou una qüestió d ' ordre social y altre
d' ordre económich,y aixó feu que tal vegada resultessin alguns
punts foscos, donada la importància del tema, de sí massa ampli
pera ésser desentrOtllat en una sola conferencia.
Més aixís y tot, aduch la diversitat de criteris que poden
aduhirse del conjunt de la conferencia, lo mateix al apreciar las
ccmsa-s de la crissis qu' al procurar los medis d.1, evitaria, tots
los assistents al acte conveniren ab lo conferenciant, qu' es precís una verdadera y sòlida unió entre fabricants y obrers, pera
conjurar la críssis que per 1' abandono dels uns y la indiferència dels altres ha prés carta de naturalesa en nostras classes
productoras, matant en flor las més estimables energías.®
L ' idea del restabliment dels antichs Gremis de Catalunya,
com à medi perquè "Is obrers, dignament units y agremiats poguessen, nó per la violència y la imposició,; sinó pel pacte just y
armónich, anuar las diferencias que pugan existir entre amos y
obrers portadas per las exigencias de la producció, fou ben
acullida per tots los concurrents, y à nosaltres nos es del tot
simpàtica, ja que, com ohirem per boca de varis obrers acabada
la conferencia, opiném es un excelent medi.pera minvar las r i valitats entre '1 capital y '1 travall.
També trobém factible la idea d' ordre económich que sols
en esbós presentà lo conferenciant, si bó modificada en sas bases

y armonisanüas ah los genenik interessos dels productors. ín-
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;'^uptablement que la creadÓ cl'xina gran casa acaparadora de la
• producció sobrant eii certas épocas del any y sempre que las
.•{necessitats y exigencias de la plassa lio demanessin,fora d'exce; lents resultats pera hormalis'ài· lo nlèrcàt, y sobre tot, pera re•-galarisar los preus dels diferents articles que produheix la indústria llanera de Sabadell. Més, d1 aquest medi, rés poguérem
: esbrinar entre 'Is concurrents,per no havèrlii, com j a hem dit al
-Comensar^ gran tepresentàció dels elements als quins més podria
interessaries'li i .
•
·,;V^'"iA^ne^às·són;nostra·s3mpi·esións,quefem públicas ab la acos'tü'mada franquesa que 'ns caracterisa, desitjant que la unió de
-tots-fassi íactible una sòlida organisacíó en profit de nos ras
classes produc oras.

• ...S % C €l:é
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Com ja sabran nostres abonats ha, mort & Madrit un d' aquets di&s Jq capità general
Pavia; conegut vulgarment per V Jiéroe del 3 d& Enero.
• Tots Jos periódichs madríle'nys s'haii preocupat de la coincidència haguda en las
• í'etSas de sos actes mes importants y com las donas de vehinat, no han fet mes que
parlar.del 3 de Janer de;sa-subleTació ab Prim, del 3 de Janer de sa entrada ar Congrés
y del 3 de Janer do la seva mc-n.
• ,:
'-Mentrestant los polltichs de cap d' ala no han fet altra cosa que parlar de qui omplirà
ÍJ ía'fVaeànt que deixa com t\ primpcep do la milícia, sens donar temps tan sisquera à que
:>s refrèdessin las sevas cendras.
h,;...; JJiuhen .que- la política no te entranyas. - . Y aquesta, si qu' es una veritat corn un temple.
La moEt de 'n Pavia, mes que Uàgrimas y dolsos recorts, haurà deixat entre 'Is am' ÍJiieibsòs personatges militars y sos companys d' ideas politicas, una nova exaltació de
'bdií'y mjséíables rivalitats pera 'is disputàdors de tan cobdiclada prebenda.
, '••}• .1.... Bcsde 1' instant primer de córrer la noticia de sa mort, no 's parlà en los circula |po••ílijti·^hs d'altra.cosa'r
';-·:
.
Los .conservadors volíanla raoma per^ .un de la seva colla ó en últim cas, si ells no
poden haverla, í' amortisació de,la vacant.
' Los fusiònistas no volen deixarse perdrer la ocasió, que la pintan calva, y nq estan
;<j)"er'brgas ni per sumisió à las lleys constitutivas del exèrcit que ben clarament afirman
-içue^o hi poden haver mes que cuatre capitéfis generals en tota Espanya.
' Y prou y massa son ja que no hi ha cap mes potencia europea, ab tot y ' l contin.gqpt enorme de soldats en peu de guerra, que passin de la mitat y algunas no 'n tenen
més qu' un per tots los exèrcits que pugan posar en campanya.,
' Mes aneuloshi ab demostracions als politichs espanyols que 's daleixen no mes que
por las vanitats de sos empleos y pèls sous ab que 's'remuneran.
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En López DomiBgnoz. te. ara la paella pel inaneoh y .110 es fàcil deixi escaparia. ,.
Jujtamsnt es ell, qu* cn-calitat de ministre do la guerra, ha de proposar y afirmar
lo nombi\VAioní del noii capità general qno'ÍSS ya caurer ; l sobre.
Y v e / é u sí deixarà córrer la ocasió per.delicadesa mes ó menos, ell, que no va recor-darsea quan lo de Melilla, de proposar y nombrar pera aquella alta gerarqu-ia militar
•al gensral López Domínguez en vida de las circ anstancias que en ell concurrm. M r mado. López Dovúnguea.
Alguns diahen que al menos por cubrir las formas hauria de dimitir la cartera'yjque
'1 nombrósTm altre ministre per evitar 1' escàndol d' haverslio de fer tot ell com Juan
Palomo.
Ves qui l i assegura que si deixa ' I puesto '1 seu sucessor no s' apoderi de la moma.
Ca. barret,deu pensar en López Domínguez.
Això no es qüestió de formas sinó de fondos.
Tpreu por preu farà com lo apotacri d' Olot; se quedarà las medecinas.
Llegim en los telégramas de la prempsa de Barcelona:
«Circulan rumors de que '1 ducb de Tamames dimitirà '1 càrrech de gobernador
civil de Madrid. Aquesta resolució es atribuïda à que dit funcionari no troba en las esferas gubornamentals tot 1' apoyo .que necessita en sa campanj-a de represió del joch.»
0 lo que es lo mateix:
Lo gobernador civil de Madrid vol dimitir el càrrech perquè tot lo que A óll l i repugna '1 joch, agrada al gobern ja que no fà rés per estirparlo.
íQué 'Is hi sembla de las conseeuencias que del anterior fet resultan? .
Son moralisadoras, ^eh?

* : ;, ;
:•: 3:

..

Dirém per això que no fà molt temps que 'n Sagasta èn pfénas Corts và ferne casi
casi una brillant defensa.
' '
•:
;
iQué menos pot fer donchs lo gobern que consentir''Ió ;'que succeheix per tot Espanya encara que siga contrari à !a moi\al, à la Jley y à la justícia?
Per veatura en los demés assunptos no trepitja'1.gobern quan l i convé, justícia,
lley, moral y tota mena de respectes?
T després, al fi. y al cap, que es sinó un joch la pólitíca?
^Podrà dirse que àvuy per avuy tal com se practica es menys indecorós, repugnant
y miserable que qualsevol joch de etzar que tingui eurs en una timba?
iPonchs qu1 han do fer los politichs sino més ó menos indirectament patrocinarho'
. Ja ho diu lo ditxo.:
Llops ab llops mav se mossegan.
Ab motiu de la mort, del Eey de Nàpols, ha. publicat lo Dictrio de Barcelona una
sórie d' articles, en los que hi torna à despuntar la iió.ta regionalista.
En élls so veu una brillant defensa de la autonotníaídeil regne de Sicilià y unà tremenda fiiipica à la Itàlia d' avuy, que pera constitnirse ha tingut de exercir de butxi de
las llibertats y benestar moral , y ..material dels antichs, regnes, pera concedirlos, en
suma, un present de vergonya y,un pervindre de misèria.

iLlàstima que '1 vell Bmsi se recordi únicament de Us monstruositats comesus pei
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ceníralisíne en 1' extrang··r r olvídi per complert ó 's miri ab indiferència las no manys
. éseandalosas snfertas per Catalunya!
Dirém per aixó que no es tot hú lo fet à It*lia ó bé aqui à Espanya.
- Aqui s' han comès casi sempre totas las tiranias baix ia corona borbònica.
A Itàlia, en cambij han sigut los Borbons que han pagat ab son poble las atrocitats
uniformistasPer aixó parlant d' Espanya no ho repara.
. Per aixó parlant d' Itàlia s' exaspera.
Y es qué entre 'Is rells ideals del Diario de Barcelona hi hagut sempre quelcom
més important que '1 sagrat mot de Pàtria.

3BSOIV
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La Diputació Foral de Navarra acaba de demostrar una vegada mes la reotitut de son procedir y de ferse mes estimable
encare dels séus administrats.
En aquestos temps tant pervertits y de eonciencias amples,
àVuy qu' ha sigut precis inventar lo mot de irregularitat per
desfigurar la verdadera paraula robo, à fí de no fer tant odiosos
als lladres que pululan per la majoria de nostras corporacions
adminisírativas, Ics qui cometen impunement robos de consideració, desfalcan las arcas del comú, segurs de que lo mes que pot
succehirlos'hi es qu'algun ilustre los hi allargui la mà y 'Is amanyagui com lo mestre al deixeble aprofitat; en aquets temps de
descaro y refinat cinisme, es consolador veurer com encare hi
han corporacions com la Diputació Foral de Navarra que no volent confondres ab la massa innúmera, y que sense la més petita
indicació, de sa mútua y expontànea voluntat, acorda publicar
cada any un estat de comptes pera que tots los fills del nobilissim y antich regne, sàpigan exactament los ingresos y com lo»
ha distribuint la honrada y patriòtica Corporació.
D' aquest fet altament lloable y digne del mes entusiasta
aplauso, model de dignitat y d' homradesa, nos parla la prempsa
tota de Guipúzcoa, Àlava y Vizcaya, honrant com se mereix lo
noble procedir de la digníssima Diputació de Navarra.
Vegis sinó lo següent article que traduhim de El Fuensta.
Diu aixis:
GOM OBRAN LAS CORPORACIONS FORALS
La Prempsa de Navarra comenta aquets dias lo nobilíssim aeort pres
per llur Diputació Foral y provincial de publicar cada any los seus comp-
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tes, à fí de que los habitants del h e r ó y ç h y antich Kegne 's formin cabal
idea de ia administració provincial ab lo coneixement exacte dels ingressos y gastos'de la Corporació cridada & regiria y gobernarla, en la,esfera
y pels medis establers pel Dret vigent à Navarra. .
,
De nobilíssim califlquém aquest acte perquè realment no estant la D i putació obligada per las disposicions generals, ni per las especials del
Regne-, à donar comptes al poder central ni à cap entitat foral, la seva
conducta respon à móvits exclusivament voluntaris. La Diputació, de Na• varra, com las de Gaipúzcòa, Àlava y Vizcaya, no tenen cap superior
geràrquich en 1' ordre económich administratiu, ni venea.obligadas à donar publicitat'als seu ingressos y gastos, n i ningú, pot d e m a n à r l a s ' h i
compte de sos ingressos y del us d' aquets en lós s è r v e y s provincials^, .
Clar està que aquesta autonomia que las Dipüfacións vascongadaa
fruixen es major, en cert sentit,, de la que gosavan baix 1' imperi dèl
dret foral; ja que llavors las Juntas Generals residenciavan à las Diputacions, escoltant y resoiguent tota mena de reclamacions, contra la gestió
d£ aquestas, y podent, de consegüent, entendre y judicar de tots los seus
actes.
/
.
La desaparició d' aquelías admirables Assembleas y la independència
relativa de las actuals Diputacions de las autoritats y organismes del. Estat, ha fet de aquestas Corporacions provincials uns. poders verament
irresponsables, constituhint uns organismes sui generis, qnQ, donada- sa
formació per medi del sufragi universal y la consegüent-iníluencia en ella
de las lluytas y las passioas de partit, podia haver sigut de deplorables
resultats pera la administració y la pau material d' aquestas provincias.
Es precís, no obstant, regoneixer que en termes generals la honradesa
e ú s k a r a ha sabut salvar los perills propis de tan privilegiada situació y
la.administració provincial, baix .lo punt de mira de la recta gestió dels
interessos materials, dintre '1 pèssim estat de dret imposat per los poders
centrals, n o ha sigut objecte de queixa^ protesta, ni reclamació de n i n g ú
en nom del be general.
.
_í_.....·.:
•
Pere là .Diputació foral de Navarra ha volgut anar més enllà; ha r ó l gut donar rahó dels seus actes en aquest sentit al poble navarro; ha volgut mosfrarli tots' sos comptes, de tal manera que si fins ara cap pei-sena
honrada dubtava de la bona gestió dels recursos materiais de la provincià,
per més que ignorés lo detall de la seva inversió,, d' aqui endavant veja
confirmat son just juhí, per lo coneixement exacte dels comptes provincials, apartant fins Ja més petita sombra de sospita dels maliciosos, que en
lo mon modern may ne faltan en lloch.
. ; .• ?Nos sembla, d.onchs, ociós ponderar ab més. extensas consideracions
las excelencias del lloable acte de la Diputació fqral'de la provincià germana; acte què potser està cridat à ésser .seguit ab-P. exemple per las
Diputacions Bascongadas,;.q,uina delicadesa y pUl&rítuItnG! p o d r à consentir que cap altra las a ventàtji eh Jas vias del perfeceionameat.de las pràcticas administrativas; JQO,' certaffieatA-perquè Ja p u b l i c í t k p r ú e í t S B m pres-
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* supòsits y dels seus comptes sia necessària pera que ' i país tinga la segur e t a t de que £ls recursos provincials son administrats recta y horadament.
Feliciíém, donchs, à la insigne Diputació foral de Navarra per son
nobilíssim acort y felicitém també al poble que te la ventura d ' ésser administrat per una Corporació que, després d' haver defensat d' un modo
tan admirable los seus drets y 'Is seus interessos davant del Gobern, dona
novament aquesta galant mostra de la justícia, del zel, de la honradesa y .
de la delicadesa en que inspira una gestió que té de formar època en la
historia de Navarra y s' ha d' escriure en las sevas planas expl-mdorosas
ab caràcters inesborrables.

:

L I T E R A T U R A
EL

JAN DE LA

TRESA

—Apa, Coronela, que 'ns mullarém, vatúa '1 retí..—esclatà '1 cotxero,
:=contenintme.—Lejxuguinol... Letxugidno!... A u ! . . A u ! . . jPassém el r i u al
ttiénosl.. Ja reposarém si 'ns vaga!..—
Apesar del encarcarament del coll efecte d' escoltar d«sde la finestreta
del cupé '1 retret d e l ^ a » de ia Tresa, vaig aixecar la vista enlayre.
E l cel s' havia enfosquit. L* u l l de sol que s' endevinava à derrera 'Is
núbols, al eixir de Castellar-, apagat, mort, fós... L ' agombolament de las
boyras, entomant la mola de Sant Llorens, ens presentava '1 mont com
esoapssat d4-una coltellada. U n cap de núbol fosch y feixuch, esqueixat à
•toms per fonedissos llamps, se'ns venia à sobre, resseguint el r i u y amenassantnos ab sa esbotzamenta. Ja s' ohía algun t r ó , llunyà, remorós com
l ' espetech d* una canonada...
.
—Setrill, per la mort de Déu, arrieu als animals, que passem ' i r i u quan
ménos!..—repetían las donas. Més el Setriií no responia. Si las pobras b é s tias, ensumant la borrascada... tras... tras... tras... baix el morro y las ore- Has tiessas, h i apretavan els rems com si se la sentissen à sobre!.. Davant
del molí de ' n Barba, amarat de rebeguda llum, feble y esblaymada com
si retornés la celistia, comensà à caurer alguna gota.
!
Y passarem el r i u , escàs d ' aygua encara, tot reullant amunt, enllà, temerosos de sa vinguda...
A l remontar la costa las gotas s' espessehiren, engroixintse y redoblant
sa fória; esclatant de sobte una de las mes formidables tormentas.
Zigzaguejava '1 llamp, retrunyia'l tró, ab repercusions siniestres; brunzia '1 vent, un vent ferm y xafogós, que 'ns empentava de. costat, amenassant volcarnos; y 1 b a í de ia terra, recuyta abans pel sol y esgratinyada
après pel ruixat, ens tapava 'Is esprits fentnos cóure y tot els nassos. L a
nota alegre de la verdor, aquell reviscolament de la pampolada dels marges, se 'ns aparentava com una burla.
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— A u ! . . A u ! , . Coronelal.. Letxuguinol.. Fatxenderòl.i—repetia ' I cotxer, vergassejant el guarda-pols del cotxe pera encoratjar à las béstias'. ^
• A l arribar al pla 1' aygua 'ns queya à dret fil. Tots ens mullavàm; 'no
sabíam per ahont, més arréu del rostre hi traspuava una regalera. 'Ls qu'
anavan en el pescant es revestirea las camas ab els mórralets dels matxos y
la falda ab els farcells que duyan; més apesar de sa previsió 'ls penetrava
1' aygua fins al moll dels óssos.
—jjesús, Maria, Joseph!..—feyan las donas à cada núu llamp,; persignantse.—jSanta Bàrbara 'ns deslliure!..
—[Ens en deslliure y ens donga un duro!..—reprengué un dels víòïins
dels Faixendas.
.' '
—Be demaneu prou!..—respostejà '1 del costat, celebrant la sortida.
—Per' comprarme un barret, dona!.. Miréu!.. j N i un cendré de b u gada!..—
Apiadat dels matxos, el Setrill afluixà las rendas com si 'ls dongués
una estona de rissuenyo. Aquests, cap-baix, capcinant à toms y espolsantse
las orellas de tant en cuant, anavan al pàs, reullant I" aygua dels regarots
de la via, engroixida peis devassalls del màrges, roja y bromerosa com cervesa; fent ressonar enllà, monòtona y esllanguida, ia remor de la cascabellada.
Cap al rem de la pluja tot se veya confós. La sarja de 1* aygua, exte, neiitshi en inmensa cortina, grisa y mate com el zinc, 'ns amaga 'ls bos' cos y els casals, quina silueta descobriam à través del sol de la pluja, com
per efecte d' un miralleig; no podent identificar els objectes més que per
la densitat de sa pròpia taca. Enllà del rem de la tempesta, à la banda oposta del r i u , ei teixit de la pluja, menos déns y més limitat, ens deixava e n treveure '1 lluny, disírayenínos la vista ab sa decoració riolera. T o t era
vert, gemat, regalant, els boscos y las vinyas, els conreus y las hortas. E l
rieral, seguint las sinuositats del trench del r i u , era una seguida de pessebres.
Pero aquells llamps, més recaragoladissos à cada moment, y els trons,
més ferms y retumbants encara, *ns atemoritzavan tant, que n i gosavam
obrir la boca.
—Si d' aquesta n4 eixim!..—se deyan algunas, tot fentse creus y com sí
's parlés d' una passà. ' L Setrill h i somreya. A ;no ser peis matxos • fins
n ' hauria fet nota; pero, 'is pobrets dels animals, à darrera d' aquell matamenf, qui sabí.. qui sab si n ' h i agafarían alguna!., si arreplegarian alguna
relliquia!..
De molas d' aygua ' n baixavan!.. Roja, cada vegada més roja, furienta^ rondinayre. 'Ls matxos apenas podian ab élla!.. XipOllejavan el t o l l ,
.pacients, esquitxantse m . t í n b y òrelias y . . , auL-ràu.!..' • al pàs.v. à trot de
cabra...
• ; :;
Las campanas de Junqueras s' ohían al lluny, repercutint sonoras per
i ' e s p a y y encomeflanínossonpíascení misteri. Ja veyam ía Igíesía. En
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aquelj moment .el senyor Rector,^ precedit-del sagristà ab la Creu y d' un
escplà ab.dos ciris encesos,, voltava la galeríaíab un llibre y eí salpasser entre dit%:.conjurant à resos la tenipesía. Del fons de la galeria s1-hi destàcaryau,$.as figuras pulidas com un esmalt, net as com ròtalladasab tisoras.
§.a presencia—desde que deixarem el r i u no havíam vist persona nada—
conformà un xich nostre ànim.
; : •' ,, .r,, sl^a Çr^u-.Alta era una riera. L ' a y g u a pujàva firis al marxapeu de las
pórtas, "rebassantne y tot els pedrissos en algunas. Més río s' h i veya à n i n gút.... Semblava.un pobíe abandonat,-un n i u huyt, un cementiri.
Ja tocavam à Sabadell, nadant en ayg.ua, com estrafent à Venècia; si'no
que..V.aygua:de-Sabadell, tèrbola.per l ' argila, n i refïectava '1 caseriu, ni
enmirallava 1' espay, n i 'ns descobria 'Is secrets de sas entranyas.
^ l embocar pel primer, revol el Setrill apretà- ais matxos; «;Au!.. j A u ! . .
.CorpneÍal.. Falxenderol..,Ep}..Epl..Ep.l..>> ,
Més, quina entrada més trista!.. [Quan diferenta de la de Castellar!..
iÇpni d ' una victorià à una derrota!„ .Fins-el'xip-xap dels matxos al xipollè]arrp.e.r 1' aygua.semblava un,toch àe.funemL·l
'••
, . ,., .|a,aprop de la estació .una dona cridà al S e i r i l l desde T m i t j de la via.
Mullada fins als tormells y ab eis bràssos enlayre preguntava per son fill,
per el pobret d e ' n Jan, ai, qui j a havíam oblidat de; nou obcessaís per la
tempesta.
— i Q u ' heu vist al Jan?.. íQu1 heu vist al meu fill?..—repetia malhaurada, fora de sí, com si pressentís^la feta.--'7 ^}
• ;;
, , Ei S e i r i l l se 'ns coll-girà, preguntantnos:
.... — Y bé; q u é l i dich.are a n ' aquesta: pobra dona?..—
.;. ">S* èncarà ab élla -repentinamentj: com.srsé l i ocorregués una feiís idéa,
y, decantantse vers ,à nosaltres pera signar à, Castellar iy somriurens de passada, respongué:
; ; —[S' ha quedat allí!.. jS' ha quedat alií!.. No 'n passeu ànsia!.. -jBétornarà si D é u ho vol!..
—iQuan ressuciti!..—hi afegiren alguns, trencat son cor y espurnaritlos
las jjàgrimas.....
-•
la imatge d ' aquella dona, d' aquella Mafer Dolorosos, sola en mitj
dé là víà, ab aygua üns als íonneils, ats els brassos ab suplicatiu posat,
dtmar el rostre y ploricos.os els. ulls, se .m' encastà tant à la memòria, que
Uo liúch retreure à,n' en J a n de la . Tresa, sens que n e 'n ressenti fins en
tós entranyas!....
...-- :
JOAN PONS Y MASSA VEU.

Porta-escopetss jera 1 Somatant
De venda en l ' estanch y Centre de Suseripcions de
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N O V A S
Ab io present número "ionértí fi à la publicació de la noveleta «El Jan
de la Tresa», del eximí escriptor don Joan Pons y Massaveu.
En io número pròxim comensarém la publicació de Las tres llàgrimas
de 'n Cinta, altre novela del mateix autor, que junt ab altras que tenim
en cartera, formaran un preciós volúm que publicarém baix lo titul de
«Sacií y Peras», convensuts que nos ho han de agrahir los amants de la
bona literatura.
Nostre bon company «La Costa de Llevant»,..al entrar al segon any
de sa publicació, se prepara à lluytar ab més entussiasme encare en la
patriòtica defensa dels ideals catalanistas, quc ab tanta constància y bón
acert, vé publicant desde sa aparició.
Després d' alguiías reformas en la part doctrinal del periódich, aquést
serà setmanari en lloch de quinzenal, com se venia publicant.
Nos en alegrém y felicitém ab entussiasme als decidits companys dé
la «Costa de Llevant».
Gomensant avuy, dia 13, hi h a u r à funció religiosa durant los set-diumenges de Sant Joseph en la capella dels P. P. Escolapis, à las set menes quart del matí.
'
La colla vella de carreters d' aquesta ciutat, ha contractat pera la
festa de Sant Antoni Abat, à una reputada música militar de Barcelona,'
aumentada ab banda de cornetas y tambors.
Lo Gremi de Fabricants d ' aquesta ciutat ha dirigit al President del
Consell de Ministres, lo següent telègrama: . :
«Vista situació angustiosa Companyías ferrocaíriís insisteix aquest
Gremi en sa petició les sían otorgaís auxilis que salvin sas dificultats en
benefici interessos generals pais.
Rectificació tarifas transport y supressió tarifas especials Importació
material, creu aquest Gremi compensaràn sacrificis de reversió aplassada per alguns anys. President, Planas.»
A Madrid ha sigut estrenat ab èxit lo drama «Miel de la Alcarría»,
degut à la ploma del celebrat autor català don Joseph Feliu y Codina.
Fem nostre lo següent solt que reíaílem de noétrè company barceloní
«La Veu de C a t a l u n y a » .
•
7?
«L' escarni que vol ferse à Catàlunya erigint una estàtua en lo Palau
de Justícia de Barcelona, al qui no eòntent ab trossejar nostre Dret pre-
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tengué matar per consfenció à !a nacionalitat catalana, ha sigut causa de
enérgicas protestes de part d' alguns periódíchs catalans»,
jf, «Es aquesta una qüestió tant important por la dignitat de nostra terra,
que, 'ns atrevim à recomanar à la. Unió Catalanista, com à - d i r e c t o r a del
ïaoyiment regionalista català, dirigesca las for.sas catalanistas ab const à n c i a y entusiasme per s a l v a r à Catalunya de la sangrenta bofetada que
liryolèn donar sos eterns eaemichs».
Retallem de nostre company de Manresa «Lo Setmanari Català».
«L' estàtua d' un de nostres antepassats, lo jurisconsult D. Pere de
Amigant, Fiscal que fou à mitjans del sigle X V Í I de la Audiència de Catalunya, autor de notabilíssimas obras de dret y de filosofia, y que ademés
publicà é ilustrà altra obra de lleys molt apreciable de D, Lluis dePeguera, fill també de Manresa, figurarà en lo palau de Justícia que s4 està
construhint à. Barcelona; estant encarregat d' executaria lo llorejat esculptor D , Joseph Soler y Forcada, autor, entre altras obras s u m a m e n í
recomanables, de la csculptura Maig, premiada en la darrera Exposició
general de Bellas Arts de Barcelona».
Copiém de U Oloti:
^«L»'nova de. que la «Unió, Catalanistií» ha esculiit nostra vila pera
celebrarhi la Assamblea general d ' enguany, en los dias últims de Juny,
ha estat molt ben rebuda per nostres compatricis, que tindran ocasió de
- festejar, als entussiasías defensors d e i a causa regionalista,, vinguts d®
diferents punts de Catalunya. En las asambleas que la «Unió.Catalanista»
congrega, hi concorren personas d e i p í a s opinions políticas, pero unidas
per lo Has d ' u n fervent amor à la pàtria catalana; y 'ls acorís que 's
prenen, després de madur estudi y discussió, son tots encaminats al progrés de nostra regió, inspirantsé en ió que instituhí lo bon sentit pràctich
de nostres avis en la època d.itxosa en.que no existia un centralisme irraeionàl empenyat en ficarnos à tots dintre d' un raotllo, tant si h i cabém
com no.
Los plotíns, tots catalans .de .bona .mena, tindràü k ' orgull que en sa
estimada vila s' hi congregi una d ' e i x a s patrióticas reunions y quiscun
p r o c u r a r à fer agradable, als que uíi noble fí p o r t a r à entre nosaltres sa
estada en nostra població montanyàna.»
En la Junta general celebrada per la «Associoeió dels coros de Clavé»
ha sigut nombrat subdirector de ia mateixa lo conegut compositor y director del «Orfeó Català,» senyor M i l l e t y Grata.
Lo senyor Millet ha donat mostras recents de la seva vàlua en los
concerts celebrats per lo citat orfeó.
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Entre,I* element escolar de Santiago de Compostela,existeix lo propòsit dè-contítu-hir una,.societat,, que a p a r t a a í s e de tota idea política, tinga
per obge.cfce defensar à Galícia dels atachs del poder central y propagar
las ideas regionalístas.
D . Alfred Brafias ha rebut una carinyosa carta del c a í e d r à t i c h de la
Universitat Central, D, Gurnersindo de Azcàratejfelicitantlo per los discur.8oa,pronu·aeiats,e.a VAteneo León XJI-f sobre política, colonial, , y pregantli al mateix temps li,enviés,los apuntes dels matexos ó. 'is eàtractes
publicats,per la prempsa.
.
;.• • ;
., Dintre poch comensarà A publicarse à Santiago: de Gompostelaj una
magnifica obra titòlada «Fueros de Santiago», deguda à la, ploma.:d<; un
docíissim, escriptor de la esaioníada ciutat. , , ,, : . ::
Nostre cólega locnl Saiadell Moderno ha. comensíat à publicar la
«Memòria» premiada en lo Certamen Literari celebrat per 1' Ateneo Sabadellés 1' any 1891, deguda à la ploma de.nostre particular "amich donx
Narcís Giralt y , Sallarós, tractant de la utilitat de.las Escolas.d'arts y
Oficis.
: ; •: • •
Aplaudim lo bonSacért del colega.
Cridém 1' atenció dels vehins d' aquesta localitat què no s' haginprovehit de Cèdula Personal del present exercici, que ' i dia 16 del corrent
fineix lo plasso voluntari pera la adquisició de las mateixàs.- : •
:
Lo popular autor dramatich don Frederich Soler, 's m a n t é en una relativa,millora.
, .
^,
i : :
Ho celebrém y fem vots per lo complert restabliment del il-lustre malalt.
"
,
'
„„vrv,:Hem tingut ocasió de veurer los porta-escopetas que s' han fet reme'
tre un bon número dels individnos, dol Soníàtent d' aquesta ciutat, pera
usarlos en tots los actes oficials del.Oós. ••.
Los porta-escopetas à que.'ns referim, y qu' han adoptat los somatents
de moltas comarcàs, duhen teixit un petit escut català y la inscripció
• Somatent Armat de Catalunya».
. V-" . /
Lo porta-escopetas c a t a l à ab las quatre bàrras.deu ser í* honrós sagell
ab que 'is individuos del Semaíent se declarin coUíinuadors de,las virtuts
cívicas y patrióticas qu' han inspirat are y en tots temps à la secular
institució verament catalana,
.S' ha publicat en un opúscul lo >Recurs Guijernatlu», per don Emili
Saguer y Olíveú, vís-presídení deí «Centre Catalanista» de Girona, con-
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tra 1' aplicació à Catalunya d' alguns articles del Códich Civil exigida
pera l a inscripció per alguns registradors de la propietat. Junt ab p a r í
dels articles publicats per dit senyor en L o (xero??^, forma un curiós y
notable opúscul que l l senyor Saguer dedica à sos companys de professió,
los notaris de Catalunya.
D i t interessant opúscul se ven al preu d ' una pesseta en totas las
principals Uibrerías.
La Junta encarregada de designar lo personatje histórich que s' ha
de colocar en la Galeria de Vigafans llustres, reunida baix la presidència
del Excm. é l i t m . Bisbe de Vich, Doctor Morgades, feu la designació del
quefou Virey del P e r ú , Marqués d' Avilés, que degué n à i x e r à Vich en
lo primer ters de la centúria passada, morint en los primers anys d'aquest
sigie.
Acordà la Junta encarregar 1£ execució del retrato ai pintor v i g a t à
don Manel Puig, y la redacció del discurs biogràflch al fervent regionalista y estimat amich nostre don Lluís B. Nadal.
Lo «Centre Català», d' aquesta ciutat, ha dirigit, en atent ofici, un
calurós aplauso y entussiasta foiiciíació à la dignissima Diputació Foral
de Navarra, per son lloable acort de publicar cada any un estat, de comptes, pera que 'Is fills del antich regne pugan enteràrse de lo que recauda
y de la manera com aquella honrada Diputació esrnersa 'Is fondos recaudats.
També nosaltres aplaudim ia noble y honrada conducta de la Diputadió Foral de Navarra y fem vots perquè írobi imitadors son recte procedir.
Nostre estimat colega local Sabadell Moderna, diu en son número del

passat diumenge, que fà algunas setmanas que no reb la visita de L o
CATALANISTA.
Aquesta falta, que lamentém, ho atribuhim à un descuyt involuntari
del repartidor.
. Siga com siga, p r o c u r a r a r é m evitar'ho en lo successiu.
Nostre estimat company Las Cuatre Barras de Vilafranca del Panadés,; nos anuncia en son últim número, que desde any nou . sortirà cada
diumenge, en lloch dels dias 10, 20 y 30 de cada més com venia fent'ho.
Hó celebrém donchs, així -ris demostra la bona acullida que h dispcnsan els seus compatricis.
D è La Veu de Montserrat, de V i c h :
«Oontinúan arribant objectes pera '1 Museu Episcopal. Aquesta setmana han anat à enriquir més y més sas tan notables coleccions cinch
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taulas góticas d' esbola alenianya dé últims del sigie 'XV", óotabiiíssimas
totas per la indumentària y riquesa d' estofats- e'n-or :qjàe'inbstràn.,(3aatre
d* elliïs tenen pintats en grans figuras à Abraham, Moysés, Isaiàs y Davit
y" 1' altre una escena del martiri do•'dros'Sa'iftsr/jS'méï/d*eiïàs taüTàs, que
per cert cridan la atenció, han arribat dos chadr'os en tela representant
Sant Agustí y Sat Joan,, òbra dels tan coneguts pintors Flauger y Montanya; una corona de llum de ferro del sigle X V à la que sostenen cuatre
cadenas de ferro ab bolas que s' uneixen à una elegantíssima flor de
iis;", do3 caudeleros del mateix metall, un & ells del sigle X I I I ab . ehmar-létóda arandeía: y V altre del XV;-duàs llantias repujadas que segbns do- cumèhts consta haver sigut cóstejadas per l-ó famós rector dé yallfogoha
Vicens García y un capitell de pedra del sigle-XV que serà portat al Mu:seu Lapidari del·-Temple: Romà». :
r
- • :-'í
.- -S' Anuncia que ha sigut descuberta.à Jerusalem una taula votiva que
. trobava en la paret-de tanca de i-a ciutat, darrera dè la p o r t à de ferro
de Deby Dand, destruhida fa poch per un h u r a c à .
-• ' r : '
Segons lo doctor:Bliss, dita p o r t a - f o u e ó n s t r u i d a per la t e r c è r a • legió,
durant la destrucció de la Vila per Títo' y la.fundació de Aelia Capitolina
per 1' emperador Adrià. A dita portà hi ha una inscripció llatina invocant
la protecció-.de J ú p i t e r en favor del emperador Trajà.
, * )
Com las inscripcions en llatí son molt r a r a i à Jerusalem, aquesta ofereix un gran interès.
Dias passats la «Lliga de productors del Primcipat de Catalunya» l^jí^
de la junta directiva de ta Lliga Nacional un telégrama relatiu à la ctestió del aranzel, de Cuba concebut en aquets termes: "'
«Lo ministre h a e f e a ï / h a m b r a r alpresident d e i a Lliga 'ííàci'ohal còm
à única representació enara-nzel de Cuba. Rebutxada-semblant oferta,
que jutjém inaceptable, travàllém acthramenf'p%Va í:bohéegnir major representació, En tot lo dia d4 ravuy quedarà xesòlt Ibnombrament. Teleg r a f i a r é m . — P r e s i d e h H n t e r i , Oriol».
• -. ... -X ... i . - : i :? . -.- -J.
La Lliga del Primpcipat ha contestà ab lo següent telégrama: .
«Ln L·liga de,productors del Prinpcipat .de CataluEt^a^ preyeyent à
son temps las dificultats y perills que t a v u y se presentan, vdMa'que '1
president de la Lliga Nacional tingués^excepcionals condicions- -fèí-competència y prestigi. D ' haverse lograt sondesitj, no tindria inconvenient
en aceptar 1' oferiment del Qobern respete à la comissió a r a n z e l à r i a de
Cuba; però,-donat l ' estat actual de còsàsf'ïffè^veyém precisats avuy à
adherirnos à las manifestacions de la Lliga-líècldüài.—Lo vice-president,
Alsina»..
- ;"
"-' •s,'v?.%>f
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D s m à tindrà lloch 1' estreno del drama c a t a l à l a Boijeria, de nostre
amiçh Sr., Got y Anguera, en lo teatre Eomea, de Barcelona.
; Li desitxém un bon èxit.

ANUNCI

OFICIAL

BANCH DE SABADELL
La Junta de gobern d1 aquesta Societat, en sessió de avuy, ha acordat
. senyalar lo dia 17 del pròxim Febrer, hora à las 10 del dematí y local del
, Banch, pera la celebració de la Junta general ordinària que prevé 1' article 17 dels Estatuts socials.
Los senyors accionistas que desitjin concórrer podràn fer lo dipòsit de
20 accions, à lo menos, que s' exigeix per lo art. 16, durant los dias de
trevall, del primer al dotze del pròxim més, de cuatre à cinch de la tarde.
Y en cumpliment de lo establert per los arts. 12 y 29 del Reglament
general,* se expedeix la present convocatòria pera coneixement dels i n tereseats.
Sabadell 8 de Janer de 1895.—Lo President accidental, Jaume Gorina y
Pujol.—-P. A . de la J . de G., Joseph,Cirera, Secretari.

JOAN COMAS FAÜRA
ipósit de milsica de totas classes
i

a

Ventas, Lloguers, Gambis, Reparacions y Afinacions

Ventàs à plasos à 2 duros setmanales
RAMBLA; 6 7 . - S A B A D E L L

L' Unió 7 el f e m Espanyol
Companyiaíè^egurs Reunits

i

Contra ineendis y sobre la vida
Representant per Sabadell y sa comarca: Pau Colomer.
Carrer de la Soledat, n.0 30 Sabadell.

ImpfQfnpt» de Pere Tuga», C»rrer de Calderón, 36, Teléfono, núm. 186.—SABADELL-

