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S I M Ó N

Cayna à la verdadera catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

Ipteria, 6, y Irim, 12, - (Born yell). - BAECELONA
Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres.
i M ^ i
m ^ 8 ^ en vendH un dels millors
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1 . " pis d'aquest
Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls. •
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«kiKSfirekffi· nóns y assegurats de tot
a l l O S defecte de construcció per
5 anys. Los nous se venen desde 150 d u r o s y
son construïts ab march de metall, bona pulsació y candeleros dobles.
i S I s S i í m í S m e t ^ a t s n ' M hànSperarenBT
drer, à preuseconómichs.
Aquesta casa s' encarrega de tota classe «la
afinacions y reparacions.
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LO CATALANISTA

Consistori dels, Jodis Florals de Barceloca
CONVOCATÒRIA PERA lLS D E L PRESENT A N Y 1898
Als experts trobadors y honorables escriptors de Catalunya y de tots
los aníichs comptats y reyaimes ahon la nostra llengua es parlada ó coneguda, los V I I Mantenedors del Consistori dels Joclis Florals de Barcelona en I ' any X L de llur restauració, salut.
A fi de dònar bon cumpliment à la honrosa comanda que *1 respectable Cos d' Adjunts nos feu lo dia 14 del darrer No.vembre, vos convidàm
à pendre part en los Joc/is Florals d' enguany que, segons los Estatuts y
bonàs costums establertas, se regiran per lo següent
CARTELL
Lo primer diumenge de Maig vinent, que s' escau ésser enguany lo
dia 1, se celebrarà la poètica festa, en la qual seràn adjudicats als autors
de las tres mellors poesías que.hi opten, los tres premis ordinaris que ofereix cada any 1' Ecxm. Ajuntament de Barcelona, protector y ja de
temps antich aymador de la Gaya Ciència..
Lo primer premi, que es una ENGLANTINA D' CE, serà donat al autor
de la mellor poesia sobre fets histórichs ó gestas gloríosas de Catalunya,
ó bé sobre usatges y costums de nostra benvolguda terra, essent preferida en igualtat de mèrit la escrita en forma de romanç ó llegenda.
De la segona joya, la VIOLA D' OS Y ARGENT, se 'n farà eatrega al
autor de la mellor poesia.lírica, relligiosa ó moral.
Lo .tercer premi, anomenat d' honòrt y cortesia, consistent en una F.LOE
NATURAL, S' adjudicarà à la mellor composició en vers sobre tema que 's
deixa al bon gust y franch àrbitre del autor. Seguint'; la bella costum d'
antich establerta, lo qui obtinga aquest premi ,deura ferne present à la
dama de sa elecció, la qual, proclamada Reyna de la festa, e n t r e g a r à des de son seti presidencial tots los altres premis ais qui guanyadors ns
sian.
PREMIS
ESTRAORDINARIS
Desitjant lo Consistori honrar, com es degut, la bona memòria del
eximi poeta En Marian Aguiló y Fuster (q, a. c. s.), ofereix un OBJECTE
AETÍSTJCH à la mellor poesia en la qual se fasa ressaltar la personalitat
d' aquell honorable patrici y sa influencia en la actual renaixensa de las
lletras cataianas.
Ademés, un DIPLOMA HONORÍFICH Y UNA COPA ARTÍSTICA à la mellor
composició en prosa sobre tema y gènero literari que 's deixa al bon gust
y franch àrbitre del autor.
Ha rebut també lo Consistori pera adjudicar en la mateixa festa los
següents premis:
U n PREMI, ofrena del Emineutissim senyor Cardenal, Arquebisbe de
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Valencifij que s.' adjudicarà a! qui presente la mollor monografia sobre '1
tema segtbot: «Importància y desenrotllo de la vida municipal, en lo
regne de Valencià, durant ia Edat mitjana.»
• UN" OBJECTE D'ART que ofereiv 1'Excra. é Iltm. senyor Arquebisbe
de Trragoaa, «al poeta que mellor coraponga unas coplas d1 estil popular
apropósit pera cantarae, sobre 'Is quinze misteris del Rosari, y que, à la
bellesa de la forma, unescan la esquisitat del sentiment piadós.»
UN OBJKCTE D' ART, ofrena del Excm. é I l t m . senyor Bisbe de Barcelona, que s'. adjudicarà al autor de <la mellor monografia que tracte de
la influencia de las Oreuadas en lo decorat de las Iglesias d' Occident y
especialment de las Imatges de la Mare do Deu, sa postura, sas robas y
demés adrainículs, ilustrant y comprovant i ' argument ab referència al
major número d'exemplars que's troban en nostra terra catalana.»
DIPLOMA HONORÍFÍCA Y MIL PESSSTAS que ofereix 1' Éxcm. é I l t m . senyor Bisbe de Vich, pera adjudicarse al autor d' una «Gramàtica de la
Llengua Catalana que mellor esposa y rahona las opinions sobre la matèria més dignas de teuirse en compte avuy dia.»
Deu fer notar lo Cousisíori que aquest premi fou ofert pel Reverendissira Prelat de Vich pera ésser adjudicat precisament aquest any, conformitat à lo que s' anuncià en lo Cartell del any passat.
Lo donar ofereix publicar lo trevall premiat en número liraitatat d'
exemplars y cedirne gratuïtament à qui vulga fer observacíous que servesquen pera arribar à la ulterior redacció d' una Gramàtica revestida de
tota ia autoritat possible al pressent.
Usr EXEMPLAR LUXÓS DE LA. OBRA «CHRYSTOPHE GOLOMB», per lo
comte Rosselly de Lorgnes, que ofereix també pera la festa de enguany
lo mateix Excm. é I l t m . Sr. Bisbe de Vich, al autor del «mellor treball sobre la influencia pera la cultura social dels Museus arqueológichs y Bibliotequas públiquas en certas condicions.»
UN EXEMPLALUXOSAMENN ENQUADERNAT DK «LA HISTORIA DS LA IGLESIA «DEL CARDENAL HERGENROETHER, que ofereix 1' Excm. é Uustrissim
Sr.Bisbe de Tortosa, al mellor treball soble ' I següent tema: ^Ressenya ó
Crònica de la estada del anti-Papa Pere de Luna en lo Bisbat de Tortosa.
Sas relacions ab lo Capítol de la Seu.»
UNA PLOMA DE PLAXA, oferta per 1' I l t m . Sr. Bisbe do Tamasso, Administrador Apostólich de la Diócessi de Solsona, al autor de «la mellor monografia del ex-convent de Franciscans de Bellpuig'(Dióeessis de Solsona)
baix sos aspectes histórich y artistich.»
UN OEGECTD D' ART, ofert per 1' Excm. é I l t m . Sr, Bisbe de Menorca,
pera.l- autor del mellor romans descriptiu de la reconquista de Menorca
per lo Rey Alfons I I I d- Aragó.»
UNA VIOLA DE PLATA, oferta per la Excm. Diputació Provincial de
Lleyda, al autor del mellor «cuentp ó llegenda en vers que 's descriga
una íesta popular, ü r a , aplech ó festa major d' un poble de la provincià.»
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TÍTOL DE SOCI HONORARI de la societat Lo Bat Penat y la medalladistintiu de la matexa. à la mellor poesia dedicada A la dona catalana.
ClNOH CENTAS PES8ETAS que ofereix 1' Ateneu Barcelonès al autor del
mellor «Compéndi de la Historia de Catalunya pera us dsla estudis de Primera Ensenyansa.»
UNA MEDALLA DE PLATA r UN DIPLOMA L I SÓCI oferts per lo Foment
del Traball Nacional de Barcelona, al autor de la mellor poesia dedicada à
la Filosa.
La obra LA VIÉILLE FEANCE: PROVENCE. Edició de luxo, text y dibu•xos per Robida, que ofereix lo Centre excursionista de Catalunya al autor
del «mellor aplech de tradicions y llegendas catalanas,»
UN ÀLBUM HELEOGRIFICH de la Esposició de dibuxos autógrafos d' arfcistas difunts de vistas y dibuxos d' edificis y monuments que ja no existeixen (contenint 37 làminas); altre àlbum dfe la colecció de curiositats
artísticas de D. Jodeph Ferrer-Vidal y Soler (de 30 làmiraas); un volúm
de la «Monografia històrica é inconogràfiao del trajo», y un àlbum de
grabats escullits de la colecció de D. Geroni Faraudo (contenint 32 làminas), tots acompanyats del corresponent-text, que oferix la Associació artich-arqueològica de Barcelona al autor del mellor «estudi Jeritich é bistórich d' una antigua indústria artística de Catalunya.»
UN OBJECTE D' ART, ofrena de la Unió Catalanista, que s* adjudicarà
al autor del mellor «estudi bístórich del caràcter que han tingut los alsaments à Catalunya.»
UN OBJECTE D' ART, ofert per la Lliga de Catalunya al mellor «treball
en prosa sobre '1 Parlament de Casp.»
UNA PAS»IONERA D' ARGENT Y ESMALT que ofereix la Associació popul a r regionalista, al autor de la.tmeUor colecció de narracions de curta
extensió, propias pera fer conèixer y estimar al poble las grandesas de
la nacionalitat catalana.»
UNA COLECCIÓ D' OBRAS ESCULLIDAS que ofereix lo Centre Escolar CaíaZamsía, al autor del mellor treball sobre'l següent tema: «Esperit del
lulisme y estudi dels principals deixebles que tingué en los pobles que
formaren la confederació catalana-aragonesa.»
D ' acort ab los Estatuts dels Jochs Florals podràn concedirse 'Is accèssits y mencions honorificas que 'Is Mantenedors^ jtidican ben merescuts.
Totas las composicions deuràn ésser inéditas y estar escritas en antich ó modern català d1 aquest Principat, de Mallorca ó de Valencià, ó ea
qualsevol dels dialectes del mitjorn de Fransa, ab tal que 'Is autors procuran escriurelas de la manera més semblant al antich provensal ó català literari.
Tots los trevalls, rigurosament anònims y escrits ab lletra clara é intiligible, deuràn ésser remesos à la Secretaria del Consistori (carrer dels
Templaris, número 3), abans del mitgdia del primer d* Abril vinent, junt
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ab un plech clós que contínga "I nom del autsr y duga demunt escrit lo
títol y lema de sa composició.
No s* e n t r e g a r à '1 premi adjudicat al autor qual nom no conste clarament espressat en lo plech respectiu, ó vaja en forma d' anagrama, pseudònim ó altra contrasenya.
Los plechs que contingueu los noms dels autors no premiats se cremaràn com de cestúm al acte mateix de la festa.
Lo Consistori se resarva per un any, à comptar del dia de la festa, la
propietat de las obras premiadas.
D ' acort ab lo previst en los Estatuts, se publicarà un cartell extraor
dinari en lo cas provable de rebres altres premis.
Que ' l Senyor vos donga llum d' inpiració pera cantar ab esperit verament català la P à t r i a , la Fé y V Amor, y à nosaltres diserecció en judicar
y acert en premiar als més dignes.
Fou escrit y firmat lo present Cartell en la ciutat de Barcelona, al primer de Janer de 1898 per los V I I Mantenedors.—FiUNCiSCO RoMANÍ Y
PUJDENGOLAS, president.—IÍL·^RLCI BARRÉS.—RAMÓN D' ABADAL.—ALBERT LLASAS.—ALEXANDRE DE RIQUER.—LLUÍS DURAN T VENTOSA.—
PBLEGRÍ CASADES Y GRAMATXES, Secretari.

SECCIÓ

RELLIGIOSA

Sanis dL avuy—La. Càtedra de S. Pere à Roma, ó sia 1' aniTersari del dia en que S.
Pere després d'haver fundat l'iglesia d'Antioquia establí sa cadira à la Capital del
Univers comvertintla en cap de tot 1' orbe cristià. Vinticinch anys regentà S. Pere
aquesta Càtedra; rebè en la mateixa ciutat lo martiri.—Sts Atenogenès marts; Volucià,
bisbe; Labart 1' Emperedat; Deicol abat; Santa Prisca verge y rar. y Santa Liberata
verge:
La missa en honor de la festivitat d' avuy.
La Epístola es la primera del apòstol Sant Pere.
Lo Evangeli es del cap. X V I de Sant "Mateu.
P a r r ò q u i a de S. ÍVÍMÍ.—Continuan las comfereucias pel P. Fray M. de Laealle.
Missas; à las set en To S. S. per Josepha Plà. A dos quarts de vuyt à S. Joan per
Joan G-orina Borrell, à las vuyt al Carme per Eussebi Verdiell y à las vuyt al 8. S. per
Engràcia Fatjó,
Parròquia de la Concepcró—A. las sis missa al altar de Sant Daniel per Gabriel
Fontanet. A dos quarts de nou ofici funeral per Baldomero Armengol.

rVotíis

oficials

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s* han fet las segCïents inscripcions durant los dias 16 y 17.
Defuncions: Tomàs F a r r é s Pinol, viudo, 31 any,—Jaume Pont Puilats, viudo, 77 anys.
Naixements: Anton Catalàn Sobré.
Aborts: 1.
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CAIXA D' ESTALVIS DE SABADELL
Han ingressat ab fetxa d' aquest dia 4284 pessetas , procedents de
352 imposicions, essent 17 lo número de nous imponents.
S{ han retornat 5.69T67 ptas à petició de 51 interessats.
Sabadell 16 Janer de 1898.—Lo Director, Pau Gambús.

O V A S
AVIS D' ADMINISTRACIÓ
Desde avuy en endevant la repartició y cobro de Lo Català
nista anirà à càrrech del Centre Peri'odistich, Plassa dt; S. Roch,
n.0 1 1 , ahonfc podràn dirigirse nostres abonats pera tot quant faigi referència à 1' administració de nostre diari.
Nos son molts falaggadores los següents ratllas que reproduhim de nostre company « L a R e n a i x e n s a » :
«Tenim ínmillorables notías de lo ràpidament que *s van organisant
nostres companys de per tot Catalunya. Responent al caràcter de major
amplitut que donaren los Estatuts darrerament aprobats à la Unió Catalanista1 son varias las agrupacions que ja s' han constituhit oficialment.
Nostres llegidors tenen noticia d' haverse format las agrupacions catalanistas de la Costa de Llevant, la de Sant Feliu de Codinas y la de Vilassar
de Mar. Posteriorment à n ' aquestas se n ' ha establert també una en la
important vila de Falset y al devant d' ella s' hi han posat personas de
las més signiíicadas y respectables d' aquella població.
En lo mateix Barcelona diferentas agrupacions estàn també en formació, no sent de las que segurament trigaràn més à donarse per constituhidas las que s' organisan en cada una de las facultats, Escolas superiors,
Institut, Seminari y demés Centres d1' ensenyansa, donchs estudiants dels
més distingits per los mèrits dels seus expedients travallan de ferm en
aquesta tasca,
Dinti'e d1 alguns Cassinos y Círcols no polítichs de Barcelona c r e y é m
que's constituhiràa igualment ben aviat entitats dclegadas de la Unió.
De moment n ' hi ha|de creada ja una que ha vingut à la vida molt plena
d' entussiasme. Nos referim à la Agrupació Catalanista del Cassiao Mercantil que compta ja ab nombrossos socis y entre ells casi tots los individuos que forman la nova Junta Directiva felegida un d' aqueís darrers
dias.
Ademés, tenim esparansas de que dintre poch podréra participaria
formació d' alguns nous Centres Catalanistas. Un dels à qui més prompe
donarém lo saludo de benvinguda, es lo de'Lo Bisbai. Lo diumenje passat
h i h a g u é una important reunió à aqnest efecte en dita vila, deixantse en
aquella inolt avansats los íraTalls preliminars de sa constitució.
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Per últim tenim també'que dir que'l' acort patrióíich prés per los Ajuntaments de Reus y Tendrell demanat del Gobern que concedesca à Catalunya la autonomia, tindrà imitadors. A! Ajuntament de Vilafranca del
Panadés ha sigut presentada una proposició enjaytal sentit, y esperém del
bon criteri d' aquells regidors que serà aprobada.
La terra catalana està, donchs, ben assahonada y aquestos grills que
per tot arreu van sortint, fan confiar que la llevor de llibertat que tants
anys aném escampant, à no tardar donarà fruyt.»
Escriuhen de Mataró à nostre valent company «La Costa de Llevant.»
«Ha sigut norabrat jutje de primera instància de nostre ciutat y son.
partit D. Emili J. Pérez Martín, qne fins ara ho ha sigut de Sabadell, de
cua! senyor ne tenim ínmillorables info.imes, per lo zel, rectituty justicier
que esen tots los assumptos del seu ministeri; sent d'aquella fusta que no's
doblega devant de las influencias é ingerencias de cacichs polítichs ni de
cap altre mena, malgrat lo que hagi dit algún psriódich d' aquella ciutat.
•
. '
> .
Sigui ben vingut lo nou jutge y desitjém l i sigui grata sa estada entre
nosaltres».
Se troba malalta de bastanta gravetat la senyora mare de nostre bon
amich don Menna Claramunt à la qui desitjém una prompte y radical millora.
Nostra estimat company de Barcelona La Eenaixensa al ocuparse extensament en son nombre d' ahir de las desgracias sufertas en lo pla'·tlel
Llobregat per las avingudas de dit r i u , afegeix lo següent que es bo ho
meditin ab calma los nóstres compatrieis:
«Demati y tarde era una professo feta de gent que se anava à 'entera"
dels desastres qu' ha fet lo temporal en la hermosa marina del Llobregat.
Per molt raenos de lo que han sufert aquells propietaris y masovers s'
obriria, si 's tractés d' un poble pidolayre, una su;cripció general, que
per altra part tampoch donaria cap resultat, perquè hem convingut ó han
convingut tots los espanyols en que, Barcelona te moc idors per aixugar
las Uagriraas de las altras terras, encare que sovint se descuidi d' aixugar las propias».
•
•
La tintoreria Auxiliar Industrial Sabadellense ja fa uns quants dias qu'
ha tingut de parar sos travalls à causa d' entrar las aiguas del Ripoll, ab
motiu de sas avingudas, en lo quarto de calderas.
En altres molins del riu també s' ha hagut de parar per haver fet malbé los rechs que condahexen 1' aigua per fer mourer las turbinas.
En la fàbrica que llindant ab V esmentat riu poseheixen los Srs. Corominas Salas y C.5', una grosa pedra 's precipità sobre una de las cuadras
entrant en son interior y ocasionant alguns desperfectes.
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També ameDassan esllevissarse alguns altres marges del Paseig de la
Revolució.
Avuy deu celebrar sessió ordinària nostre Excm. Ajuntament.
En la nit del passat dissapte foren detinguts, després de molts dias de
seguiries lo rastre, tres subgectes de pèssims antecedents que havian fet
ja alguns robos y 'n tenian progectats alguns altres d' importància.
Los agents de policia, autors d' aquesta captura sons 1' individuo' Miquel Casas y Font y '1 subgefe Domingo Pera. Felicitem als dos agents y
à son digne jefe don Damià Llonch.
Desde lo 15 dels corrents està exposada en los baixos de la Casa de la
Ciutat la còpia autorisada del allistament general dels joves concurrents
al pròxim reemplàs.
Diumenge passat sortirem à recórrer, flns à la Estació de Olesa, los
desperfectes causats en la línea del ferrocarril del Nort per las plujas d*
aquet.s dias, essent en gran número los desprendiments de desmunts y terrapléna qu' han baixat de son nivell ordinari à causa de las humitats, y
gracias à la molta vigilància desplegada dia y nit per la secció de via y
Obras, no s' ha de registrar cap desgracia personal.
Las cunetas de la via son una mar d' aygua y fanch.
Tots los tren» sufriren graln r e t r à s . .
Lo tren tranria del mateix diumenge que surt de Tarrasa à dos quarts
de sis del demati, tingué que ferse parar à 2 kilometros d' aquella Estació à causa del desprendiment d ' u n desmunt, quedant interceptada la
circulació dels trens per espay d' unas 3 ho ras.
Gracias à la vigilància de nit, sl evità 1' estrellament de dit tren contffc. lo gros munt de terras acumuladas al mitj de la via.
Per estar los carrers intransitables, ab lo fanch qu' han deixat las plujas d'aquestos diàs, no van poguer fer ahir l'acostumada passada las
duas collas dels ires toms d' aquesta ciutat, celebrant la festa de S. Antoni
Abad. ab solemnes oficis en las duas parroquias y ab grans balls en lo Saló Sabadellès (Jan) y en la platea del teatro Euterpe, los quals se vegeren molt concorreguts.
En lo vehí poble de' "Castellà ahir à las cuatre de matinada se calà
foch en lo cuarto de la màquina y taller de m a n y à y fusteria de la fàbrica de caa Barba, logrant los vehins que hi acudiren à pesar de la forta
pluja, dominarlo é impedir que's propagués èri los demés edificis. Las
pérduas son d' alguna consideració, puig à més dels sostres hi ha alguns
desperfectes de consideració en los dinamos y demés maquinaria.
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Impremta y Encuadernacions de Pero Tugas, Carrer de Calderón, 8§.—SABADELL.

