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O IVÍ Jk. T EI r v T
Nostres lectors se recordaràn de que temps arrera anunciàrem en solt
de Dietari que 'Is Sometents havían prest 1' ac.ort de elegir per Patrona à
la Verge de Montserrat. No hi férem cap comentari, com deixem de ferne
tot sovint sobre certas cosas que no trobém prou encarriladas perquè BO
•ns digan malhumorats y rondinayres. Respecte del Somatent n ' hem dit
ja tantas, tractant de defensar I ' autich caràcter d« 1' institució, que uaa
altra més podiam consideraria com innecessària,
Gallarém, perquè, al capdevalí, lo fer Patrona del Somatent à la Verge de Montserrat no era cap mal,encara qu'eh rigor fos un pleonasme, essent com es la Reyna de las montanyas Patrona general de Catalunya,
proclamada aixis pels catalans y reconeguda com à tal per declaració
pontifícia, coacedintli festa especial y reso propi. Catalans son los Somatents y no hi havia cap necessitat de fer nova declaració de Patrona, bastant acatar y honrar à la que ja era considerada aixis.
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Perój ho repetim, aisó no era cap mal y, reconeixent la bona intenció
nos guardarém de fer comentaris. Ara es quan no volem callar, ara qu'
hem averiguat que la Verge de Monserrat es declarada Patrona del Somatent en virtut d' una real ordre. Com hi ha mon, no 'n voliam saber d' altra. Si la cosa no "ns tingués cap interès, si '1 Somatení no fos per nosaltres una institució qu'hem estimat y estimem, hi hauriam fet aquella mitja rialla à que 'ns sentim moguts tot sovint al veure passar perdevant de
nostres ulls tants bisantinismes y tantas tonterias. Pero hem tingut y tenim al Somatent un respecte especialissim y 'ns dol fins à 1' ànima cada
ensopegada qus l i notem. jAra veyas! haver de menester una real ordre
per proclamar Patrona à la Verge de Monserrat! Es clar que alguns dels
que han tingut poder per desnaturalisar al Somatent hauràn quedat més
satisfets fentse aqueixa proclamació à Madrlt. Aixis serà molt més autorisat y fa més tro la declaració en castellà.
Tots los pobles de Catalunya tenent son sant Patró y l i fan festa lo dia
que s' escau. Peró no 'n sabém cap que ' l tinga de real ordre ni creyém
que à cap Ajuntament se l i haja acudit solicitar del ministre de la Gobernació, que l i e i t e n g u é s al Patró del poble un real decret autorisaut son
patronat. Si anassem à alguns y 'Is diguessem: «Y ídonclas que feu que
no legalisau la Vostra fèsta major fent reconèixer per las autoritsits superiors lo patronat del vostre Sant», de segur que se'ns posaria à riure y
lns tindrian per tocats de 1' ala. Y , no obstant, en aquest cas, equina diferencia hi h à entre un poble qualsevol y 1' institució del Somatent?
No, no; ja han fet bé los grossos del Sometent, convé legalisar las situacions. Desde '1 moment en que 'Is ministres, prenent l a feyna als Bisbes,
disposan pregarias per pluja, no es tant extrany que declaren Patrons de
de'real ordre als Sants de la glòria celestial. Ara no més falta que à la
Patrona del« Somatent l i decreten honors de capità general, com à la
bandera d' Igualada. Y aixó potser serà més del agrado de certa gent,
perquè farà més fressa que la costum, ja rància de tant antiga, de resarlí la Salve, ordinàriament de cor y sens enterarsen ningú del mon.
Excelsa Patrona de Catalunya, Vos que ho sou de molt avans d'aqueixas reals ordres y de molt avans qu' existissen aqueixos poders que las
dictan; Vos que ho sereu també molt després que aqueixa gent y '1 sistema poliíich que patim hajan desaparegut per may més tornar; perdonaulos, Senyora, als que 'os tracían ab tant poch seny; perdonaulos perquè
no «aben lo qne fan. :
(De La Veu del Montserrat de Vich.)

ASSOCIACIÓ C A T A L A N I S T A D E L L E Y D A
CONVOCATÒRIA
PEKA 'L CERTAMEN QUE CELEBRAEA EN LA VINENTA FESTA MAJOE
L l Associaeió Catalanista de Lleyda amadora de las glorias de Catalu-

LÒ C i Í A L A t l S T À
faya. convida à pendrer part en la poètica,' festa que celebrarà'lo dia tretze
àe Maig- d' enguany, à tots. los experts troyadors y .honorables escriptors
«liont .la aogtra-Uetigua és garlada ó eéneguda» regintse per lo se:
güent
••
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Lo primer premi d ' honor y cortesia ofrena de l1 A&soeiació Cateiíanisiu.
de Lleyda, consisieni en la Flor Natural, s' adjudicarà à la millor composició en vers sobre tema que 's. deixa al clar enginy del; autor. Qui óbtinaqueix premi, lo deurà ferne present à la damadeisa eleccióy l a que proclamada Regna de la Festa, entregarà desde son seti presidsnciat tots los
altres premis als qui los hajan merescut.
'
Un l l i r i d' argent dorat. ofrena del Excm. Àjuntamentid' aquesta capital, al autor del millor í r e r a l l que ;en forma de romans ó llegendà, cante una gesta ó fet gloriós del antich Concell de Paheria. •:
1 "
Una ahra d ' a r t relligiosa, &kú.\y& &Q\ Rvn. é I l t m . senyor Bisbe de
Lleyda Doctor don Joseph Maseguer, al millor treball histórich feferént
à la Capella de Sant Jaume y tradició piadosa y popular de Lieydà sobre
"l gloriós apòstol, patró d'Espanya.
Un obge'cte d ' art, ofert per i ' Extóa. Diputació Provincial de Lleyda,
à la mellor «Resenya històrica del Comptat d' Urgell», . . •'
Un exemplar de l ' obra dels germans Siret.—«Las primeras edades del
metal en el sudeste de Espafia» dàdiva del Excm. Ajuntament de Barcelona à la millor composició en vers dedicada à enaltir I£ escut d' armas
de Catalunya.
, .
Una ploma d' or, regalo del llustre Colegi d ' Advocats al autor del millor treball sobre ' I tema «Vestigis que 'n los monuments, lleys y llenguatje ha deixat à Lleyda la dominació aràbiga»..
Un estotx contenint un jocJide nacàr propi pera esci·jpíon, d à d i v a del
Colegi dé Procuradors à la millor composició en vers que descriga ló'sïti
que sufrí Lleyda per lo Duch de Orleans 1'any 17Q7.
Un objecti d1 art, ofert per V «Unió Catalanista» al autor d' Un estudi
critich dels folletos referents à-Catalunya, publicats ab motiu ds la güerra
de successiós. "
' '
.:
i ''
0
Un obgecte d' a r i , .ofrena de la «Lliga de Catalunya» al millor^Estudi
Geogràfich descriptiu de la Vall d' Aràn».
Un tinter de bronze esmaltat, dàdiva del «Cassino Principal de Lleyda»
al autor de la composició en prosa ó vers que n ' obstant son reconégtít
mèrit, no haja obtingut premi per cualsevol circunsíancia.
Un obgecte artístieh, regalo de la «oeietat recreativa «La Peíia» al autor del millor «Estudi critich del T e a t r o G a t a i à » .
••:
Un obgecte d1 art, ofert per la «Secció Catalanista del Circol Recrsatiu •
de Balaguer à la millor «Oda à Balaguer».:
"•M "
Un obgecte d ' art, dàdiva de 1' «Agrupació Regionalista de Pons» à la
millor poesia dedicada à enaltir un fet gloriós de Pons ó sa comarca.
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Una englatina d1 OY y argent, ofrena de 1' «Associació Catalanista de
Lleyda» que serà donada al autor de la millor poesia sobre fets histórichs
ó gestas gloriosas de Catalunya, ó sobre ussatges ó costums de nostra estimaida terra.
Ün ohgecfe d ' art, regalo del Excm. senyor don Miquel Agelet y Besa,
Senador del Regne, à la millor noreleta basada en un fat histórich d'
aquesta província.
ü n ohgecte d' art decoratiu, dàdiya del H t m . senyor Diputat à Corts
per Solsona don Joan Maluquer y Viladot à la millor poesia dedicada à
enaltir un fet gloriós de Solsona ó son vegueriu.
L a colecció complerta de las obras del Excm. Sr. Marqués d' Olivart,
(15 rolums) Diputat à Corts per las Borjes, regalo del autor, à la millor
memòria sobre '1 tema «Naturalesa del vincle internacional que unia los
Estats regits per la Monarquia Aragonesa desde '1 casament del Compte
Ramón Berenguer ab D.a Petronila, fins l " Unió Real d' aquella ab la de
Castella en temps dels Reys Católichs».
Un ohgecte d1 art, oferí per don Joseph P. Moragas al auter del millor
sonet que ensalci las virtuts de la dona catalana.
Una larreitna de plata, ofrena del senyor Pressident Jd' aquesta «Associació» don Frederich Renyé y Viladot à la millor composició en vers
satírica, que ridiculisa la mania de parlar en llengua forastera.
Un obgtcte d' art, ofert per la Redacció de «La Comarca de Lleyda» al
autor de la millor y mes complerta colecció de cansons inéditas populars
d' aquesta provincià.
Forman lo Jurat calíficador: l i t r e . Dr. don Jaume Colleil, Canonge de
Vich, President.—litre, don Joan Maluquer Viladot, — Don Frederich
Ronyé y Viladot.—Don Francisco Malet.—Don Francisco Lamolla y Morante.—Don Joan Bergós.—Don Ramón Aige y Roselló, Secretari.
Podràn concedirse los accésits y mencions honoríncas à las composicions que '1 Jurat crega acreedors à aquesta distinció.
Totas las composicions deuràn ésser inéditas y escritas ea català.
Tots los treballs deuràn ésser anònims y remeses al domicili del senyor Secretari del Jurat don Ramon Aige, Clot de las Monjas 4, l.er,
avans del dia primer de Maig vinent, contenint cada hú, nn plech clós
ab lo nom del autor, y en lo sobre escrit, lo títol y lema de sa composició.
Los plechs que contingan lo nom dels autors no premiats, se c r e m a r à n
al mateix acte de la Pesta.
L ' «Associació Catalanista» 'a reserva per un any la propietat de las
obras premiadas.
En lo càs probable de rebrer altres premis, 1' «Associació» publicarà
un cartell extraordinari supletori del present.
Lleyda 10 de Febrer de 1898.—Zo President, Frederich Renyé y Viladot.—Lo Secretari, Joan Rovira y Agelet.
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SECCIÓ
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SANTS D' AVUY.-Casimir rey, Juli papa, Basili, Eugeni, Agotador, Epidí, Eteri,
Capitó, Efrem, líartor y Arc*,di, Wsbes, Beato Romeo y Santa Bàrbara verge y màrtir. .
Sant Casimir fill del rey de Polònia, no feu altre cosa que adorar à Deu y à. benerar à la Verge Santíssima, fou elegit rey d' Hungria qual cetre aceptà ab gran disgust,
y quant estava en cami per anar a pondre possessió de son regne sapiguent que 's preparava un, exèrcit pera disputarll lo trono se n' entomà à Polònia, donant graeias à Deu
de tenir motiu pera lliurares del càrreeh del govern; continuà una vida penitencia de
caritat y mortificacions voluntarias, morint à la edat de 23 anys en son ducat de Situauia I ' any 1484.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A las cuatre missa y comunió pels que desiijan
practicar la devoció del primer divendres. Missas per obligacions de la família Oliver. y
Sallent, per Anton Grorina Lacot, Maria Girbau Vda. de Torras, y Joseph Molins Voltà.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—Missas per Francisco Vergé, y durant la mateixa hi haurà los exercicis y la comunió de costum del primer divendres.
IGLESIA DE M. M. ESCOLAPIAS.—A las vuyt missa y comunió pels socis del
Apostolat y Guardia d'Honor; s'oferirà la missa per la Rvnt. M. Dolors, à las set dol
vespre la funció de costum.
»
IGLESIA DE LA MISERICÒRDIA.—Exposició de S. D. M. durant la missa de set
Exercissis propis del dia Comunió, exercissis del mes de Mars, y reserva, à la tarde, à
dos quarts de sis Exposició, funció de la Guardia d' Honor cant y reserva.

r^o-tsts oficials
ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE SABADELL
Havent acordat aquest Ajuntament provehir per concurs la plassa de
mestre de la Escola municipal de Música, dotada ab lo sou anual de
1.750 ptas. y 250 en concepte de material, 's fà públich àfide que 'Is aspirants à dita plassa presentin durant lo terme do 20 dias las corresponents solicituts en la Secretaria Municipal, ahont se troban exposadas las
basses aprobadas pera '1 régiraen de dita Escola.
Sabadell 2 Mars de 1898.—Lo Alcalde, Joseph A. Planas.—P. A. de S. E.
Lo Secretari, Oonzalo Ribas.
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet .las següents inscripcions durant lo dia 3.
Naixements: Manela Planas Casas.—Jaume Casablancas Olivé.

N O V A S
Per iniciativa del Centre Catalanista de Vilafranca del P a n a d é s , nostres companys de dita comarca han resolt concorre à las vinentas eleccions de diputats à Corts, presentant un candidat catalanista per 1' esmentat districte. De conformitat ab lo acordat en la Assamblea de Reus,
després de consultada la Junta Permanent de la Unió, han designat per
candidat al respectable catedràtich de aquesta Universitat y eminent
company de causa don Joan J. Permanyer y Ayats.
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Avans d'ahir tard© una nombrosa comissió composta d'importants personalitats de la referida comarca ó en ella ínfluyents, visità à dit senyor
pera oferirli la representació à Corts del districte de Vilafranca. Lo nostre
amich va manifestar als comissionats que agrahia ab tota la seva ànima
semblant ofrena, honrosissima pera ell, encare que la considerava com
una càrrega pesada y superior à las sevas forsas; mes que, no obstant,
disposat sempre à fer tota mena de sacrificis per la causa de Catalunya,
se creyà obligat à acceptar lo Iloch que se l i senyalava.
• :
No cal en aquesta ocasió parlar del candidat que prou es conegut y
estimat de tots los bons catalans. Prova d' aixó es 1* entussiasme àb que
ha sigut rebuda aquesta candidatura per totas las personas del districte
de Vilafranca, aixís las independents com las que ab tot y perteheixer à
diferents partits conservan proü amor patri per no volerae subjectar à
las imposicions del caciquisme.
Felicitém al districte de Vilafranca per 1' hermós exemple de civisme que's proposa donar..
, •
En; lo Bulletí oficial dels Somatents corresponent al mes de Febrer publica orlada la Real ordre declarant Patrona dels Somatents de Catalunya à la Verge de Montserrat. Ab tal motiu s' afegit en lo centre del escut de Catalunya V efígie de la venerada montanya catalana.
- Molt nos plau la declaració oficial de patrona dels Somatents à nostra
Madona de Montserrat, pero molt mes nos agradaria que aquesta declaració no hagués tingut de ferse à Madrit; fà 1' efecte d' una joya preciosa
passada par la botiga d ' u n carboné
:
En lo mateix Butlletí se fa memòria que entrém en lo temps de la Veda y encarregada la vigilància dels Somatents à fí de que las bestioletas
puguin reproduhirse sens esssr molestadas pels casbadors..
S' ha concedit, per 1' arrendatari de contribucions, un nou plasso, que
fenirà lo dia 10 del corrent, pera '1 correponent pago sense r e c à r r e c h .
De 8 à 12 del matí es 1' hora senyalada, en lo local de costúm.
Avuy à las 9 del vespre tindrà líoch en lo Centre Català, cedit galanment à aquest efecte, un concert organisat per lo reputat mestre de musicà don Eussebi Bosch al obgecte de donar à conèixer los progressos realinats per sos deixebles, entre 'Is quins h i han distingidas senyoretas de
nostre bona societat.
Lo período de veda pera tota: mena de cassa ha comensaí. L a data
senyalada pera son terme es lo S I d' Agost pera la cassa de guaíllas y
tórtoras y ' i 15 àe dit mes pera, la de conills, perdius y llebras.
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Llegim en un periódich de la Capital, la següent desagradable noticia;
«Ahir al matí 's promogué un regular «svalot eu lo patí del Hospital.
Sembla que '1 doctor Olirer, vingut de nou à aquesta ciutat, al passar la
visita en una clínica s' enfadà de mala manera perquè una pobre malalta
no l i respongué en castellà à las sevas pregunta. Ha de hal·lar Vd. en la
lengua nacional, la lengua p à t r i a , digué 'i- Dr. Oliver, y manifestant la bona dona que no la sabia, disposà '1 catedràtich que se la castigués posantla à dieta y se la trasladés à una altra sala perquè no podia servir de
material para la ensenanza.
Ds moment quedà la cosa aixis resolta. Mes, segons sembla, alguns
estudiants no trobaren prou humanitari ni prou correcte '1 fet, y ahir, esperant al Dr. Oliver à la sortida de classe lo feren objecte d' una manifestació de desagrado, manifestació que 's repetí pel carrer del Carme y
alli la policia, interveninthi, disolgué 'Is estudiants que la realisavan.
Se 'ns diu també que '1 Dr. Morales y algun altre senyor Catedràtich
que acudiren al notar 1' esvalot al mitj dels grupos recomanant 1' ordre
foren objecte d ' u n a carinyosa manifestació de simpatia.»
Lo millor fora que '1 tal senyor Oliver, que pel nom deu ser català y
per lo tant ab son procedir deshonra à sa pàtria, anés à menjar sigrons à
la terra dels Mdalgos.
Aquí segurament que ningú 1 trobaria à faltar.
De Madritnos comunican las següents agradables noticias:
«S1 atribueix al Sr, Puigcerver V intent de reformar la contribució industrial pera portar més recursos ab los ingressos que per aquell concepte percibeix 1' Estat.
Ademés »' afirma que '1 ministre intenta treure à subasta lo monopoli
del petroli, com igualment reformar 1£ impost sobre la navegació.
Aixis, aixis, are va bé. Encare hi ha massa prosperitat en aquesta terra, encara 's moren pocha de fam, encare hi ha massa industrias ago«.nitzants; que totas se pleguin agobiadas pels impostos, que tothom se mori de fam esperant los resultats de la guerra. Quan hàgim guanyat, si no
tenim pà, ja 'ns menjarém un tros de bandera gualda y roja. Quina llàstima quo '1 groch de aqueixa bandera no siga or pera tréurela també à subasta!
Los Notaris de Valencià, dsnant una mostra de verdader amor à son
pahís y de dignitat ben entesa, han prescindit de ridiculas rutiuas, establertas per 1' abús en molts cassos, y en la festa que dedicaren à son "patró Sant Vicents Ferrer, confiaren lo sermó al orador sagrat Evnt. Francisco de P. Jimeno y Oliver qui pronuncià en valencià una hermosa oració,
que fou molt celebrada entre 'Is concurrents à la solempnitat reiiígiosa
de que h a v é m donat compte.
Are esperém que lls senyors Notaris catalans s a b r à n també donar.
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quan vinga la ocasió, una proba de que ho son de debò, deixantse de rutínas que desdiuhen de la ilustració que 'Is distingeix en sa gran majoria.
Ha mort à Barcelona en Joseph Marcos, entussiasta orfeonisía del
Orfeó Català (E. P. D.).
Son entarrose rerificà diumenge. Demunt sa caixa hi havia duas hermosas coronas, una de flors artificials ofrena dels orfeonistaa y una altra
de flors naturals de la Junta del Orfeó. Abdúas portavan cintas endoladas de las barras catalanas ab sentidas endressas à son difunt company.
Portavan las gassas 1' orfeonista Xifré, lo soci protector sényor Ribalta,
lo mestre Millet y '1 vis-president senyor Pagès. Seguia una secci de noys
ab atxas y una nomhroslssima comissió de socis, coristas y protectors.
En 1' acte del enterrament, en lo Cementiri nou, lo ris-president sumament conmogut, e x p r e s s à ' I dol que sentia P Orfeó per la pèrdua d'
aquell modest obrer, carinyós pare de familia, honrat ciutadà, exemplar
y entussiasta orfeonista y excelent company. L ' orfeonista senyor Pons
digué també sentidas paraulas en elogi del difunt y feu ostensible '1 dol
que sentian tots los orfeonistas.
Lo distingit Periodista D . Albert Gelée Bertal, redactor corresponsal
de varis periódichs extrangers y propagador del art català, se troba gravement malalt, havent sufert desde sa tornada de París, hont se trasladà
pera la direcció y ensaigs de la obra de D. Àngel Guimerà, dclorosíssimas
operacions quirúrgicas dirigidas per P expert y entès doctor Puig y Mas.
Consignem ab sentiment la noticia y celebrarém que '1 senyor Gelée Bertal recobri la salud y quedi aviat restablert.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

TELEGRAMAS
Madrid, 3, 5 t.—Lo senyor Pi y Margall ha publicat un manifest aconsellant als federals la Iluyta electoral deyant 1' éstat calamitós d' Espanya.
Lo gobern segueix preocupat ab lo» conflictes que 's preparan ab la tremenda elevació dels preus del blat.
Sl ha resolt modificar l'impost transitori fixantlo en 6 pessetas 'Is 100 kilos mentros
' l preu d' aquell no baxi de 50 rals fanega.
Continuan circulant las notas pessimistas per mes que no hi haigi res que indiqui
un cambi oficial ab los Estats Units.

Londres 4 96 dias fetxa.
.
à la rista. .
Paris.
> >
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Impremta Eaeuadernacians da Pere Ttjgas, Carrer de Calderón, 3G.—SABADELL

