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Teatro. En la Administració d' aquest diari donaran mes detalls.
Per retirarse del negoci 's ven una acre
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son construïts ab march de metall, bonà pufsació y candeleros dobles.
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CONFERENCIA

PRIMERA

Nostres habituals llegidors estan ya enterats del oferiment que varis
socis de la Acadèmia de Jurisprudència y Llegisiació de Barcelona, feren
•à sa Junta de Gobern de donar durant lo present curs u«a sèrie de coaferencias sobre Dret Civil Català, y del acort de la mateixa que acceptà
ab gust dit oferiment, senyalant pera que tinguessin lloch tots los dilluns
no festius à las nou de la nit. També dehuen estar enterats dels temas
que 's desarro'laràn en aquellas confereneias, per baber publicat sa
llista L o CATALANISTA com igualment que s ' u s a r à en ollas la llengua
catalana, admesa ab molt bon acert per aquella Acadèmia à fi de ferue
us igualment que la castellana, en sos actes oficials.
Dita sèrie de confereneias comensà lo passat dilluns 28 de Febrer,
corresponent la primera à lo sabi catedràtich y conegut catalanista don
Joan Perraaayer que desarrollà lo tema Noció històrica del Dret de Catalunya. Pocas personas hi hauria avuy en lo foro català que poguessin explicar lo tema anunciat ab mes coneixement de causa qne. lo mentat
senyor, puig essent catedràtich de «Historia del Dret espanyol» poseheix
extensos y complerts coneixements histórichs de! Dret en genera! y molt
particularment del Dret Català, al cual ha donat sempre preferència,
portat de son amor à nostra Catalunya y à sas institucions. Que aixis es,
ho proba lo notabiüssim que resultà son trevall, mereixent unànims
aplausos y felicitacions de la nombrosa y escullida concurrència qu' emplenava lo saló de confereneias, composta en casi sa totalitat de personas
que per sa carrera y professió podian jutjar lo verdader valer de la conferencia.
Comensà lo Dr. Permanyer honrantse de ser lo primer quo feya ús en
aquella sala de la llengua catalana, acte que 'Is uns rairavan ab satisfacció^ altres ab despit, pero ningú ab indiferència.
E n t r à desseguida de plé en lo deseutrotllo del tema anunciat, comensant per una síntesis històrica de la manera com se formà nostre Dret,
nostra llengua y nostra nacionalitat. Las diferentas nacionalitats que 's
formaren al comensarse la reconquista, ab tot y la influencia per igual,
en sa constitució, del cristianisme, del romanisrao y de! germanisrae,
digué lo docte conferenciant, adquiriren diversos caràcters à causa dels
eieiuents primitius y de las rassas diferentas qae poblavan los territoris,
quina existència en lo esencial se perpetuà dur.mt sigles. Combaté errors
sobre la influencia s^mi gòtica, mostrant fundats duptes sobre 1' aplicació, à lo menos en tot Catalunya, del Fuero Juzgo {Ferum Judicum), inclinantse à creure en la possibilitat de la subsistència d' algunas costums
dels pobles primitius que ocuparen nostre territori.
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La aparició del feudalisme donà origen à nombrosaa costums juridicaque venian à satisfer novas necesitats creadas ab aquella institució, per;
i as cuals no hi habia disposicions en las Ueys godas ni en las romanas.
que lo desconegueren; apareixent en lo sigle X I lo códich compilador de
ditas costums, que 's convertiren en Ueys ab la promulgació dels Usatges.
primer acte llegislatiu de la historia do Catalunya. Es tant. important,
digué, lo c a r à c t e r consuetudinari de nostre Dret, que son contadas las
Ueys de c a r à c t e r civil que constati en las Constitucions de Catalunya, £
cual e x à m e n procedí lo senyor Permanyer, demostrant ab son resum \x
coneixement complert de nostra llegisiació, un profond estudi de la ciència jurídica.
Ab rahons irrefutables demostrà ser lo romà la base de nostre Dret
que s* adoptà ab caràcter y necesitats del poble català, y que informà en
lo succesiu sa constitució jurídica, observantse que Catalunya en la elaboració de son Dret ha seguit el sistema romà, fins à tal punt que de la
mateixa manera que en lo Dret romà hi tenen influencia notable las opi
n'ons dels jurisconsults, à Catalunya tenen importància verdadera hn
obras dels autors de dret, cuals parers adquireixen à voltas .la forsa d;
una lley escrita.
Pera acabar indicà ab molt acert lo Sr. Permanyer que las conferencias cual serio comensava ab la mentada, prepararian la reforma de nos
tra Dret, peró que 's precís no impacientarnos, puig no ha de ser llunyé
io dia en que ho podrém ferho ab esperit català y en nostre pròpia llen
gua.
Ab lo resum qu' aeabéra de fer, ab los datos que fins à nosaltres: han
arrivat, compondràn nostres llegidors la verdadera importància del actv
reaiisat per la Acadèmia de Jurisprudència y Llegisiació de la Capital, y
la trascendoncla que revesteix pera Catalunya. A l acabar sols ens caj
manifestar cuant desítjém veurer prompte realisada la esperansa qu»
manifestà lo sabi mestre on lo final de son parlament, y fent vots per?
que no resulün infructuosas las lluminosas ensenyansas que ab tanta bri
llantés ha comensat ïo Sr. Permanyer, qua pot unir nostre felicitació en
tussiasta y sincera a las moltas que fins al present se 1' hi han prodigat.
•" " N .
S Ee C !O RE L L Ia IOSA
SANTS D'AVUY.—Julià arquebisbe de Toledo; Joan de Deu confessor y fundador;
Veremund abat y confessor, Filemon, Apolini y altres martres, Santas Beata Herenia y
Feiicitas marts.
Sant Julià, distingidissim en santefcat y eloqüència y un dels millors orna.ments del
episcopat, nasqué k Toledo, segui la carrera, eclesiàstica y degut à sa notable sabiduria
fou elegit molt jove pera ocupar la cadira d' aquell arquebisbat, sa activitat fou assombrosa pel be de la Tglesía; convocà y prebidí gra-i nombre de concilis y escrigué iiiüme
cables obras filosòficas y teológioas quinas i ' han colocàt entre los primers doctors de ír
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Igie^ia, v desprès d' harer g-ororaat santament ab tota la puresa de doctrina y la severitat de !os exemples aqnell arquebisbat durant mes de 10 anys, 1' any 690 tercer del regnat del roy got Eg-ica es,sent enterrat en la iglesia de Santa Leocadia.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—Missas per Pascual Serra, Joan Gorina, Eusebi
Verdiell, y Gecilia Porqueras.,
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ—Missas per Gabriel Romeu y Maria Sarapere, y
A la intenció d' una derota y d' una eon2:reganta de la Verge de 1! Esperansa.

rVotsis oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant los dias 6 y 7.
Naixements: Ramon Sans Pujol.—Franciscà Blanquer Carboni-li.—
Maria Argemí Garí-Montllor.—Bernardo Font Soler.
O
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Lo passat dissapte al vespre dongué nostre estimat director don Antoni de P. Capmany sa interessant conferencia en lo Centre Català comensant à onuparse de las mes notables institucions de Catalunya.
En aquesta, primera de la tanda, parlà dels Gremis aotichs do nostra
terra explicant minuciosament la seva constitució, sa manera de funcionar en aquella època de gloriosos recorts pera tota los bons catalans, los carinyosos lligams que unian ais amos y trevailadors, mestres y fadrins dels diferents oficis, à quins abrigallava la bandera
gremial desde sa entrada à la vida activa del travall, fins mes enlià do la
tomba.
Demostrà la influencia social, econòmica y política de que gosavan
los antiehs gremis mercès à la ben entesa constitució que saberen donarli
nostres antepassats, qual patriotisme y sentit pràctich demostraren tantissimas vegadaa, la honradés que resplandia sempre en tots los-actes
gremials y que tant dignament estengueren en lo magr.ífich Consell de
Cent, desde ahont per dret propi representavan los interessos de la ciutat; la verdadera relligiositat que donavan als actes tots de sa vida eminentment cristiana, com à bons católich^ y creyenls fervents, sens barrejar per fins particulars ó de partit la Santa Relligió ab las cosas profanas, tant en boga avuy en dia; en una paraula, feu una acabada pintura d' aquella admirable època de Catalunya fent vots pera que ab las degudas innovacions que fà necessarias la vida moderna, se reorganisin los
gremis catalans ab lo mateix esperit que allavors los informava pera salvar aixis ab una sòlida base gremial la ruina de nostra estimada terra
empenyguda estúpidament pel corruptor centralisme.
Las funcions donadas per la companyia dels seryors Alarcón, Bosch y
Vega en los teatres dels Camps de Recreu per la tarde y en 1' Euterpe
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per la nit, lo diumenge últim, se vegesen bastant concorregudas, sobre
tot la de la nit que 's pot calificar d' entradassa.
Las obras posadas en escena ea los Camps sigueren com de costum
bastant ben desempenyadas.
En l l Euterpe '1 programa '1 constituhían los estrenes de E l Àngel Gai
do y La Guardia amartlla y la tercera representació de Los Camarones?
que te un conjunt mes just cada dia.
La primera d' aquestas obretas E l Àngel Caido, resulta una espatotxa
da sense such ni bruch, que ui val la pena de parlarne, com no 's merei
xía la d' estudiaria per donarli 'Is honors de 1' escena.
Fou acullida ab indiferència y creyém que 1' empresa, que tant se des
ventila per c o m p l à u r e r a l públich, obrarà molt santament retirantla dels
cartells.
Ara, lo que 's La Guardia Amartlla ja es altra cosa; a g r a d à molt y ef
que sigué bastant ben presentada, per lo qu' acostumém à veurer aqui, y
'1 desempenyc fou molt acertat.
De xistes, si no e x p o n t à n i s al rnénos ingeniosos, n ' hi ha un devassal1
y l ' acció es fàcil y arriba à despertar 1' interès del públich. La música
es d' un tall mo't elegant y agradable.
Lo deserapenyo com hem dit ja, superior, tractantse d ' un estreno. Las
Sreta. Cuello y Sra, Llorens y 'Is Srs. Alarcón, Escribà, Fernandez y
Casas.se portaren tots divinament. Los demés contribuhiren bé al conjunt.
Coros y orquesta ben conduhits pel Mestre Sr. Bosch.
0 molt nos e n g a n y è m ó tenim Guardia per molts dias.
Nostre estimadissim company de causa En Enrich Prat de la Riba ha tingut la desgracia de perdre à son pare D . Esteve que morí avants d' ahir
poeh menos que repentinament en la població de Castelltersol ahont vivia.
Acompanyém de tot cor al volgut amich y à sa família en sa greu pena
y juntéra nostras oracions à las sevas per 1' etern descans del-respectable finat.
Av uy al vespre, don J-oan Garriga y Massó donarà en lo Saló de Càte
dras del Ateneu Barcelonès la segona conferencia pública sobre '1 tema
«Lo Regionalisme».
En Gerald Balfour, primer secretari pera la Irlanda, ha presentat à la
Cambra dels comuns un progecte de lley destinat à realisar las proraesas
que son germà Ea Artur Balfour havia f e t a l s nacionalistas irlandesos.
En ell se proposa de concedir à Irlanda un sistema de governs locals establerts sobre ba ses populars com lo establert en Inglaterra y en Escòcia.
També proposa un crèdit de 730 mil. Uiuras esterlinas pera rebaxar la
crescudíssiraa contribució territorial que arruina la agricultura de I r l a n da y pera establir concells de comtat com los de Escòcia é Inglaterra.
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Ab aquest progeete encora que ho 's realísan las aspiracions autonómicas de la I l l a verda, millorarà de totas maneras la situació dels desgraciats irlandesos en tant no a r r i v i pera elis lo dia de la justícia. Per aixó
En Morley, en nora dels lliberals fidels al ideal del home rule; En Dillcn y
En Redmond en nom, respectivament, dels"antiparnellistas y dels parnellístns, tot y fent algunas reseryas, han determinat apoyarlo.
Aquesta nit en lo teatre d' Euterpe tindrà lloch una funció à benefici
del reputat mestre compositor don Eussebi Bosch en la quina à més de
representarshi duas sarsueletas de las de més èxit, la orquesta aumentada fins à 24 professors y dirigida pel beneficiat, executarà escullidas pessas sinfónicas.
Desitjém à nostre araich, lo mestre Bosch, que resulti un èxit la funció de son benefici,
Havèm rebut lo número 35 del Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya que conté un interessant sumari. Hi figura en primer lloch
L'allegat de la'Comtena de Foix fera la successió a l a corona d ' A r a g ó ,
travall degut à don Joaquim Miret y Sans, y I ' acabament del Catàlech
EspeleológicJi de Catalunya que ha publicat don Norbert Font y Sagué.
Conté ademés una secció oficial ab la llista dels socis entrats durant lo
primer trimestre de 1897 y ' l a donatius rebuts pera la biblioteca y pel
museu y coleceions, y la ressenya de las excursions, confereneias y locturas celebradas per lo Centre.
Ahir se celebraren - en la Parròquia de Sant Feliu solemnes funerals
pera ' I be del ànima de nostre malaguanyat compatrici don Feliu Griera
y Umbert. L ' espayosa nau de 1' iglesia no era suficient per la números»
•Concurrència"que hi assistí, notantshi també la assistència de distingidas
personalitats de la capital. Serveixi de consol à la distingida família
Griera la mostra de simpatia de que fou obgecte.
Lo Foment del Travall Nacional està passant entre 'is productors los
corresponents avisos pera que 'Is que desitjin concorre à la Exposició
d ' I n d u s t r í a s presentin avans del dia 15 las oporíunas inscripcions.
Avuy deu celebrar sessió de primera convocatòria nostre excelentíssim Ajuntament.
• Em la darrera sessió celebrada per la Junta Directiva de la Cambra
de Comers fou discutit y aprobat P informe que ha resolt aixecarse al m i i m t e r i d ' Estat relatiu al tractat de còrners entre 'is Estats Units y Espanya, y las relacions comercials que tindràn d' establirse entre Cuba y
la metròpoli y Cuba y la República nort-americana.
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Llegim:
•
.
«El programa del hambre continüa araenazador: en las capitales amo
tinadas no bastan las precauciooes pera impedir el desbordamieuto de;
tumulto.s
Are es hora de recordar aquell entussiasme del emprèstit dels,600 milions, Tots aquells homes que s' apressuravan à donar los seus diners pera continuar una obra de mort y destrucció, no seran humans pera donar
una.pesseta à fi de mitigaria fam d' aquells infeüssos que 'Is aixeca L
misèria en las terras de Castella. Lo temps dels F-elips tornan; mentreper un cantó se derrotxan milions, per altre se badalla de gana. Pobre
nació que no sab escarmentar!
Lo concert que avans d' ahir vespre donà la reputada orquesta Faixen
das en '1 Cafè dels Camps de Recreo resultà un nou aconteixement pi1'
part dols artiatas, exscutant las pesas del programa d* una manera aca
badissima.
A instancias de la numerosa y distingida concurrència que omplia lo
saló tingueren que repetirse dugas pessas del esmentat programa.
Diu «La Eenaixensa» en sa edició del passat diumenge:
«Ahir mati tingué lloch una nova edicíç) del espectacle tristissim que
hem presenciat tantas vegadas.
Prop de 800 soldats s' embarcaren en 1' «A!fon«o XII» pera anar à
Cuba à morir pera sostenir la honra de la pàtria espanyola. Lo port pre
sentava un aspecte encare més trist que las altras vegadas: gran aparato
de forsas, molta guardià civil, molts individuos del cos de seguretat y un
públich escassi.ssim, compost en sa majoria de parents y amichs dels que
auavan à embarcarse. La pluja fou causa sens dupte de que no hi hagués
aquella pila de curiosos que may se deixan perdre un espectacle gratis,
sia una professó, la sentencia de uu criminal ó una embarcada de fills del
trava!!. Més val aixís.
Algunas raúsicas tocavan airosos passos dobles y alguns soldats y oficials anavan donant crits de [viva Espanyal y de \vwa el honor nacional'l
que 's perdian en lo buyt sens ésser contestats. L ' efecte era macabri,
Semblava talment que 'Is mateixos soldats se cantessin las absoltas.
L ' element oficial no hi a n à ' Feya mal temps y la cosa no valia la pena d' exposarse à agafar un costipat. Los soldats no las poden pendre
aquestas precaucions higiénicas! .
Aqui una pila de joves que van à lluytar pera la integritat d'Espanya sense que ni un sol representant del Estat que 'Is hi envia'ls hi dongui
un adeussiau per no mullarse'1 sombrero. A Madrid en Frascuelo està
malalt y tothom s' interessa per la seva salut; fins la Rayna hi euTÍa ua
caballerizo pera veure com segueix.
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Lo diumenge passat debuta, en lo teatro Principal la companyia de
sarsuela que dirigeixen los senyors Montero y Alvarcz, ab las sarsueletas
Las ZapatiUas y Carmela que foren ,'idmirablement- desempenyadüs.
L ' apropósit semi-bufo ^Gomo està el arte? lo senyor Montero 1' interpretà
d' una manera acabadlssima, se n't ne molt aplaudit en los diferents personatjos que desempenya.
La companyia fou rebuda molt bé per lo escàs públicb que assistí al
teatro.
Per lo vinent dijous anuncia. 1* empresa 1' estreno del episodi Trafalgar, que hi debutarà la tiple Si-a. Sendra,- presentantse un magnífieh decorat compost de 11 decoracions pintadas per lo senyor ü r g e l l é s .
La part musical estarà à càrrech de la orquesta Fatxenda's aumentada.
Lo districte electoral de Vilafranca del Panadés ahont los catalanistes han resolt pendre part en las vinentas eleccions de Diputats à Corts
presentant la candidíitura de nostre iíustre araich don Joan J. Permanyer
y Ayats, compren los següents pobles: Abrera, Aviilonet. Las Cabanyas,
Cabrera d' Igualada, CastaIIví de la Murca, Cahtellví de Kosanés, Esparraguera, Fontrubi, Gelida, La Gnmada, Lavid, Masquefa, Mediona,
Pachs, Plsr.i, Pià del Fan dés, Pontons, Puigdalba, Sant Cugat Sasgarri-·
gas, Sant Esteve Sasroviras, Sunt Llorens d' Hortons, Sant Marti Sarroca
Sant Pere de Riudevitlles. Sant. Quintí de Mediona, Sant Sadurní de Noya,
Santa F é del Panadés, Subirats, Terrasoia dol Panadés, T o r r e ü a s de Foix,
Vallbona, Vilovi y Vilafranca del Panadés.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa
T E L E G íí A Fi A S
Madrid, 7, 8 t.—Telégramaa particulars de 1' Habana desmenteixen la noticia de que
1! acaudalat propietari don Manuel Calvo progetti abandonar per sempre 1' isla de Cuba.
S' assegura que '1 gobern tracta de pendrer midas de protecció en favor de las classes obreras, evitant que 'Is acaparadors oblijjr.in novament 1' alsa dels blats.
Aquesta tavde celebraran una conferencia los senyors Sagasta y Villaverde pera
tractar de la qüestió electoral.
Ha sigait tema de tots los comentaris la baixa qu' han experimentat los valors espanyols en la Eolsa de París. H m baixat mes d' un enter sense saber los motius que puguin ocasionaria, donehs segons noticias oficials mes aviat millora l'estat do Cuba y
per lo tant son mes de crearer las impresions obtimistas.
Ha sigut mort à Itàlia en desafio lo conegut periodista Cavallot! que vingué à Espan- a presidint la comissió de periodistas italians ja fa molt temps.
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Impremta Encuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

