Any X I I .

Sabadell.—Dissapte 12 de Mars de 1898.

N.0 B03

Diari jltoor iels iitiiriisis walsFMlBriils k Uiiw
La correspondència al Director. | Los originals no 's tornan
Direcció y Redacció: CALDERÓN, 36
Administració: PLASSA Sant ROCH, 11
Representaciti Administratte i Bareeíona,
Llibreria de Àlvar Verdaguer Rambla Mitj, 5

SE YEN

PREUS

DE

SUSClïIPCIÓ

Sabadell. . . . . .
4 rals al mes.
Fora.. . . . . . .
14 > trimestre
Un número sol. . . . 5 c è n t i m s .
Anuncis à preus convencionals.

la FLECA del carrer de Gracia n.0 29 (per retirarse, l1 actual duenyo, del negoci)."

Està en venda un dels millors
palcos del 1 . " pis d ' aquest
Teatro. En la Administració d ' aquest diari donaràn mes detalls.

a

Per retirarse del negoci 's ven una acreuaditada tootig-a d e gor·r·as,
• situada à la RAMBLA, N.0 41.
Pera més informes en lo mateix establiment.

Gan

nons y assegurats A» tot
defecte de construcció per
5 anys. Los nous se venen desde 150 d u r e s y
son construïts ab tnarch de metall, bona pulsació y candeleros dobles.
usats n'hi hàn 5 per*rendrer, à preus cconómichs.
Aquesta casa »' encarrega da tota classe i *
afinacions y reparacions.
— DIUIGIRSE A —
•— .
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LO CATALANISTA

O o n f e r - e n c í a s ssolbr·e O r e t C i v i l C a t a l à
CONFERENCIA

SEGONA

Lo dilluns prop passat tingué lloch en la Acadèmia de Jurisprudència
y Llegislacíó de Barcelona, la segona de las anunciadas conferencias sobre Dret Civil Català, corrent à càrreeh de lo conegut jurísconsult D. Antoni M.a Borrell y Soler, essent lo tema Consideracions generals sobre la reforma del Dret català; usà, igualment que son antecesor D. Joan Peimanyer, nostre idioma, ab gran satisfacció de sos oyents, en sa major part
socis de la mencionada Acadèmia, que cada dia vehuen ab mes gust que
pugui utilisarse nostra parla en aquella Corporació, puig las conferencias
adquireixen un caràcter mes intim y expansiu, que si tinguessin de realisarse, com avants, valents^ de una llengua forastera. Ademés es llógich
que tractantse de nostre Dret, en una Acadèmia que radica en nostre terra y que està composta en casi sa totalitat d' Advocats catalans, 's fassi
usant nostre idioma, ja que lo conservem propi y de verdader valer.
Extraordinària importància revesteix lo tema de que s' ocupà lo conferenciant senyor Borrell. Sabuda es que la missió del Dret es regular
las relacions jurídicas dels individuos que forraan la societat hont aquell
s' estableix, y no menos sabut y cert es que la societat ls desenrotlla y
prpgresa, com à composta de ser perfectibles, fins al punt de que determinadas institucions jurídicas que en lo moment histórich de sa aparició
satisfànt per complert imperiosas necessitats, deixon mes endavant de
prestar utilitat, per haver desaparescut é cambiat en lo transcurs del
temps, las necesitats que satisfeyan.
Lo poble català no habia d' ésser una escepció de la regla general;
lo Dret que regula sas relacions deu modificàrse, y tant ho entengué aixis
lo distingit Lletrat senyor Borrell que coraensà son discurs manifestant
que 1' amor que sentim en vers nostre Dret, 'ns imposa la necesitat de
reformar]o pera donarli la vida que las necessitats dels temps exigeixen,
puig que no obstant de formar un conjunt armónich d' institucions, deu
tenir vida activa que ve informada per la moderna vida social, al igual
que lo poble romà que reformà son Dret, seguint sas exigencias polítíchsocials. Després d ' i n d i c à las fonts hont deu acudirse pera trovar son
mes genuhi sentit y la necessitat de que aquest :estudi y reforma ho faigí
Catalunya per ser la que coneix nostre dret en armonia ab la vida de
nostre regió, y no per determinadas tendencias cientificas que portan en
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son programa teori.ch la codificació mes ó menos acertada; e n t r à en 1* estudi de las causas que aconselian la reforma del Dret català, indicant entre ellas las invencions de las ciencias y com à consecuencia la major, velocitat.en los trasports, à evolució suferta per tots els pobles, la influencia general de la Revolució francesa, y la apacíó de novas instiiucions,
rnotivadas per lo cambi ocorregut en lo modo de ser de la Indústria y lo
Còrners, que han donat per consecuencia la constitució de un nou Dret
Mercantil; las novísimas formas que ha revestit la propietat en lo Dret
modern; 1' alteració que ha sufert nostre Dret, ab las lleys generals posteriors al Decret de Nova Planta y per virtut de la Jurisprudència del
Tribunal Supréra que té tendència à la unitat de códichs^ que ha sigut
sempre 1' ideal del castellanisme.
Aquesta sèrie de concausas ha produït una confusió tan gran, una
perturbació en nostre Dret tan fonda, que s' imposa una reforma, pero
aqueixa deu ferse, com s'ha indicat avants, ab arreglo à nostres costums y ab verdader coneixement de causa, depurant tota classe d' inSuencias extranyas que lo corrompeixin y adulterin.
Tractà després de la importància de las costums jurídicas, que creu
deurian anar à buscarse en los manuals de nostres Notaris y en la vida
Mercantil y Agrícola, y en un hermós resumen histórich feuua notable
anàlisis del esperit del Dret civil de Catalunya, fent notar en ell lo respecte à la llibertat civil y política aplicada à la vida pràctica y à las costums del poble, que's compenetra y solidifica ab las reglas sèntadas en.
ios Códichs y Recopilacions de nostre Dret. La vida catalana es viva y al
reformar lo D r e t c a t a l à dehuen tenirse en compte aqueixa vida pròpia pera armooisàiia ab sas disposicions, prescindint de ideas generals y principis fixos que moltas vegadas pugnan ab los principis de la vida p r à c t i ca y son copia de lleys extrangeras, que bonàs en son pahís, resultan
inútils, cuant no perjudicials, en lo nostre.
La ciència, exposà lo docte conferenciant, influeix poderosament en
!o naixement de la costum, pero lo llegislador no deu anticiparse may à
las necessitats del poble; lo neixeraent d' aquestas indica prou clarament
lo moment oportú- de la reforma.
Tal es en resúm la conferencia del senyor Borrell y Soler, tota
ella inspirada en 1'amor que dit senyor professa à nostra llegíslació y
donant sabis y atiuats concells que deuran tenirse en compte quant sia
arrivada 1' hora de la reforma del Dret Català, si aquesta ha de realisarse per personas coneixedoras del mateix y amants de sa conservació.
Lo senyor Borrell fou aplaudit al final de son parlament, al igual que en
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lo comensant d'aqueixa sèrie de conferencias, que tanta importància
venen revestint.
Rebi nostra sincera felicitació y abrigui la seguritat de nostre agrahiment per haber contribuhit ab sa valiosa. cooperació, al bé que. nostra
llegislació ha de reportar de las conferencias organisadas per la mentada Acadèmia.
N.

A LA

BRECHA

Los iniciadors y cooperadors de la idea de p o r t a r à en Permanyer per
candidat à diputat à Corts per aquest districte, podem estar orgullosos de
tal determinació perquè las numerasissimas felicitacions que hem rebut
de importants personalitats de dintre y fora d' aquesta comarca, ens demostran que hem estat acertats al escullir 1' home que vdiem 'ns representi en la cambra popular.
Y aqusstas felicitacions son mes dignes de tenirse en compte y donan
mes valor à nostra determinació, per cuan unas procedeixen de personas
imparcials apartadas de las lluyt.ds políticas y las altres d' elements de
tots los partits poíítichs, inclús el fusionistíi mateix, que estan desitjosos
de tenir per representant à una persona apte, inflexible, de grans coneixements, que senti verdader amor per la terra catalana y que estigui disposat sempre, com ho està en Permanyer, à sacriflcarse per la mateixa y
à lliurar forta batalla contra 1' actual estat de cosas.
Aquestas enhorabonas robusteixen nostre esperit y ens donan novas
forsas pera treballar sens paro ni descans pera que nostres propòsits en
las actuals círcunstancias es veigin coronats pel mes complert y brillant
trionf. Pera alcansarlo estem disposats à multiplicarnos emprant tots los
medis decents y virils que à nostra ma estigan y perseguirém sense consideracions de cap mena, en aquesta recua de sers degradats y prostítuhits que en épocas electorals es converteixan en verdaders lladres de la
voluntat del poble.
Volém que aquesta voluntat siga respectada y atesa, que dret hi te el
poble. Y si encara mes depresivas y baixas ambicions, algú intenta burlaria, nosaltres estarém arma al bras alerta, pera que la lley y la justícia
. es compleixin ab tota.puresa y fidelitat.
A la lluyta anem ab fortalesa y coratge y no 'ns deixarem trepitjar
en nostres drets, per ningú, siga quina vulgui sa posició y gerarquía,
(De «Las Cuatre Barras» de Vilafranca del Panadés).
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SECC5Ó

RELLïíSSOSA

SANTS D' AVUT.—Sant Gregori '1 grant, papa y doctor; Mamilià y Pere, màrtirs;
Eduni, prébere y companys màrtirs; Teofans, monjo; y Santas Sanxa y Josefiua, vgs.
Sant Gregori, justament anomenat lo grant ó magno, nasqué à Roma en temps de
Justíno I I . Comansà distingintse en lo Senat y luego fou nombrat prefecte ó gobernador
de Roma. Mort son pare de qui heretà inmensas riquesas y títols nobiliaris, veyentsr
jove y lliure se vengué tot lo patrimoni y riquissim mobiliari, repartint son import í
obras piadosaa y als pobres, y prengué I ' hàbit de monjo en lo monastir do Sant Andre.
Prompte lo elegiren abat, desempenyà lo càrrech de nunci del papa à Constaníinopla y
després mort lo papa Peíayo fou elegit Sant Gregori pera ocupar la cadira do Sant Pere.
La activitat y lo zel d' aquest papa à pesar d' estar casi sempre malaltís es imponderable. Escrigué à mes de las Morals sobre Job que forman 35 llibres, los Dialechs sobre
la vida dels sants d' Itàlia. Lo Pastoral; 22 Horaílias sobre Ezequiel, 40 Homilias sobre
'Is Evangelis; L1 Antifonari, Lo Sacramentari y 840 cartas divididas en 12 llibres. Retornà lo cant de la Iglesia component lo cant plà ó gregorià y això à més d' ocuparse fins
en los mes petits detalls del gobern de 1' Iglesia de tot lo mon y sols en tratze anys y
mitj de Pontificat, morint à la edat dc 60 anys.
PARRÒQUIA DE SANT FELIÜ.-Missas per Joan Torras Crespi, Feliu Cuberta,
Maria Girbau, Salvador Gonzalvez, Quirse Masjoan y Joan Casanovas Sallarés.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—Missas per Pau Pujol y Pratjusà. A las nou,
ofici funeral per Joseph Oller y Comadràn.

IVo'fca®

oficiales

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 11.
Defuncions:

Maria Serra Aspachs, 8 mesos.

O VA
Heus aqui la convocatòria que s' ha fixat à Vilafranca y demés pobles
d' aquella comarca, pera '1 meeting electoral que tindrà lloch lo vinent
diumenge, diu aixis:
«Catalans: Las desgracias que ban plogut sobre la nostra terra à causa
del desgavell de la política imperant, son intolerables. Es hora de que en
las Corts del Estat se fassi sentir una veu que parli, no en nom d' un partit, sino en nom del país; en nom dels desgraciats quina vida 's sacrifica
y.en nom de tot lo poble bonrat y travailador que paga en ú'tlra terme
las disbauisas de la política.
«Lo Centre Catalanista d' aquesta població, secundat per lo partit fe-
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derul y demés personas ilustradas y de repi'esentació de la comarca no
subjectas al caciquisme, desitja que i districte de Vilafranca del Panadés tingui 1' honor d' enviar à las,Corts à un veritable representant de la
terra, à un home independent com don Joan J. Permanyer, quia nom, que
ha de recordar à tot català 1' acte més enérgich d' independència política
que han presenciat las Corts de Madrid, nos es üna garantia de lo dignament que sabrà correspondre à la confiansa de aquest districte.
»Per aixó vos convidém à la reunió pública que hi h a u r à diumenje dia
13 à las deu del matí en lo Teatro Principal, convensuís de que hi acudiréu ab mateix entussiasme ab que en son dia donaréu vostres vostres vots
à tant eminent patrici.
»Vilafranca del Panadés 8 de Mars de 1898.—Lo Centre Catalanista.»
A la feynadora vila de Sestao s' ha constituhit ab lo nom d' «Euskalduna» una patriótica societat de bascófils. Lo fí d' aquesta es lo travallar
pel despertament del esperit patri dels fills d' A i t o r y conseguir la obtenció de las ploradas llibertats bascas.
En atenta circular nos comunica don Francisco Pulit y Tiana que en
virtut de las disposicions testamentarias de son difunt Pare seguirà la casa baix soa nom, continuant los mateixos negocis à que venia dedicantse.
Fem vots pera que las majors prosperitats acompanyin à nostre particular amich en tots sos negocis.
Végis las següents ratllas que reproduliím d' una correspondència de
Madrít, per ocuparse de la presentació d' en Permanyer per candidat à
Corts pel districte de Vilafranca del Panadés.
«Es acullida ab aplaudiments per los catalans aqui residents la noticia'de que en lo districte de Vilafranca del Panadés, lo partit regionalista ha resolt presentar com à candidat propi per diputat en las vinentas
Corts, y més encara que ha designat per tal distingit jurisconsult y ferra
company de causa senyor Permanyer. Es hora ja de que 'Is regionalistas
catalens donguin lo gran pas que pot ser que serà indefectiblement la
senyal de una nova era per los trovalls de reivindicació del dret públich
de la vella pàtria, posat en armonía ab las ideas é interessos dels temps
moderns. TJn diputat regionalista en las Corts serà un aconteixement. H i
ha baix aquest concepte una glòria à conquistar y un gran nom que fer.
La joventut regionalista de tot Catalunya hauria de móures en aquest
sentit, é imitar en algúti altre districte de Catalunya P exemple de Vilafranca. Vensuts ó vencedors los joves que -'s llensin à la lluyta, à mes de
cumplir un deber, posaràn las fitas d' ahont recomensaràn en altra ocasió esforsos més que '1 d' ara profitoses. Lo dia ea que Catalunya envihi
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à las Corts la majoria dels seus diputats regionalistas altre serà l ' especta de la cosa pública.
Ahir, vespre, en lo Centre d' Excursionista de Catalunya, nostre bon
amich don Francisco Flos y Calcat llegí alguns fragments de sa obra
pròxima à publicarse, titulada Promptuari de la escriptura catalana, quin
travall fou molt ben rebut per la concurrència que aplaudí y falicità à
son autor.
Ahir estigué de nou en aquesta ciutat una Comissió de la Creu Roja,
à fi d' organisar una cuestació al obgecte de recaudar recursos pera ' l
sosteniment del Sanatori que té establert à Barcelona, hont hi reculleixen los soldats malalts y ferits que venen de Cuba y Filipinas.
Aquesta debia tenir lloch lo vinent diumenge, segons anunciarem en
un de nostres números anteriors; pero en vista del estat del temps y sobretot de nostres carrers^ que sorprengué als comissionats, acordaren
aplasarla pera lo diumenge dia 20, 1' endemà de Sant Joseph, esperant
dels caritatius sentiments de nostres conciutadans, que no serà infroctuoaa sa comanda.
Avuy à las 9 del matí se eelebraràn en la Parròquia de la Purissima
Concepció los funerals en sufragi de l ' ànima del que fou nostre estimat
amich y company don Joseph Oller y Comadran (q. a. c. s.) qui mori '1
dia 25 del passat Febrer.
Llegim en un periódich estranger:
«Sir Wilfrid Laurier, primer ministre de Dominion y Monsenyor Langevin, arquebisbe de Sant Bonifaci ó del Manitoba, han celebrat un conveni relatiu à la cuestió de las escolas católicas y las nacionals.»
Respecte à las escolas rurals, enlloch dels llibres de text bilingües, s'
ha convingut que 'ls llibres exclussivamont francesos seràn posats à disposició dels alumnos de rassa francesa en los primers anys de la ensenyansa, à f i de que, quan hagin ja rebut instrucció suficient en sa pròpia
llengua, pugan allavors los escolars comensar llurs estudis segons lo sistema bilingüe, ó sia l ' oficial del pais.
Por tot arreu va obríntse pas y domina 1' esperit de justícia y '1 sentit
cumú menos à Espanya.»
Lo dijous passat tingué lioch en lo teatro Principal V estreno del episodi Trafalgar, lo qual, la companyia que dirigeixen los senyors Montero y Alvarez lo representa ab verdader carinyo y lo vesteix ab propietat.
Lo decorat pintat per lo reputat pintor senyor Urgellés, es de lo millor
que 'm vist. Lo cuadro plàstich fou presentat ab tota esplendidés sent
molt aplaudit.
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L a orquesta Fatxendas baix la batuta del mestre Alvarez, executà
d' un modo admirable la part instrumental.
Per causa del malt temps la concurrència fou molt eseasa.
Demà diumenge se donarà ia segona representació
Trafalgar, posantse ademés la sarsuela La Viejecita,
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Eambla, 93, casa de
confiansa.
Avuy à la nit tindrà lloch una única y extraordinària funció en lo teatre
Cervan tes per las companyias dramàtica y mímica que írevallan en lo
teatro del Circo de Barcelona.
Se posaràn en escena las comédias en un acte La resurrecció y E l honor nacional, per la companyia del Sr. Graells.
Acabarà la funció ab la presentació de la gran companyia mímica
Onofri ab lo espectacle de gran aparato E l maestro de armas.
Fendrà part à dit espectacle una numerosa orquesta.

TELEGRAMAS
Madrid, 11, 5 t.—La Junta del partit Unió Constitucional de 1' Habï|j|i ha acordat
anar à la llayta electoralLo secretari de Guerra dels Estats Units ha conferenciat ab los jefes de las fundiciong de Bethelehem, demanAntloshi qu' activin la construcció de canons. Lo secretari
de Marina ha conferenciat ab lo president de là Cotnpahyia Trasatlàntica nort-íimericana
à fi de convertir barcos deia mateixa en barcosde combat. Lo creuher «Marblehead»
ha sortit pera unirse à la esquadra nort-americana. Lo «Wilmington» ha sarpat ab rurabo à Haití.
Telegrafian de Londres que al «Daily Mail» li comunican desdc Hong-Kong que'Is
insurrectes de Filipinas s'han apoderat del poble de Polinao que es ahout està amarrat
lo cable.
Lo mateix periódich publica un telégrama de Singapore en lo quin se diu que 1' esquadra nort-araorieana ha sortit ab rtímbo à Manila. '
Continua '1 pànich en los centres comercials y bursàtils derant la baixa continuada
dels Talors y la puja escandalosa dels cambis.
Entre unas y altres coaas las corrent» pessimístas s' acentuan, presentant 1' aspecte'
de la cosa pública verdaders senyals de un daltabaix.

CAMBIS

A l a hora d' entrar en prempsa aquest número no hem rebut la cotisacïò.oficial pero
hem sabut per personas arribadas de Barcelona à última hora que 'í cambi de franchs
havia arribat à 40.
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Imprempta y Encuadernacions dc Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

