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Seíianari Mensor flels interessos morals y materials üe Catalunya
La correspondència al Director.—Los originals no 's tornan
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aliunestulicriticHe JOSEPH IÍART
Aquesta obra ricament impresa sobi-e paper Brístol y que và ilustrada ab mes de 80 grans composicions dels artistas Joseph Lluis Pellicer j A. Fabrés, forma un tomo en foli de 328 planas.

Preu: 20 pessetas, en rústica.
» 25
»
luxosament' enquadernada.
S' està agotant la edició.
Pot encarregarse al Centre de Suscripcions de Llorens Lladó, carrer de Sant Pau; núm. 4.—Sabadell.
ADÍVHSfOlMS T E M P O R A L S
Totas las ileys administrativas que 's publican à Espanya, per
necessitat han de resultar ó perjudicials, ó deficients ó nulas, tota
vegada que la pública Administració no descansa en las bases de rectitut, moralitat y perícia que son los factors indispensables à promoure
'1 be social.
Gens ha d' extranyar, donchs, que al veure aprobada avuy la lley
de Admisions temporals, després de quinse mesos de passejaria per
nostras Corts, tinguem que repetir lo que altres vegadas, ó sia, que

L o CATALANISTA
es inútil tot lo que s' ha fet, perquè no ha d' ésser fàcil que ni per
raresa vegem solicitada una sola concesió, ja que són de tal naturalesa las trabas que s' imposan al transformador que sols contant ab
la ventatja certa de 1' impunitat d' un frau, no hi haurà gayre be qui
vulgui engolfarse en lo maremàgnum d' un expedienteix etern en mitj
del complicat y viciat organisme de nostra Administració.
Y- que aixís haigi de succehir ab lleys com la que 'ns ocupa es
doblement sensible, en quant las admisions temporals per la índole
varia de sàs manifestacions en 1' ordre mercantil, d' haver sigut ben
reguladas baix la base d' una bona Administració, estavan destinadas
à produhir profitosos resultats en diferents rams de 1' activitat humana, ja donant vida al comers; ja senyalant nous mercats à la marina,
ja fomentant 1' indústria en §os múltiplos é importants aspectes.
Just, molt just es 1' article tercer de la Lley que 's refereix al
pago ó afiansament à satisfacció de la Administració dels drets aranselaris senyalats als productes admesos temporalment segons la procedència y estat; pero que n' hem de fer de que sigui just si ningú
voldrà exposarse al pago de drets tenint la convicció certa y fundada
de que pera reintegrarse de la cantitat bestreta hauria de passar
temps y temps, aixó encare si escapava de las urpas dels famolenchs
empleats que ab tot descaro li exigissin un tant alsat pera enUestirli l1,
assumpta.
• .
Pero es mes, la cantitat bestreta per drets reintegrables ma de
produhir algun benefici? Si la elaboració ó trasformació es de importància tan per la cantitat dels productes admesos com per son valor
aranselari, y si '1 temps en que deu ferse la transformació es ademés
à Uarch plasso c:se garantisa al industrial transformador la productibilitat adecuada à ía cantitat invertida en lo pago de ^drets y al temps
transcorregut, pera que no resulti colocat en condicions desfavorables
de competència?
Just es també que 's disposi la publicació de la solicitut d" admisió ben detallada en la Gaceta de Madrid y en lo Boletín Oficial de la
provincià ahont pretengui '1 solicitant exercir la seva indústria, com
ho es: que 7s procurin evitar, com sembla intentarse en los articles
seté, vuitè, nové y onze de la Lley, los perjudicis que podrían causarse à la producció nacional, pero las facilitats que 's donan à enti-
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tats y particulars pera oposarse à la concesió, à la vegada que demostra falta de criteri económich determinat, constitueixen no pocas
vegadas la mes pesada rèmora al desenrrotllo de la prosperitat material.
Lo previngut en I ' article nové que disposa que «si 's fes alguna
reclamació contra la admissió temporal d' una mercaderia, lo Gobern
avans d' otorgar la concessió, escoltarà à las juntas consultivas d'
Aranzels y Agronómica, al Consell superior d' Agricultura, y al d'
'Estat en ple,» es la condemnació mes absoluta de la Lley de admisións. A Espanya ahont 1' atreviment troba favorable acullida en las
esferas oficials y ahont los esperits mesquins imposan à la majoria
indiferent per desenganyada, sas pretensions de mala fé, no es pas
possible que tingui èxit la Lley à que 'ns referim.
Per mes que '1 ministre d' Hisenda, de qui, dit sia en honor à la
veritat, no 'n podem esperar gran cosa.donat los seus antecedents y
principis lliurecambistas, s' esforsés en facilitar las admisions per medi
dels reglaments y disposicions que promet en i ' article catorzè, lo
escrit, escrit està y en contra de lo escrit s' hi estrellaría fins la voluntat mes predisposada à favorir lo que s' ha intentat crear.
Havèm de contemplar, donchs, una vegada mes, com en aquest
desditxat país res de profitós se fà en favor de las forsas vivas de la
Nació, que son las que donan lo tó de la cultura material, ínteleçtual
y moral en tots los pobles que 'Is goberns vetllan per la prosperitat
de la pàtria.
JOAN GUBEBN.
Alguns periódichs de Barcelona, los que viuhen al dia en la mala acepció d'
aquesta paraula, han emplenat aquestos dias sas pàginas ab la relació de un.
Judici Oral que caliíican de notable, no sabém perquè.
Cridem la atenció de la gent sensata sobre la manera que tenen de iíustrar
aquells diaris a sos abonats y llegidors, explotant la inútil curiositat del públich
impresionable que aixís concorre à las corridas de toros, p e r q u è 'Is que hi van
mouhen molta fressa, com s'interessa pel castich ó absolució dels criminals perquè publican la causa à bombo y platerets alguns interesats en que s! arreli una
costum dolenta y còmoda pera cumplir moltas quartillas sense necessitat de expreme '1 cervell.
Nosaltres c e n s u r é m ab totas nostras forsas la publicació de eixosyitífocis orals
que ni sisquera tenen lo mèrit de conduhir la opinió, que tan prompte aplaudeix
al fiscal com al defensor; y ho censurem ab tanta mes energia en quant sols serveixen pera donar datos al mai intencionat pera ferse un repertori dé recursos en
sas malifetas.
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Un periódich formal deu tenir una missió mes alta, al nostre modo de veurer,
que fer n à i x e r 1' odi ó la compassió en lo cor del poble per los acusats dels crims
que 's cometen cada dia.
Y si apartat de tot lo dit no n: h i h a g u é s prou encara pera fer sòlida la opinió
nostra, pensis que pel camí e m p r é s sols se va à convertir los judicis orals en Uuyías académicas, en las quals los advocats hi anirían a l l u h i r sas qualitats d' orador, circunstancia odiosa que ha fet del Parlament y farà de tot arreu ahont intervingui, un camp distingit pera ;ls xarraires, pero no un lloch propi pera 1: esclariment de la veritat y de la justícia, no sempre cubertas baix un mantó de flors
artificials.

S B O O I O

IPOILÍTIO-A.

E l Defensor de Sant Sadurní de Noya nos contesta à lo que lí deyam, afirmant
que, en efecte, sent remordiments pel cambi de periódich independent à esclau
del partit reformista, pero 'Is sent tant sols per no haverho fet desde '1 primer dia
de sa publicació,
jNo compren '1 colega lopista, remerista y reformista, que traetanse dels partits polítichs que 's disputan las despullas d' Espanya, no 's pol afirmar en lo
que diu?
• Qui sab quin partit era en aquella fetxa '1 que avuy acaudillan cada hú per son
cantó los senyors López Domínguez y Romero Robledo.
jNo veu E l Defensor que seguint aixis s: exposa à cambiar de fesomia cada vegada que aquells llustres 'Is hi dongui la gana?
Mes que hi farém.
Repetim com lo primer dia que 'ns ocuparem de la transformació del cologa:
iQué Deu l ' i l u m i n i !
Y apropósit de El Defensor:
jAre que s' han separat sos ílustres jefes, cap ahont se decanta?
gEs romerista ó lopista?
Vaya una feyna que s' ha buscat '1 colega al flcarse en la política mesquina y
despreciable de Madrit.
De un periódich de Madrit:
«Ahir 's nombraren en lo Congrés varias comisions de interès secundari.»
. Cosas dels polítichs.
De segur que son assumptes d' interès pera algunas sino totas de las regions
espanyolas.
Pero per aixó ne diuhen secundaris.
Que se :ls hi endona à n' ells de 'Is interesos d' Espanya.
;Com no sigan empleos, ó bonàs ocasions pera fer alganai-irregulariiaí.'
Lo senyor Albareda ha suprimit del presupost de Gobernació la partida do vora
de 200,000 pesetas que 's dedícavan à calamitats públicas.
De mica à mica :s va lluny.
Avuy ;ns treuhen las 200,000 pesetas.
Qui sab d e m à , si comprenent lo perjudicial que son pera '1 país t r e u r à n las calamitats públicas.
Que be estariam sense ministres que cobran y empleats que xuclan.
jSense calamitats!
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Retall de la sesió del Senat del dia 21 d' aquest mes.
l,o senyor Ferrer y Vidal: Lo dit referent à las goteras del palau de la Exposició per tots los periódichs es absolutament fals. ("Veus en las tribunas de la
prempsa: [Moltas gracias!)
Efectivament; deuhen donarlas.
P e r q u è en un altre país, si ;ls periódichs deJa Capital fossin los primers d' anar
contra 1' Exposició y ferhi tot lo mal possible envejosos de rassa, com han fet los
de Madrit fins avuy, altre cosa s' hagueran sentit.
Tenen sort encara qu' aquí som molt pacíflchs.
Per fi s' han separat lo senyor López Domínguez y Romero Robledo.
Sempre ho deyam.
Lo viurer amistansat y en lo bordell d' Espanya no podia donar altre resultat.
Are tindrem tres partits lliberals.
Es lo que passa en aquestos casos.
Un partit mes.
Y un bon tros de dignitat menos.
Diu un períódich de Sevilla;
«L' apassionament exagerat dels partidaris de E l Espartero y Guerrita ha produint lamentables resultats, perquè avans d ' a h i r per la larde las disputas prengueren un caràcter bastant agre, fins al extrem de venir à las mans !ls contendents.
Guerrita 's salvà per miracle de dos punyaladas que l i dirigí un contrari seu,
y à fi de evitar una nova acomesa se n' ha anat à Córdoba, d' ahont no se sab si
tornarà à aquesta capital, puesto que té contractadas las tres corridas de Fira.
A l banderillero el Bebe V acometeren per la nit en lo cafó Suís, tenint que agafar una cadira pera defensarse y obrirse pas.
Qui de tals quimeras ha sortit pitjor librat es un cordobés, à qui donaren tal
garrotada que l i romperen un bras.»
Aixís, aixís es natural que s! entenguin los idólatras del espectacle nacional.
Si 1' afició es embrutidora, com ha dit molt bé un escriptor castellà, ^qué té de
particular que tan estúpits apassionaments ocasioni?
Després de tot ;que haya un cadmer mas que importa al mundo!

LA SOCA Y L' EMPELT
La soca es de bona fusta y '1 fruyt lo dona bó.
Un poch aspre, lo troban los enllepolits y afeminats, pero per los
inteligents té bona molsa y 'Is estómachs sans sostenen que 's digereix be.
Los nostres avis cuidaren i ' abre y 1' arbre 's crià tan ufà, que i s
arrels s' estengueren ben lluny y son brancatje donava sombra à un
poble viril, aymant de la llibertat y del travall.
iFeya bó reposarse, feta la feyna, sota la ufana ramadà de la Pàtria altiva, robusta y forta com la vella alzina, que 's cria en la vermella argila del terrós catalàI
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Y sos fills sans y lliures ensenyavan als demés pobles, lligats per
lo esclavatje, que '1 progrés se lliga bé ab la llibertat, quan lo poble
respecta 'Is usos y costums dels temps antichs.
La soca era vella, la seva forta, lo ramatje verí.
Mes una rassa altiva y dominadora feu llenya del arbre antich.
La rabassa quedà enterrada; lo rostoll usà la terre; lo gram y la
canyota prengueren la plassa del arbre altiu.
Y aquell productiu reyalme, bressol d' héroes y viver d' actius
travalladors, fou erm campament de la gent de la galvana, vinguts à
esprémer lo que avans era hermós jardí.
De la rabassa enterrada, pujaren nous rebrots, que encara conservan ara d' aquella antiga alsina. la forsa de la sava y la verda brosta
del brancatje ombriu.
Y fan nosa à la nova gent vinguda, las mostrss que recordan I '
arbre antich.
Convé empeltarlo al gust dels nous dominadors; que pugi raquítich y groguench no importa, si 1' empelt s' adapta al seus gustos y
aficions.
Y veus aquí perquè, ab deliri, tot lo que queda de català 's troba
rustich y bort y vol enterrarse, perquè sols quedi un fruyt neutre, que
res tingui del arbre primitiu.
* *
Davant la fatxada vella de casa la ciutat de Barcelona hi ha una
entrada gran. En un gran lletrero se veu escrit «Caixa d' ahorros».
Aquella fatxada de pur gust gótich recorda ab goig lo temps cle
glorias passadas. Y dins de la entrada del davant, aquella multitut de
menestrals que fan cm y esperan son torn, son los rebrots de la vella
rabassa de nostre pàtria.
Travalladors y donas, ab la llibreta sota '1 bras y 'Is cuartos ben
estrets à la mà, esperan devant de 1' enfilat de ferro de la caixa, que
'1 empleat los hi prengui las sevas ecenomías, robadas als gustos y à
las festas à que la passió inclina, pera que serveixin à una tranquila
vellesa y als orfans que causa à voltas la fatalitat.
jY quin sospir de satisfacció; y quina cara mes alegroya mostra la
gent que surt d' aquella casal
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;SembIa que surtin vencedors d' un combat interior y que se sentin eoiosos de la victorià alcansadai
iQuanías penas; quants sufriments; quantas privacions costan
aquells cèntims portats allí pera '1 dia de prova!
,
Afora, los cartells de brillants colors los tentan à las festas; los
diaris los parlan dels espectacles incitius que arreu aguaytan la. pesseta: Los aparadors lluen de joguinas,-de regalos y de cosas bonàs
posadas ab sos preus escalonats—per tots los gustos—convidantlos à
gastar los cuartos; pera arribar à aquella casa han hagut de salvar
mil rateras paradas à tots los cantons.
A la butxaca tenen las sobras de la setmanada. [Sis días de sacrifici, de penas y de costosos travalls! JNO fóra millor—diu la tentació—
que 't gastessis aquestos cuartosr
L ' ànim necessita esbargiment, lo cos divertissio, qui sap qui aprofitarà de las tevas economías; gosa avuy—diu lo sofisme—demà serà
íart.
Mes 1' àngel de la tradició: lo recort potser d' una mare estalviadora, conduheix aquella gent à la caixa d' ahorros, los dóna la satisfacció interior d' haver sigut previsors y fa d' ells un poble honrat
que ni 's torna bèstia ab T alcohol, ni 's corromp en la peresa.
Aquesta, aquesta es la vella soca de nostres antepassats, malament criticats d' egoistas y avaros.
Ab un sol que llú y escalfa, la Rambla està plena de gent al diumenje. Son las tres y 'Is ómnibus van buscats: fumant, cridant y de
colla ab companys, tothom se dirigeix Rambla avall.
Los cafès llensan la gent à fornadas; carratelas descubertas pasan
ab un mostrador de donas agraciadas; frescas per fora, podridas per
dins. Una excitació que sembla alegria se pinta en tots los semblants,
y la ma à la butxaca la pesseta, redona corra, y llisa s' esmuny.
Y passa un bon mosso, alt y ben plantat. Y un murmuri se comensa à estendre, los pillets lo segueixen, los homens li van darrera,
un grupo 1' aclama... es Mazzantini.
jAls toros, als toros! La corrida promet ser bona; se tém que hi
hagi desgracias. La ganadería de A, B. té toros valents, Espartero es
atrevit...
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Als toros, als toros.
Y la gent va à la plassa; y l1 espetacïe nacional s' ompla per encant;
la sang corra per 1' arena: una víctima es portada al hospital, mentres
lo públichj la gola seca, crida y s' esgargamella discutint las sorts.
Mestrestant al vespre ja no hi ha sopar à casa. La dona plora, 1'
home està mal humorat; se troba '1 travall dur, y 1' ayguardent fà lo
seu camí exaltant lo cervell é incitant à la rebelió.
jAquest es 1' empelt; d' aquest espectacle s' espera lo nou fruyt!. ,
Mes la rabassa encara es viva y 'Is rebrots van pujant.
;Tan debò que 'Is empelts no visquin!—A. P. C.
(De Lo Somatent.)

LAS GOS HEBMÍTAS (I)
Passat lo pont, seguint la carretera
que al riu Kipoll de dret à dret travessa,
s' alsa demunt mateix de la vorera
que guia la corrent y al mar la endressa,
de la Salut 1£ hermita aliont estimada
la Verge dels creyents fou venerada.
A son costat, com nova qu: es, mes bella
1! església que 'Is devots l i fabricaren
s' aixeca mes gentil; branca novella
d' aquell roser florit que allí plantareu
generacions qual sendra te guardada
la fossa d' allà prop freda y gelada.
Lo dia en que '1 Sol bat demunt sa obra
y ab ell tots los detalls prenen ficsesa.
véureulas de costat; la vella y pobra
y '1 altre esclatant de jovenesa,
com fita a un' altre fita aparellada
de T historia d' eix mon, per Deu dictada.
Mes quan trons y mestral à uu temps barrejan
sos udóls entre mitj de la tempesta
y las vigas de 1' una en va forcejan
debaix las neus que al altre posan vesta.
de la campana al só que n' es brandada
sentireu eixa historia ja olvidada.
—Lo temps me destruhí; queyan à engrunas
lo sostre y mas parets y s1 arrunava
mon chor y mon altar y entre las runas
la Verge de mos somnis perillava...—
Aixís sol dir 1' hermita abandonada
sempre que '1 vent sorolla sa teulada.
(i)
Poesia llegida per son autor en la vetllada-aniversari de aquest Centre Català lo dia 3 de Mars
passat.
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Aixís sol dir y aixís sas encontradas
fentse seu aquest plany de greu tristesa,
recordant las edats que son passadas
enfront aquest present plé de pobresa,
repeteixen:—malliaja la diada
en que la pau delí cor nos fon robada.—
Mes quan la hermita nova ab argentina
y vigorosa Teu lo crit ne llonsa
redressantse potent y gegantina
com signant lo camí de renaixensa,
1' indiferència apart que repti ayrada
de la Pàtria que jau esolavisada.
Mireu,—diu à ne 'Is pobles—vostra imatje:
lo Santuari vell es vostra terra;
lo Santuari nou es vostre hostatjo
puig la runa, del vell ja vos desterra;
jay dels pobles, que 'n i ' hora senyalada
no tingan 1' altre hermita fabricada!
;Ay de la Pàtria imatje digna y santa
que dessota '1 teulat de nostra historia
apenys si de grillons un mur 1! aguanta
befa y escarni de sa honra y glòria!
jAy de tú, Catalunya maltractada
si en hora breu no 't veus reedificada!

JOAN FREIXA Y COS.
Barcelona 3 de Mars de 18S8.

CERTAMEN DE FIGUERAS D E 1888
FALLO DEL JURAT
Premi l.®1 Flor natural. Teniam vintanya. Lema: Canso.—Primer Accèssit: L a
vida de la flor. A m i hija.—Segon Accèssit. La tramontana. Lema, Pàtria.
Premi 2.n' Del Cassino Menestral, E l trahajo let/ del progreso. Lema: Labor
prima virtus.
Premi extraordinari.—Caràcter y efecioa del trabajo. Lema: El bienestar i n d i vidual y el social solo se logra con el trabajo.
Premi 3.er Del Cassino Figuerense. Memòria sobre las centa/as que ha de reportar d Figueras y su comarca la construcción delproyeciado canal del Baj'o A í n purddn. Lema; P a g è s que rega, dos voltas sega.
Premi 4.rt De la societat Erato.—No se adjudica.
Premi 5.111 (Condicional, próvio consentímiento de la Diputación de Gerona.)
L ' Escó. Lema: Del tiraoo engafioso, etc.
Premi 6.é Del Ajuntament de Figueras. Re/ormas que p o d r í a n hacerse en la
ciudad. de Figueras, bajo el triple aspecto de la higiene, utilidad y ornaio. Lema: No
sonemos con la perfección, etc.
Accèssit. Re/ormas que p o d r í a n hacerse en la ciudMd de Figueras, etc. Lema: El
ornato y limpieza de un pueblo estan, etc.
Premi 7.ó Del Claustre del Institut y Professorat de primera ensenyansa.—Desert. .
Premi 8.é Del senyor Sunyer y Capdevila (major). Ventajas de la f u n d a c i ó n de
un centro liberal y proyecto de reglamento por su constitución. Lema: L: union fait
la force.
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Premi 9.é De don Felip Tutau. No s' adjudica.—Menció honoriflca. A Figueras.
Lema: «Jo d: aquí me 'n ting d; anar, que 1' anyorament me mata.»
Premi 10. De la Reunió dels Tranquils. Premi; Un m à r t i r de la Urbanitat.
Lema: iPobre barret!
Premi 11. Del senyor Comte de Foxa. Estudio de los antiguos gremios de Cataluna. Lema: Gremio quiere decir associacion' etc.
Premi 12. De don Francisco Presas. No s' adjudica.
Premi 13. De don Miquel Gummà y Garriga. Sols la moral cristiana, etc. Lema:
Los valies y los obstaculos que se opongan, etc.
Premi 14. De don Modest Coó. Desert.
Premi 15. De varis socis del Cassino Menestral Figuerense. Oda. L a übertad.
Lema: M i iabio invoca la übertad sublime.
Accèssit. L a Liberiad. Oda. Lema: Tuyo es el pervenir.
Premi 16 De don Joseph Baró y Sureda. Medios de levantar la agricultura del
Ampurdan. Lema: Los aperos de labranza, etc.
Premi 17. De varis socis del Cassino Figuerense. £,• abolició de la esclamtut.
Lema: La llibertat es la pau.
Premi 18. Do don Lluis Albert y Paradeda. No 's adjudica.
Premi 19. De don Joan Tutau. Concepto del regionalismo y del federalismo.
Lema: La religión reclama su puesto, etc.
P r e m í 20. De don Mariano Vilallonga. Reseha històrica de las minas del A m purdan. Lema: La agricultura y la mineria, etc.
Premi 21. De don Josepií Maria Vallés. No s1 adjudica.
Premi 22. De don E d u a r í Rodeja. Desert.
Premi 23, De don Carles de Aulet y Rafecas. No s' adjudica.
Premi 24. De E l Ampwdanés.—Que clase de drboles frutales. etc. Lema: El
trabajo es la primera virtud.
Premi 25. T>e E l A m p u r d a n é s . ~ L a Evcluccón. Tradición històrica del partido
republicano. Lema: Remember.
Premi 2(5. De don Teodor Baró y Sureda.—Za Caridad. Lema: Súper omnia.
Premi 27. De la direcció de Las Dominicales. Desert.
Premi 28. De don Francisco Romero Robledo.—Mefliona. Lema: Un cultivo
intensivo es la principal fuento, etc.
Premis 20 y 30. De don Joseph Rubau Donadeu.—Desert.
Premi 31. De Id. Id.—Guia de Figueras y pueblos del Ampurdan. Lema: A mi
pàtria.
Premi 32. De Id. Id.—Geografia, guia é historia y topografia, etc. Sens Lema.
Premiat sols per lo que 's refereix als itineraris pera viatjesy excursions, previ '1
consentiment del ofertor per no omplir las condicions del tema.
Premi 33. De Id. Id.—No s: adjudica.
Premi 34, 35, 36 y 37.—Deserts.
Premi 38 y 39. Pendents de resolució per lo Jurat de Figueras.
Lo President, Francisco Suner y Capdevila. Lo Secretari accidental, Joseph
Roca y Roca.

La Festa dels Joclis Florals d' enguany que revesteix lo caràcter de extraordinària ab
motiu de la Exposició Universal promet ésser molt esplèndida no sols en la forma sinó en
el fondo.
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Lo número de adjunts ha superat eu moltíssima cantitat al que podia suposarse, haventse clos lo plasso d1 admisió dels mateixos pera la solemnitat d! enguany.
Han entrat en concurs 340 composicions pera la llnyta literària entre ellasH figuran
una pila de dramas, novelas, monografías, epistolaris y Memorias sobre 1' esperit del Regionalisme.
Ko duptém que ab tant de empenyo per part dels escriptors y tantas dots de coneixement, imparcialitat y bon gust per part del Consistori, lo resultat ha de ser profitosíssini
pera '1 bé de la Literatura pàtria y:enaltiment de las nostras aspiracions.
Lo dissapte à la nit va celebrar lo Centre Escolar Catalanista la vetllada literari-musical que anunciarem oportunament. Molt numerosa y sumament escullida fou la concurrència que va assistirhi especialment de senyoras y senyoretas, àlas quals los joves escolars obsequiaren ab boniclis poms de flors. Los senyors concurrents se hagueren do quedar en las salas inmediatas, per estar pleníssim de senyoras lo saló y salas contiguas, del
elegant local de la Lliga de Catalunya.
Lo senyor Joseph Mateu, y :1 senyor Domingo Uoscli, tocareu d! una manera exquisida
un Minuet de Nollet y la Melodia de Welff, lo primer y '1 segon Tremolo de Gottsohalt y
la Tarantelle do Rubinstein. havent de repetir la darrera per dcmanarho aixís la concurrència admirada de la hermosura de la composició y del enginy del executant. Lo senyor
Pí (Enrich) va cantar jJa es mort! y Cant d' amor, duas poesías del senyor Freixa y Cos
molt inspiradament posadas en música pel aprofitat compositor dou Domingo Mas. Lo
jove don Emili Barril va cantar ab molta espressió jUay mes! poesia de A. Sola, posada
en música pel compositor senyor Casadevall. Los senyors Pí y Barril cantaren lo duo
Grua da clie l·lanca luna de Campane. Accedint à las instancias generals va cantar també
1' aplaudit baix senyor Miró, acompanyantlo al piano lo conegut pianista don Lluis Millet.
En V entremitj llegiren poesías: lo senyor ïomasmo una de molt sentida y valenta t i tulada Podraparla: lo senyor Rocamora ne llegí una del tomo del malaguanyat Mestre
Adolf Blanch y.altra del senyor Maragall; lo senyor Freixa y Gos va llegir sa Primavera;
don Jaume Novellas de Molins ne llegí duas molt aplaudidas; don Llorens Porteí llegí Lo
geni de Catalunya de Vinyals; La canso del Excursionista del senyor Moliné que va llegir
lo senyor Roger; y '1 senyor Verdaguer Callis va llegirne duas del Evnt. Jascinto Verdaguer que forman part del tomo que aviat se publicarà ab lo títol de Pàtria, y Maria do .
Magdala de don Àngel Guimerà.
La concurrència que, com hem dit, era llulmlíssima, dona mostras de sortir molt complascuda de la vetllada.
Devém fer avinent à nostres estimats colegas locals la Revista y E l Criterio, que notifiquin à sos respectius repartidors que la direcció, redacció y administració d' aquest períódich se ha trasladat; com ja anunciarem oportunament, en lo carrer de las Tres creus,
núm. 9.
Un català de V any vuyt es lo drarna que 's posarà en escena aquesta tarde en lo Teatre de los Campos de Recreo per la companyia que dirigeix lo primer actor don Fransesch
Bals. Per la nit Xa Ruérfana de Aragón.
Pera finalisar ab duas funcions los escentriclis y extraordinaris Bémoles executaran los
mes escullits de sos marevillosos. travalls.
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La secció dramàtica del Ateneo Sabadellós donarà avuy una extraordinària funció
composta de las comedias L a Malvasia de Sitjes, Un cop de ieïas é Indicis.
L ' entussiasta catalanista y amich nostre lo jove advocat don Llorens Marquet y
Kíèra, ha obert despaig en sa pròpia casa, carrer Arrabal de fora, núm. 44.
Nosaltres que !ns honrem ab la amistat íntima del senyor Marquet, y per lo mateix,
coneixem à fondo sas exceients qualitats, no duptem qu' en ell trobaran un just y recte
defensor aquelias personas que de son aussili necessitin.
Aquesta tarde !s posarà en escena en lo Teatre Cervaates per la companyia de sarsuela
de don Joan Prats y que dirigeix '1 celebrat primer barítono doa Agustí Guzmún, la sarsuela en 3 actes E l Salto del Pasiego; y per la nit en lo Teatro Principal, Campanonc.
Si 's té en conte la bona elecció de las obras y ;1 recomenable ouadro de companyia
que deuhen posarlas en escena es d! esperar que la empresa, obtindrà plens molt favorables.
La fàbrica anomenada dels alemanys situada en Sant Andreu de Palomar, s' ha vist
obligada à tancar sas portas, per falta de feyna aquesta y algunas altres que !s troban en
las mateixas condicions, podran ensenyar à :ls caps padres de la política espanyola quan
visitin à Barcelona ab motiu de la Exposició Universal, pera que s! admirin al contemplar
los maravellosos efectes dels tractats de comers. al mateix temps que també podran admirarse de la sobrada paciència que te !1 pays pera aguantaries.
Hem tingut ocasió de veurer lo ben assurtit dipòsit de vins. licors y champagnes que
don Joseph Puig té en son establiment. Rambla n.0 223 y 225.
En ell trobaran las personas qu' bo desitjin, varias classes de vins de acreditadas marcas y à preus sumament reduits.
Ha comensat k publicarse en ia Habana un periódich titulat, Montserrat. En son número del 30 de Mars publica '! programa de las festas que havian de celebrarse ' i dissapte
de Glòria y diumenge de Pascua per la Romeria catalana en lo Santuari de la Mare de Déu
de Montserrat en aquella isla.
Moltas son las personas que se 'ns han queixat del deplorable estat en que 's troba la
acera del carrer de Sant Joan que và desde la cantonada del carrer de Sant Joseph à la
de la Creueta,
A nosaltres, que no tenim la costum de queixarnos per assumptes d' administració pública, molt nos ha costat endresar aquesta à qui correspongui mes debém ferho tota volta
que veyém la imposibilitat de transitar per 1' esmentada acera donat lo seu complert estat
d' abandono.
Esperem, donolis, que nostra queixa serà degudament atesa per qui correspongui.
Avuy diumenge à dos quarts de quatre de la tarde la Acadèmia Calasancia, establerta
en las Escolas Pías d! aquesta ciutat, celebrarà la sessió reglamentaria mensual en la capella de la esmentada escola.
S! estan fen obras de importància en l'Hospital y Gasa de Benefiseneia d'aquesta ciutat.
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Sens dupte à causa de la pèssima administració dels correus d' Espanya fà alguns días
que Lo CATALANISTA 'S veu privat de la agradable visita del estimat colega Lo Somafm^
de Reus.
Ho sentim vivament y contem ab la esmena.
Lo dimars vinent se reunirà pera tractar d' ua asumpto importantíssim lo Consell General del Centre Català.
S! ha repartit lo n.0 23, corresponent al 15 d' aquest mes, de lo Butlletí de la Acadèmia Calasancia, contenint un cseullit y variat sumari.
En T últ;m número de L : Excursionista, Botlletí de l1 Associació Catalanista dc Excursions Cienüficas de Barcelona hi hem llegit las duas següents desagradables novas que
copiem à continuació:
"Ab sentiment tenim que donar compte à nostres associats de la prematura mort del
que fou nostre bon amich D. Felip Oribe y Patxot (E. P. D.) Encar que nascut en la República del üruguay no fou obstacle son bressol, pera que se manifestés en nostra torra
com un dels mes entusiastas oatalanistas y propagador de totas nostras aspiracions. Prova
certa d' aixó son las excursions que tenia fetas pera conèixer Catalunya; la part principal
que l i cap en la magnífica colecció de vistas fotogràficas de nostra Bsssílica, totas ellas
interessants y proporats à publicavse baix los auspicis d' una Societat particular, composta d' aymadors, de glorias artísticas de la terra; y mols altres travalls que deixa com
recort de sa curta passada per aquesta travallosa vida. Ab son entusiasme y sà criteri artístich, logrà aplegar alguns exemplars de notable mèrit que tenia ordenats en modest
museu. De caràcter franch, y clara inteligencia, sa mort serà molt sentida per tots los que
'1 tractaren; esperant arribi aquest sentiment com Isnitiu à sa desconsolada familia, y que
'1 Senyor l i concedesca la eterna glòria."
"Altre mort ha tingut també trist ressò. La del nostre digne soci delegat à Ripoll don
Antoni Maria Ginesta. Aymador de nostra passada grandesa había contribuït eficasment
à feria reviure en lo eor de sos compatricis, y probas verament positivas ne donà ab sas
gestions à favor de la restauració dol històric cenobi de sa vila adoptiva. Fill de la Cerdanya, havia adquirit aquell caràcter franch y ober que tan distingeix als naturals de la
mes poètica y esplèndida de las nostras regions pirenaicas; per aixó, sa estada à Barcelona, durant sa jovenesa, pogué esserli molt agradosa, mercès à las simpatías que ab sas cualitats morals y ab sos profuns estudis científichs, sapiguó guanyarse del element literari d'
aquesta ciutat. Mostra del dol que causà sa mort fou lo solemne enterro que l i celebrà la
vila de Ripoll, assistinthi las autoritats locals, confrarias, los Diputats à Corts y de la
Provincià, mes de quatre cents vehins ab atxas, y un nombrós séquit, sn que hi tenian cabuda totas las classes socials. Y aquest sentiment fou tan viu, que se sospengueren las feynas públicas en lo dia de son enterro, y s! ha a cordat mes tart erigirli un monument que
perpetuhi la memòria de tan insigne fill de la terra. Que son esperit descansi en la pau del
Senyor."
Se n'ha publicat lo VOLÚM v m corresponent al any 1884 de las MEMOBIAS de la Associació
Catalanista de Excursions CicnUficas de Barcelona que comprèn en 571 planas, los següents
travalls: Pau Piferra y Fàbregas, noticia biogràfica, per D. Bonaventura Renter.—Excur-
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sió à Sant Miquel del Fay desde la Garriga, per D. Cessar August Torras.—Id. à La Espluga de Francolí, Poblet, Vimbodí y castell de Milmanda, per D. Lluís Maria Soler.—
Id. a Llinàs, per D. Joan Llopis y Bofill.—Id. al Alt Pallars, per Mossèn Jascinto Verdaguer. Pbre.—Id. à las Guillerías, per D. Antoni Massó.—Id. à las Guillerías: Tradicións
orals y Literatura popular, per D. Sebastià Farnés.- - I d . de Sardanyola à Sant Joan d'
Horta per Sant Iscle de las Freixas, per D. Arthur Osona.—Id. à Banyolas, Porqueras,
Besalú y Serinyà, per D. Pelegrí Casades y Garmatxes.—Id. à Miravet, per D. Agustí
Monner.—Id. à Puig-Sacau. per D. Antoni Auléstia y Pijoan.—Id. à Bàrbara, per D. Lluís
G. Ferrer.—Id. à las montanyas y ex-monastir de Cardo (Tortosa), per D. Pere Campanya:
y Fàges.—Id. à las Illas Medas, per D. Pere Dória.—La Vall Maran y 1' origen del riu
Tet. per Mr. Pierre Vidal.—Excursió de Puigcerdà à la Seu d' Urgell y Valls d! Andorra
y regrés per la serra de Barcaràn, per D. Joaquim Guasch.—Id. à Núria. Puigmal y altres
llochs notables del Pirineu, per D. Cessar August Torras.—Id. à Badalona, per D. Heribert
Barallat.—Id. à Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona y Mediona, per D. Heribert Barallat.—Visita à las colecoions de D. Frederich Bordas, per D. Joan Cardona.—•
Excursió à Martorell y sos encontorns, per D, Eduart Castellet.—Una ànfora pompeyana,
per D.Pere Dória.
Ilustran aquesta obra 47 grabats trets dels croquis que posseheix la dita ASSOCIACIÓ,
y va acompanyada d' un completíssim index analítioh que facilita extraordinàriament la
consulta del llibre.
Se ven pera 'Is socis, al.preu de 7!50 pessetas, en lo local de la ASSOCIACIÓ; y pera '1
públich, al de 10 pessetas, en las pricipals llibrerías de Barcelona;.
Los senyors socis delegats que desitgin obtenirlo deuran designar persona que '1 reculle y satisfasse '! preu à Barcelona,
De Las Provincias de Valencià;
"S! estan reunint en lo Museu provincial de pinturas los ouadrosd' artistas valencians
que s' envian à la Exposició Universal de Barcelona.
Ahir vegérem en aquells salons las obras següents:
Abril: una marina de gran tamany. titulada A la vista de Valencià.
Saborit: un paisatje de dimeiasions també bastant grans, vista del convent de SanctiSpiritus.
Gamón: Sant Fraucesch, de cos enter y tamany natural.
Gracia (don Marian): Maier dolorosa, la Verge ab lo cadavre de Jesucrist als brases,
tamany natural.
Fillol: cuadret petit, Lo primer fill, escena do bateig en un poble valencià.
Carbonell: marina lo moll.
Gerique: un penitent en una cova.
Blasco: marina, un vapor en la dàrsena.
Ortiz: marina combat naval.
Vilar: dos paisatjes; un cr ells un molí en un hermós prat; altre un camí de montanya
vorejan un principi.
Castrillo: (escultura) lo busto d1 un vell.
Ademés d1 aquestos obras, presentada» ja, tenim noticia d' aquestas altras, que 's destinan també à la Exposició do Barcelona.
Agrasot: Avans de la corrida.
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Brel: L ' orfe; un pastor d: ovellas, que ha recullit y porta al corral un anyellet, qual
mare ha mort.
Gómez Niaderleidner: ü u ball de pagesos valencians.
Benavent: dos cuadros valencians; un d' ells grupo de venedors y compradors en lo
mercat; altre, bebedors en una taberna, invitant àunas noyas.
Probablement, lo dilluns s1 exposarà al públich en lo Museu las obras que s! envian à
Barcelona.
Als cuadros que hem mencionat, obra d' artistas valencians, pera la Exposició de Barcelona, hi hem d! afegir un paisatje del acreditat professor senyor Salvà, pres de las montanyas de Ghelva; y un venedor de taronjas, tipo valencià, pintat per lo senyor Genovés."

C A I X A DE E S T A L V I S D E S A B A D E L L

Han ingressat fins aquesta fetxa 4,729 pessetas procedentas de 383 imposicions,
essent 14 lo n ú m e r o de nous imponents. '
S' han tornat 2,245 pessetas 47 cèntims à 10 demanda de interessats.
Sabadell 15 de Abril de 1888.—Lo Director suplent, Joaquim Casanovas.
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Cuynas económicas de tots tamanys y sistemas, baterías de ferro
estanyaí y de porcelana, pessas de ferro, fogons de tots tamanys y de
diferents classes, etc, etc.
També sf adoban cuynas vellas y demés acessoris.
GRAS DIPÒSIT DE CARBÓ DE S. JOAN Y DE COK

GRAUPERA GERMANS
PEDREGAR, NÚMS. 15 Y 18.—SABADELL
-A.IN' TIEG·.A-

C-A. S

RP -A- I R I R ,

XJ - XJ J ^ .

TRES TARTANAS- NO VAS
Dirigirse al guarnicioner Joseph Cuadros, carrer de Sant Joan.
Se !n ven un ab lo qual se pot numerar desde ;1 n ú m e r o 1 al 9,999. Dirigirse à
la Rambla, n ú m e r o 70.
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i EQUITATIVA DELS ESTATS'UNITS
S O C I E T A T B E SEGUROS SOBRE L A YIDA

Delegació de Espanya y Poríial, carrer àe M l a , 16. laSrií
Delegació 3e Catalunya é IslasBalears, M M a i.'" Estntis, 6. pal, Barcelona
Situació de iaJSocietat en 1." de Janer dei present any
Actiu
duros 84.o78,904£85
Pasiu, valuació al 4 per cent .
»
66.274,650
Sobrant
»
18.104,254
Entrada total
»
23.240^849 Entrada per premis . . . .
»
19.115,775
Nou sQgíiro en 1887 . . . .
» 138.023,105
Seguro vigent
» 483.029,562
Hom-at per la delegació de Catalunya ab "1 carrecli d! agent y representant eu aquesta, de la esmentada Societat, he cregut convenient donar à conèixer, en obsequi als nombrosos suscrits que en Sabadell conta y al públicli en general, l1 estat floreixeni ab que
funciona, tant en America com en Europa, la Societat "La Equitativa" y al mateix temps
oferir à quantas personas tingan à be suscriureshi pera aprofitar los beneficiosos fruyttque proporciona, que en la oficina do mon càrreoh. carrer de Bahas, núm. 34, se donaran
quants informes "s desitjan, relacionat sobre las diversas combinacions de seguro que
aquesta important Societat emiteix, y se demostraran los positius resultats que s' obtenen,
no tant sols en los casos de morí, siuo també si s1 arriva ab vida al terme del temps d'
acumulació estipulat en lo contracte.
Sabadell l . " Abril de 1888.

Joaquim Miralles y Padrós.
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Gran dipòsit de licors, vins y cliampagnes de totas classes à preus
de fàbrica.

Rambla, 223 y 225.—SABADELL

rrOGRAFÍA
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PERA ESCRIURER CORRECTAMENT NOSTRA L L E N G U A
PER

Preu; 2 rais
Se ven en lo Centre de Suscripcions de Llorens Lladó, Sant Pau, 4.—Sabadell.
A Barcelona 's ven en la llibreria de Eudalt Puig, Plassa Nova.
Imprempta y Encuadernacions de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 18.—SABADELL

