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L A UNIO F A L A F O R S A
De algún temps à aquesta part, cada dia s' accentua mes entre
'Is catalans 1' esperit de unió pera defensar drets justos y sagrats interessos.
Sobre tot entre I ' element productor la corrent de unió es tan poderosa que si té una mica de constància pera foradar certs egoismes y
certas miserias, molt promte s' obrirà curs magestuós é imponent en
la oposició general que fins ara s' ha trobat sense nort ni guia, gracias
à la baixa política dels que en lloch de donar llum, han donat fum.
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• N o é ^ r . e s i n l hém^'parlat ja tanca? végadas de la necessitat; de
unió, n' hem demostrat en tantas ocasions la conveniència que ha de
reportar;al pays, que no tòrnariam avuy à parlarne d' ella altre cop.
siího: poguéssim presentar un nou dato decissíu en son favor pera inclinar 1' animo, dels que encara s' escusan de patrocinaria preferint
conservar compromisos de partit 6 lligaments denigrants ab los fatals
homes causadors direcÇe^.ó indirectes de la misèria de Espanya.
No.s referim al.llobable intent que en la actualitat te lloch à Barcelona de-fúsionar idos associacions tan importants com son lo Foment
de. la Producció Espanyola y I ' Institut de Foment del íravall Nacional.
Dedicadas aquestas dúas associacions a! mateix objecte, pero aislant
sos esforsos y sa iniciativa, ja hem vist quan migrats beneficis li han
produhit al pays. Responent cada una de ellas à-certa mena de inspiracions, contaminadas del virus polítich, no han pogut fer arribar à
en'lloch sos'esforsos ni sos desvetllaments. Lo que han fet ab la mà,
ho h'tn esborrat ab-lo coJze.
Pero si aisladas han pogut recullir tan raquítichs fruyts mo es
llógich pensar que confonent en un sol sos impulsos, aquets ha de ser
doblement productius:
Vetaquí la obra que.'s va à comensar, la qual reporta à mes una
brillantíssima ocasió pera purificar lo impur y sanejar lo infecciós.
Nosaltres, donchs, .aplaudim de veras la lluminosa idea de la unió
forta y lleal que ara s' dibuixa en lo camp dels productors barcelonins, y la aplaudim ab entussiasme perquè, si no 's falsifica ab miserias, rebaixafnents ni debilitats dels que la condueixin, ha de ser alta
ment beneficiosa pera 'Is interessos de Catalunya. Apart de que
també 'ns plau moltissim y per aixó 'ns en ocupem aquí, baix I ' aspecte de un exemple convenient que ha de moure als sabadellenchs
àuhirse com un sol home pera combatre à tans enemichs com nos volen mal.
'
Lo poble cada dia està mes desenganyat y ara mes que may necessita veürer un evident desinterès y patriotisme a dalt, quant sas
miradas sempre 's dirigeixen cap amunt en la crisis de desesperació
que 1' aclapara.
; •
Y dit aixó, pera acabar, copiem à continuació lo fragment mes
important de la oportuna circnlar que s' ha repartit als productors de
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Barcelona pera la fusió dels dos Foments; la recomaném per lo sensata
y enèrgica que es.
Diu aixís:
«La idea de la fusió, tan ben acallida aquestos dias per la prempsa local y la
opinió pública, s'imposa ab forsa incontrastable, donadas las críticas circunstancias perquè :1 pais atravessa y '1 desballestament, per no dir desquiciament económich y administratiu que :ns devora.
,,
No essent possible alterar ni sospendrer pactes internacionals en qual sever
curnpliment per desgracia està empenyada la honra d' Espanya, '1 proteccionisme
català deu variar de direcció. A tota costa, avans que '1 pais acabi per consumpció,
deu erigírse en centinella avanaat dels interessos públichs, y ab resolta y e n è r gica actitut exigir de dalt lo que no te ni se l i ha donat encara, moralitat, justícia y
economías. Sols aixís podran trovar los desventurats productors espanyols alguna
compensació al desastre eçonómich que tots deplorém.
No se'ns amagan las diticultals que pera conseguirlo tindrém de venser, los
obstacles que s' oposaran à nostre pas y la titànica Uuyta que serà p r e c í s sostenir
contra'Is eterns enemichs de nostra prosperitat. Com la qüestió no es política,
sine nacional, :1 pais no podrà menys que prestarnos son poderós concurs y quan
tas voltas sia menester r e s p o n d r à unisono à nostre crit. La severa actitut de Castella y 'Is clamors de totas las provincias aseguran un felís ó x i t à nostra patriòtica
empresa.
Mes pera campanya tan activa y tan patriòtica precisa que no estiguem dividits
es necesaria la unió, lo contracte permanent y sobre tot, que tinguem abnegació
bastant pera sacrificar en aras deT be comú tot personalisme y ofegar ab forta
mà tot intent de discordias allà ahont intenti aixecar tan sols siga ' I cap.
UNIÓ ES FORSA Y TOT PER LA PÀTRIA, serà nostra divisa, y avants que politichs
recordem que som productors y contribuyents. Los tractats de comers impideixen la sortida de nostres productes; donchs pera que 'ns trobem en condicions de
competir ab los similars exlrangers, precurem que '1 cost de producció s' abarateixi exigint pera conseguirho que 's reduheixin à la mes minima expressió 'Is
gastos públichs, caigui qui caigui. Siga pera nosaltres '1 millor qui 'ns goberni ab
mes baratura y dintre i terreno legal y exercitant los drets que com ciutadans'ns
competeixen, retirem nostre apoyo y combatem inexorablement per tots los medis possibles à qualsevol gobern, à qualsevulga situació, sia lo que sia, que no
posi en pràctica nostras sal vadoras doctrinas. Si, segons 'Is lliure-cambistas, la
prosperitat material del pais estriba en que aquest obtingui lo mes barato possible tot quant necessiti, vinga d' ahont se vulga, '1 pervenir, 1' honra y la prosperitat nacional, estriban també en que la regeixin y administrin sos interessos quins
sópigan ferho ab superiors condicions de bondat y baratura, sia '1 que 's vulga
son credo politich y la denominació que tingan. D'avuy mes los que vivim de nostre honrat travall y directa ó indirectament contribuïm en primer terme à sostenir'
las cargas públicas, prescindirem de tot interès de partit, de tot esperit d' escola
y férem sentir nostre pes en las balansas dels destins d'aquesta nació infortunada.
Aixó y no altre cosa significa la fusió que intentem portar'à cap; la concentració
de forsas productoras, d' energias desinteresadas y virils y un cambi complert y
radicalment distiní d' actitut hasta conseguir que la política econòmica siga lo
que deu ésser, la reguladora de la prosperitat del pais, T emparo dels honrats
interessos del travall, la salvaguardia dels llegítims drets de nostras classes pro-
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ductoras, y garantia eflcas de que al acabarse 1' any 92, cap gobern ni cap.situació
ha d- atrevirse sisquera a pt-oposai" la renovació ó continuació d' ominosos tractats comerciald.»
En lo nostra, n ú m e r o anterior parlavam del pèssim efecte que 'ns causa l !
instint de aquells periódichs tan negociants que fins la curiositat del públich i g norant explotanab la: publicació de certs Judicis Orals, califlcats de notables
p e r q u è si. Avuy devem tornar sobre aquest assumto.
Nos mouhen a farlio dos cireunstancias. La primera es la següent nova que ía
prempsa lia donat a llum aquestos días.
La Càmara del Estat da Nova-York ha acordat per 87 vots que 's prohibeixi à n' els
periódichs publicar cap noticia referent à las execucions de pena capital.
De ella 's desprèn que à Nova-Yorck se considera poch edificant que 'Is p e r i ó dichs concedeixin als criminals tant importància com'la crònica escandalosa vol
pera traduhirla en pessetas.
Aquesta, opinió coincideix exactament ab la nostra y 1' apuntem en conseqüència com argument de fo.rsa major.
Pero la segona circunstancia que 'ns ha mogut à escriurer aquestas ratllas es
molt mes poderosa encara: es una planxa de las mes c.omplerlas que pugui a r r i bar à fer un pariódicú tan pretenciós de formal com L a Publicídad de Barcelona
Efectivament, llegim, adrnirantnos, lo que diu aquest periódich pera reasumir
1' últim Judici Oral que ha publicat.
Lo públich se retirà convensut de que realment,—depurats los fets,—la causa, que
anomenarem de Pedralbes, no te tota la importància do que se la revestí en un principi.
Ni la persona víctima del ateutat ha resultat simpàtica; ni se ha demostrat la culpabilitat de la esposa; ni se han trobat criminals empedernits en los demés procesats dignes
alguns de verdadera compassió.
De manera que'1 colega barceloní gradua tota la importància que's mereix
una causa pera ser difundida à só de bombo y platerets per lo horrible del crim
comès y per la crueltat ó cinisme de sos autors.
Y creu que ' l públich en F últim Judici Oral NOTABLE à que 's la referència
se retirà del acte, desenganyat de sa importància y convensut de que no valia la
pena de concedir la atenció general a un drama que no havia sigut tan trdgich
com s' esperava.
Bona mostra dona de sos sentiments lo periódich castelarí y bona apologia fa
aixis del públich que ab sas ideas representa.
No ?n tenia prou L a Publicídad ab rebaixar la missió do la prempsa relatant
assumptes que al públich no l i han de fer cap bé. Necessitava coronar sa obra ab
una apoteossis que te tan de repulsiva com aquella lamentable equivocació que
tantas vegadas ab mala fó l i ha retret lo colega, al Diario de Barcelona ab motiu
de la frasse d' aquest, afortunadamente todos los coches eran de tercera, que p u blicà relatant un descarrilament.
Nosaltres sentim de veras que la opinió :s vegi tan falsificada ab periódichs
tan poch coniformes ab la seua missió, que es instruir, educar y eonduhir la inteligóncia y '1 cor del poble pels rectes camins de la veritat fins al perfeccionament
complert de sos instints y de sas facultats.
Fà póchs dias llegirem en los periódichs de Barcelona.:1 següent interessanlissim telégrama:
Bcrlin 38; & las TIÓ tardo.—'S parla do una possible reconciliació ab Fransa, retornant la Lóreua. Lo compte de Leus patrocina aquesta idea en una memòria que 1' empera-
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dor ha llegit, en la qual diu que "seria sens. dupte. suficient per arribar al desarme y a la
aliansa franco-alemana." Los rèptils diuhen qu'es un somni absurdo. L ! emperaclor vol
estudiar 1'' assumpte aixís que millori; lio asegura 1! amicli del emperador, compte de Lerchenfeld.
Segons se desprenia d' aixó, prompte havia de pasar a ser un fet la devolució a
Fransa de una regió francesa que avuy se veu atropellada en sa llengua y sas
atribucions per l ' I m p e r i alemany.
Ara bé, tan grata noticia, que de ser certa evitaria segurament la guerra europea y seria un hermosissim precedent pera tots los pobles que confian la reivindicació dels seus drets en la rectitud y la justícia, ha resultat una llastimosa mentida que 'ns ve confirmada en un telegrama posterior concebut, on aquestos termes:
Berlin, dilluns, 30.—No :s concedeix aquí '1 menor crèdit a la noticia que ha circulat,
segons la qual 1' emperador Fredericli ha manifestat intenció de retornar la Lorena a Fransa
y ' i Schleswig à Dinamarca.
No cal dir que deplorém la rectificació.
Los que, com nosaltres, aspiran à reintegrar à sa terra de la plenitut de sas
atribucións de poble digne, sempre veuran ab dolor la desditxa de altres pobles
privats també de sa iniciativa y sas llibertats características.
Partidaris sobre tot de aquell proverbi tan noble que diu lo f/m no vullgan pera
iü no ho oull·jas pera ningú, los eataianistas hi liétu c o n t a t ó -hi cnníarém sempre
entre -'Is nustre.s ideals la regeneració complerta de regions tan desdiíxadas com
Irlanda, Alsacià y Loróna, Polònia y alt.ras que, corn la nostra, han d'aixecarse
tart ó dejorn al nivell de sas necessitats corn la renaixenl Hungiia que està ja en
I' exercici de sa soberanía por medi del dualisme austro-húngar»

. j B O O I O
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Lo primer discurs que d senyor Romero Hoblodo fou, en !o Círcul Reforimsía
de Madrid, després de la separació del general Lopoz Domínguez, manifesta decididament 1'empenyo de aquell home públieh en perseguir lo podor sia com se
vullga.
Pero fenlse córrech de que tal obra pot necessitar temps y coneixaní !a gana
de sos correlUgionaris (?) feu la oportuna salvetaí que apiLd.cvn a coíiiinuaciú.
Yo sooh ua home públicli ya de, llarga liistorin; socli de 'Is qna. com m. í.oi dir, poden
esperar tranquils mes ó menos temps à que vinga ' i podor. líutie •hi que CÍ-'U'UI ;J meu costat hi ha homens que tenen aspiradones legéürnus. y yo uo vull en c«p manera tirar sobre
mí la responsabilitat de halagarlos ab ilusions que podvian converíirse cn deseugonys.
De manera que segons aixó, resulta ben confirmat una vegada mes lo mecanisme de la política.
Tot ell obeheix à las aspiraciones legitimas dols homes quo volen tastar lo
í u r r ó del pressupost.
jY després de aixó passats alguns pàrrafos encara tingué d-mateix Romero
Robledo la tranquilitat estoica de recomanar 'Is seus que tinguessin la prudència
convenient pera no ser confosos may ab los ambiciosos que busean una posició.'
Travall ben inútil porque ja 'Is coneixem a tots.
Y son precisament los que 'ns agradao mes perquè tenen la franquesa de sas
propias conviccions.
P e r q u è volen pujar y ho diuhen ben net y bo pro van sense escrúpol, passantse
de conservadors a reformistas y d; aquestos à... qualsevol cosa.
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Ara que parlém dels reformistas y de sas qüestions, vindrà be apuntar aquí un
detall curiós.
E l Globo suposa que las barallas dels reformistas presentan certas nebulosidades que convé aclarar en lo Parlament (!!!) pera que '1 pai/s desorientat sàpigui d
que atenirse.
No m é s nos faltaria aixó.
N o ' n tenim prou encara ab las eternas xarramentas que en las Corts se fan
sobre 'Is assumptes mes inútils, y ara 'ns volen carregar lo mort de las dissensions dels partits pera omplir una llegislatura que ni sisquera pot atendre als
pressupostos de la Nació.
. Y tot perquè ;1 pays està desorientat segons FA Globo.
Serà '1 pays de sa redacció ó tot lo mes ;1 de la vila del Os.
P e r q u è al verdader pays tant se l i 'n donan las divergencias de 'n López DOT
minguez y 'n Romero Robledo com las benevolencias monórquicas de 'n Castelar.
Lo Comitè Possibilista de Barcelona ha dirigit al de Valencià, una carta en que
INCONDICIONALMENT s; adhereix à las mostras de simpatia y de distinció que aquest
últim ha tributat à 'n Castelar durant sa última estada en la ciutat de las flors.
Ja ho veuhen los nostres llegidors INCONDICIONALMENT.
Bé es prou que aquestos políticlis no sapiguin escriurer quatre ratilas sense posarhi tan denigrant mot, que es la síntesis de la anulació y del rebaixament en la
personalitat que la escriu.
Incondicionalment felicitan, Incondicionalment s' adhereixen Incondicioiialmení aceptan inspiracións é Incondicionalment... estan à las ordres del í t o ^ ' e
Jefe.
En una paraula, incondicionalment s: esborran son criteri y sa voluntat.
jYa es ben eloqüent aquella expressió que solen usar los peciódichs sempre
que 's separa de un partit politich algun de sos individuos, de qui diuhen que lia
recobrat sa llibertat de acció.
De E l Imparcial:
Diu un periódicli qu' es impossible que '1 general López Domínguez siga ministre de
la Guerva en un gabinet presidit per lo Sr. Sagasta.
Ab tot y aixó, no negarà 1: apreciable colega que hi ha altras cosas més imposibles.
Per exemple: que lo Sr. Sagasta siga ministre de la Guerra en un gabinet presidit per
lo general López Domínguez.
Que poch coneix E l Imparcial als homes que '1 voltan y acumpanyan en la política madrilenya.
Tractantse de certa gent no hi ha res impossible.
^Quó no veu que la qüestió es ser ministre y explotar al país?
Pera que fos impossible lo que diu '1 colega precisa tenir una bona dossis de
dignitat.
Y aquesta ja fa temps qir ha mudat de casa.
Lo president del Congrés senyor Martos, disculpant la seva tolerància respecte
la poca puntualitat en la hora de obrirse la sessió, digué en plena cambra que la
costum de llevarse tant tart que tenen los madrilenys en general no permet ooraensarse à la hora acordada.
Fins lo president del Congrés nos ha de donar la rahó.
Los politichs madrilenys son idolatras de la ganduleria.
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S! entén.; respecte als interesos de ia nació.
Que quant:se,tracta;d: .anap als toros ja es una ailfa epsa.:..,..
Diu E l Impareial parlant dels-xerrayres de la política madrilenya:.
Y en uu pays com lo nostre, ahont.ttait se pecà .par excés de locuacitat, ahont sense
pendrers »n mes tràvall que anar à la plasseta dé' Santa" Cruz ó à la de Antón Martín
trobem oradors en constant exercien, què podriam anomenar de paraula, contínua; elevar
aqaestos. xerraires íins concedirlos i : lionor d1 imitació en ia Gamara: ó rebaixar »
aquesta pera posaria'al nivell de 1; auditori de aquells, ue es ni propi de la serenitat del
Parlament, ai adecuat à ne 'l.s, que ostentají la investidura do pares de la pàtria. •
Al últim s; aniran conyensent que :Is representants de !a pàtria, en sa inmensa
majoria, no son altra cosa que xerraires de. plasseta.
Ab 1' única diferencia'qu' aquestos no fan m'al mes que ú las orellas dels que 'Is
escoltan.
" i
•
En tant que'Is altres...
Si Deu no hi mira, aviat serem a can Pistraus,
Fa algun temps que 'Is periódichs de Madrid ataban a Catalunya y als catalans.
Nos ve tan estrany que ú no serio motiu tan natural do la E x p o s i c i ó , ' n s en
pesaríam alguna de dolenta.
Pero sembla que aquesta vegada 's tracta no mes de preparar lo terreno pera
fer un viatge aprofitat.
Entro 'Is periódichs de Madrid que -mes nos alaban, hi ha E l Imparcial. ' •
Entre telegramas, articles,. rovistas ü l e r a r i a s y gasetillas, nos ha dirigit tal
feix de alabansas que si no :ns hem tornat vermells, no tenim vergonya.
Pero aixó s i , sempre ensenya la cúa de son esperit ahti-regiònalista.
• Darrerament ea lo n ú m e r o de dilluns passat, dedica baix la acreditada firma
de don Lluis Alfonso un article sencer ai distingit escriptor, nostre estimat amicli
don Àngel Guimerà, de qui afirma que ab son M a r y Cel ha creat la primera producció del Tea tro Modern de Espanya.
' .
Molt es que tan lluny porti ara sa consideració al nostre pays E l Imparcial, y
nosaltres ho celebrem de veras y fins ho agrahim.
Pero |per qué, fins en un article literari, ha de sortirhi una intemperanciafDo tal califiquém las següents paraulas del senyor Alfonso:
. ..
«El cataldn que en poesia me deleita, me ha aidn y es siempre ingrata en boca de
rnnjeres y en eòlumnas de periódicos.»
'•
MoUas gracias per la part que :ns.correspon.
;
-•
•;•
Nosaltres no contestarem pas apreciació tan particular del senyor Alfonso y de
E l Imparcial.
Acostumats ara mes que may à recullir lo bo y lo dolent, no mes la farém notar pera que quedi escrita.
Afegint adevnés que si tot:?, los que parlart en castellà pensan de igual modo,
bona pena' hauran de íènir si veneu à Cal&kmyïi en V època de la Exposició,
donchs no pensem suprimir.io català dels molls periódichs que 'n fan ú s , que per
nostre gust serian tots, ni es fàcil tampoch que las*dona£f catalauas renuncihin à
là llengua eri quó millor saben expressar sos afectes y coordinar los primers mots
de sos
fills.
' . .
••• • • ' • • . : •
• ,
•
.'.-.-
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L O S M O D E L S D' A R T A ROMA
Roma ha sigut fins ara, y seguirà essentho per sigles, la gran escola d' art del mon. Sa terra es privilegiada, sa llum claríssima, son
cel blau y pur com lo de pocas regions. A eixas dots naturals n' afegiren moltas los homes. Fou lo bressol de la civilisació llatina que
irradià fins als darres confins del mon antich, y en son testament à la
hora de la mort d' aquella societat nos llegà 1' heritatge de sos monuments y sas ruinas, que son tan testimonis de sa glòria com veritables encarnacions de la bellesa en la terra. La importància de Roma
te pochs eclipses à través de la historia: resplandeix ab tota llum en
aquell moment ditxós del Renaixement, quan lo paganisme, vensut
feya deu sigles per los cristians de las Catatumbas. retornava vencedor portat per los cristians del Vaticà. Lo mon nou y i mon vell se
donaren estreta abrassada en la Ciutat Eterna, y de son consorci sor
tiren eixos edificis gegants que fan tan petita la societat nostra. Aquí
devem venir pera véurels y admirarlos.
Per aixó està tan poblat d' artistas Roma. Sembla posar à contribució 'Is cinch continents para que li envihin sos fills mes predilectes
los que senten lo foch del geni cremar en son cervell y la flama del
art lluhir en sa fantasia. Los catalans sols que hi ha aquí, forman tota
una colònia, en la qual no hi falta res: ni donas y criaturas.
A Roma abunda també lo millor auxiliar que te '1 artista pera la
execusió de sas obras, lo model, de qui vull parlar en lo present article. Sovint se veu à una pobre dona, ó à un pagès, ó à un nen de
curta edat, picar à la porta dels tallers, preguntant si serveixen per
alguna cosa, es à dir, si hi ha lloch pera ells en lo cuadro del pintor
ó '1 grupo del escultor. Punt de reunió d' eixos models es la ampla
escalinata que de la plassa d' Espanya puja à Trinitat del Mon, en
quals replans se 'Is veu à totas horas del dia, ab sos pintoreschs vestits del Agro romà.
La inmensa majoria dels models ve de tres petits pobles situats
en las montanyas Sabinas, Anticoli, Sarracinesco y Subiaco: sos vehins
semblan haverse fet ui\a especialitat d' aquesta professió, y en general, vells y joves, viuhen d' ella, puig tenen bonàs formas y son dòcils
pera subjectarse à tots los capritxos del artista. T a m b é hi ha models
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romans, especialment entre las donas: algunas surtan del Trastevere
y altras son montiskams ó venen del Camp de Flors.
Las modelas, y permeteume la frasse més per lo gràfica que lo
correcte, tenen à Roma fama de lleugeras, que en mon concepte no
han usurpat. Se compren que sia aixís. Generalment contan pochs
anys, son agraciadas y amables: los pintors son també joves, y 1'
atractiu d' un bon nú junt al aislament del taller, converteixen ab
prou facilitat à la modela en cortesana. Mes llavors acaba la modela,
perquè 's cansa aviat d' eix ofici y prefereix posar à contribució sas
relacions pera seguirne un altra menos molest y mes lucratiu. La carrera de moltas modelas italianas pot escriures ab cuatre ratilas: comensan vestidas de pagesas. corrent los carrers de Roma descals lo
peu y ' I pií al ayre: al any següent se las troba en cotxe per lo Corso, lluhint vestit de preu: poch temps després o retornan desenganyadas à sas naíivas aldeas, ó recorren à sos autíchs amanís en busca
d' un auxili, ó acaban en 1' hospital. Es una comèdia en tres actes
qual desenllas may falla.
Pero 1' ayre del taller y '1 tracte ab los aríistas, imprimeix certa
noblesa de caràcter al ànim de la modela: si en los judicis de Deu las
pecadoras poden salvarse, ella se salvarà primer que moltas altras.
Perquè rara vegada las modelas se perverteixen fins lo íntim del cor,
rara vegada al viciar son cos, lliuran també i sentiment. A l entregarse
no esperan ser pagadas, y pot ser en aixó consisteix son mèrit, ja
que 's donan per carinyo, per passió ó per carinyo, may per interès.
Poden tenir afecte y llavors son dolsas y apassionadas ab la persona
que 'Is hi inspira, y li donan ignocenta proba de son amor amagantli
sas infidelitats.
Pecan, sols perquè saben que es molt agradable pecar. Basta
véurelas altas, dretas, ab los negres ulls- flamejant al fons de sa moracenca parpella, alegre la cara, dols lo sonriure, airós lo moviment,
donant la mà à tothom y à tothom tutejant en fraternal conversació.
Son simpàticas, y aceptan ab gust son paper d' amants de vuyts días:
veritat es que no 'n resistirían gayres mes, ni tampoch se las podria
aguantar per molt temps coneguda la lleugera facilitat de son caràcter. Malgrat aixó, y en honor de la veritat, dech afegir que algunas
se casaren y s' han convertit en admirables mares de familia.
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Alofuna volta han ocorregut entre ellas trasfedias de molt , trist
desenüàs. Encara es viu à Roma lo recort d' una modela que. fou
hermosa com 1' ideal: s' anomenava Marietta.y li posaren lo renom de
m o m c a per 1' esblanquehií color de sa cara y i brill extraordinari de
sos ulls de iluminada. Semblava una Verge de Rafael perduda en la
terra, ó una Santa del cor de Deu olvidada per la mort al mon. Un
dia escolta à cau d' orella de un pintor espanyol, frases d' eterna
ditxa, y 's va donar entera, ab vida y animà, a nostre compatriota:
mes son idili dura poch ja que lo caràcter d' aquest era molt dur, y
ni sisquera cuidà d! atenuar lo cop fatal de una separació que era inevitable. Quan ell marxà à Espanya, Marietta doblegà, lo front, à son
negre des í, demana la mort al cel, y ' i cel fou prou clement pera
escoltar tan piadós prech: una tarde d' hivern s' obrireu las -portas
del hospital pera donar eixida al carro que portava son cadàver, sol,
sens 1' acompanyament d' una llàgrima, d' un amich, d' una flor. Cuatre artistas à Roma comentaren la h de la desgraciada noya: V espanyol estava molt preocupat ab sa fama pera recordar sa víctima. En
altre mon millor, ahont los dos se troban ja reunits. Deu ha degut
judicar quina de las duas anima1; fon mes iguocenta y bona.
Altra tragèdia y ràpida, de-moment, ocorregué un dia al Círcul
Artístich. En eix centre de reunió de tots los pintors que viuhen en
Roma, hi ha càtedras ó academjas pera fer en comú estudis del natural. Una nií prengueren a una jove, Adelina, com model de forma.,
mes eixa resistí à despullarse devant de tanta gent. Algú de sa família, sa madrastra sens dupte, li arranca à trossos la roba del cos, espenyentla vers la tarima. jQuin.a emoció domina en tal instant à aquella
dèbil ànirnar Se redressà Adelina com presa de nerviós ata.ch, doblegà
'1 cap enrera y caygué d' espatílas sobre la fusta. A l aeos.tarse los
pintors pera socorreria sols pogueren contestar que era morta. La
ve,rgon3'à, com un llamp," li havia partit lo cor.
•
Entre. 'Is homes despunta principalment la nota còmica. Es molt
conegut Il·liggiolo (ó si volen millor Fasól) montanyés . sabi que-may
abandona lo vestit de son país, copiat per tots los artistas: sa conversació es distreta durant mitja hora, quan ab la major formalitat explica que s' anomena March, y per tant, es •descendent de un Emperador, no sab si March Aureli ó March Tuíio Cicerón. Tan famós com
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aquest era Francesca, un napolità que dividia sas ocupacions entre servir de model en los tallers y de bastaix en los ferro-carrils, y pera donar à coneixe, millor sa doble capacitat, portava en la gorra una planxa
de coiire ab la seo-üent inscripció en grans lletras negras.
Facchino delia stamne e modeUo di helle arü:
;Es dip-na de conservarse en un Museo!
E DU ART T O D A .
Itàlia, 1888.

(De L a Bemixensa.)

Lo Consell General del Centre Català se reunirà dimars a, las 3 en punt del vespre.
Hem tingut ocasió de veurer la vista d! aquesta ciutat presa desde '1 pla de la Salud
que pera figurar en la testera de la iustalació dels fabricants d' aquesta en la Exposició
Universal de Barcelona ban.pintat los Srs. socis de la Acadèmia de Bellas Arts instaJala
en '1 Ateneo Sabadellús.
La esmentada vista te uns 13 metros aproximadament d: ample per 4 d' alsada produhint un bon efecte y ben armonisat conjunt.
Felicitém a los Srs. Quer, Yila. Figueras, Espinal y Lladó, directors cle la Acadèmia per
aquesta obra que cridarà la atenció en lo pròxim Certamen.
Las obras posadas en escena lo passat diumer.ge per la companyia dramàtica del Ateneo Sabadellés. obtingueren una esmerada representació, essent molt aplaudits tots los
aficionats que hi prengueren part.
La concurrència no fou tan numerosa com de costum, sens dupte per 1' abundància d'
espectacles públichs que coincidiren en lo mateix diumenge
Nostre digne Alcalde don Joan Casanovas, convocà lo passat divendres à totas las
principals societats y corporacions d' aquesta ciutat pera estudiar las midas que s' han d'
adoptar pera rebrer dignament à la Regenta d! Espanya, dat cas que 's digni visitar à
nostra ciutat. , .
Lo pròxim dimars à dos cuarts de nou del vespre ni haurà de segona •convocatòria.
Per sobrar original no publíqném poesia, com es costura en nostre setmanari.Las funcions donadas lo passat disapte y diumenge en los Campos Oc Recreo, per la
companyia dramàtica obtingueren un extraordinari èxit, distingint se en son desem penyo
la Sra. Coy y los recomenabies actors don Francisco Bals y don Sebastià Roca. •
No fou menos celebrat lo quinteto musical Los Bemoles, que per là raresa de los instruments y admirable afinació, fóreu extrepitosameut aplaudits, veyeutse obligats à repetir totas ó rasi totas las pessas qu' executsreu.
Llàstima que la conourencia no correspongués à lo variada de la funció y à los sacrificis de la empresa.
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Lo passat diumenge, com es costum de tots los anys, se celelirà en la parroquial Iglesia
de Sant Fèlix, la funció en honor à la Verge de Montserrat, la qual, tant en 1' ofici com en
la funció del vespre se vegé sumament concorreguda per nostres fiels.
Una cosa estranyarem sobremanera y basta cert punt nos produhí mal efecte y es que,
tractantse de una funció tan verament catalana, no procurés la junta ó comissió encarregada de la festa de que lo sermó 's fés en nostra pròpia llengua y no ea la llengua ah que
!s predica à los fiels de Castella.
D! haver sigut aixís seus dupte los assistents liaurían surtit mellor enterats d' alguna
de las glorias de Catalunya que encare qu' ab bastanta concisió deixà entreveurer lo Reverent encarregat de la platiea.
Lo dimars prop passat un jove de 18 à 20 anys intentà matarse, disparantse un tiro
de pistola que '1 deixà ferit de gravetat..
'S diu que :1 motiu que 1 conduhí à pendrer aytal ressolució fou '1 trobarse de molt
temps faltat de t r a v í l l
Lo jutje de l.a instància don Vicens Pfiyueía se presentà al lloch del succés pera la
instrucció del corresponent sumari.
Dimecres un carreter fou víctima de Us oossas del cavall qae guiaba '1 qual lo tirà à
terra, pasfantli por sobre itisa do las rodr.s del csvro deisantlo en sfravissim estat.
En lo jardí recientment arreglat dc la (kreemrm Habadellmse- que corre à càrrecli de
T). Josepli Puig »s hi donaran conceves tors los dissaptes per In. acreditada orqnesta Tafxendas.
;
Avuy diumer.ge tindrà liosli cn lo Teatro Parrono, r estreno del ir.onóleoli trngich de
iiost.ro corapatrlei don Pero Martí, titolat Sancliper Sandt.
L i desitgem 1' «sit mes complert.
La cobransa del 4r' trimestre de contribució territorial é iudusíriíd s; efeeiKarà en los
pobles de aquest districte en los días següents:
Castellar del 2 al 5.—Sabadell del 6 al 11.-—S. Quirse del 13 al 15.—Sentmanat del
17 al 20.—Moncada del 2 al 5. -Bàrbara del 13 al 15.—S. Cu'gat del 17 al 20—Sardanyola del 21 al 23.—Ripollet del 3 al 5.—Sia. Perpètua del 6 al 9—Palau Sobtar del 13
al 16—Creu-alta del 24 al 25.—Polinà del 10 al 12.
Las horas de Cobransa de 8 à 4 tai de en los locals de costum.
Las obras comensadas en nostras Casas Consistorials van ab molta calma lo qual nos
fà duptar de que quedin del tot Uestas avans del pròxim Apiech.
Fora de sentir que los forasters que com es costum de tots los anys visitan nostra ciutat en tal diada, no vegessin terminada una de las reformas mes recomeaables de nostre
Municipi.
L! Excelentísim senyor Alcalde de Barcelona rebé un telegrama del Exceleiitíssim senyor President del Consell de Ministres en lo que, contestant al que sobre '1 particular l i
havia dirigit, l i manifestà que no es certa la noticia publicada per algun periódich supo-
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sant aplassat lo viatje de la Eeal Família à dita ciutat, la qüe, per lo contrari, arribarà
en la fetxa anteriorment ficsada.
La companyia de sarsuela del primer tenor don Joan Prats posarà avuy en escena; per
la tarde en lo Teatre Cervantes. 1' epissodi nacional en 2 actes y 9 cuadros Càdk, fiualisant la funció ab la popular revista La Gran Via: y per ia nit en lo Teatro Principal L a
Marsellesa.
Traduhím de un periódich do Madrit las següents ratilas:
"Al acabarse la Exposició de Filipinas se enviaren à Barcelona alguns fardes de cotó
al obgecte de fer ensajos de aplicació à 1' indústria catalana.
Lo resultat ha sigui en extrem satisfactori.
Una carta del conegut obrer català Sr. Roca Galés fa los millors elogis del x-esultat obtingut ab los cotons filipines, quals condicions elogia.
Diu lo Sr. Roca que en la pròxima Exposició de Barcelona presentarà una instalació
que ha de cridar 1' atenció dels visitants, pues en ella tot _ serà espanyol, desde la fibra,
primera matèria produhida en nostre Archipélacli, fins lo teixit mes delicat, producte de
T indústria catalana.
Ab aquesta manifestació,—diu lo Sr. Roca Galés,—podrem fer una propaganda que
fomenti la sembra del cotó en Filipinas, y sembrantlo ab tots los adeiantos coneguts, anirem emancipantnos de la tributació psr valor de molts milions de duros que paguem à 'Is
Estats Units y à 'Is ports productors de LJevant que 'ns surteixen de cotons."
Es tan gran la crisis econòmica perquè venen atravessant los pobles de la provincià
de Orense, que las badellas s: estàn venent à 20 pessetas.
De nostre colega i a Almudaina, de Palma de Mallorca:
"Com un dato curiós que honra en extrem als naturals de Catalunya, devem consignar
que quan s: hagueren donat de alta en lo Regiment Infanteria de Filipinas tresoents y pico
de reclutas, catalans tots, lo coronel del nombraí cos, senyor Alonso Gascó, 'Is manà formar en lo pati del cuartel ab objecte de dirigilshi una plàtica pera infundirloshi lo sentiment del deber que coníreyan al ser cridats pera la defensa de la pàtria.
Després d' acabada, ordenà que sortissen tres passos al davant tots los que sapiguessin
llegir y escriurer, y... admirinse nostres lectors: sols tres ó cuatre quedareu à retaguardia.
iBé per los fills de Catalunya!"
Diu IJU Benaixensa:
Com los vins que en gran cantitat se produheixen ja en la colònia francesa d' Alger,
han d' exercir poderosa influencia sobre '1 preu dels que cullim en aquestas provincias
de Llevant, y sobre '1 còrners entre aquest litoral y las plassas de Cette y Marsella, convé
à nostres culliters y negociants conèixer totas las midas que la administració francesa
adopta ab los primers, sobre tot si aquestas midas poden tenir influencia en las condicions dels caldes que s! ofereixin al comers. D! aquesta índole es la que s' ha adoptat últimament sobre '1 vinage, ó ndició d' alcohol als vins algerins.
Essent aquestos, en sa majoria, de poca forsa alcohòlica, y de difícil conservació, 's fa
raoltas vegadas precís encabessarlos, manipulació que, no sols estava consentida, sino fins
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protegida per la administració francesa, que dispensava de drets al alcohol que ,s' empleés
en aquest encabessament, al qual, en cambi, fixava un límit.
Las societats agrícolas y viníoolas de la colooia, especialment la Societat d' Agricultura d' Alger, lo Comici agrícola de Medea y '1. Sindicat departamental de Oran, havian
manifestat que '1 límit màxim del encabessament que debía cousentirse, es lo de 1209;pero
com los vins d! Espanya eran admesos en Fransa ab 15° d; alcohol, encara que aquest fos
adiCíonat, so reclamà igual tracte pera 'Is vins d' Alger, y, por lo tant, que s' autorisés
al encabessament ó vinago fins als dits 15°, ab una exenció de drets pera 1' alcohol empleat.
La mida adoptada per la Direcció cr Adaanas francesa?, negant la entrada en lo país
vehí als vins alcoholisats, que tanta ressonància ha tingut y tant influheix sobre d còrners
de vhis vinés, qno avans s1 exportavan d' aquest litoral, ha fet modificar també '1 vimiye
ó encabessament antorisat en Alger, y un decret del goberuador general d! aquella colònia revoca la autorisació concedida pera oncabossar los vins fins a 15° y estableix que,
desde '1 20 de Maig pròxim, lo límit màxim que estan autorisats à emplear los productors
en 1' encabessament de sos vins,gosant de la exenció de drets, per V alcohol que emplehin,
es de 1209.
•
• ,
• _
•
Aquesta disposició ha d'" iníiuhir necessàriament en las condicions del vi algerí que s;
entregui al comors, puig rcduhirà sa forsa alcohòlica, y deu teuirse en compte per los
culliters y comerciants espanyols als que interessa tenir present las condicions de sos competidors.
Titulantla Serafinn la heyafa, se representarà aviat on lo teatro Romoa un arreglo del
drama Scrafim, de Sardou, fet en català per don Joaquim Riera y Bertran, y estrenat fa
alguns anys en lo mateix colisseu ab lo títul La caritat.
A Màlaga s' ha comeusat ha adoptar una costum, que à sigut ja posada en pràctica
per moltas familias.
Consisteix ea penjar al coll dels nens de poca edat una medalla ab la inscripció de son
domicili pera '1 cas de que '1 nen se perdi que sapigan ahont couduhirlo las personas que
:1 trobin.
En alguns"s d' aquestas medallas s' hi posa també '1 nom del nen y la í'etxa de son naixement. - •
•
.
:.
Una de las provincias qno més han respost ala crida feta per la Comissió Executiva y
que millor representada 's trobarà on lo gran Certamen de Barcelona, es la de Albacete,
qual secció compren 609 expositors.
Lo catàlech de productes d1 aquella provincià estarà acabat avans del dia 10 del present Maig, pera ésser inclòs en lo general de la. Exposició,
La Associació literària de Gerona ha elegit pera formar lo Jurat del Gertàmen d'aquest
any als senyors donDamas Cal vot, don Anton M.a Oms, don Ramóu Bassegoda, don -Pau
Civil y don Lluis Jené, y pera suplents à don Narcís Font, don Francisco Vinas y donFerrand Cassadevali.
•
A 1! hora d: entrar aquest número en màquina se 'us ha assegurat que las obras de re-
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forma de la fatxada de nostras Casas Consistorials, quedaran definitivament aoabadas
avans de las próximas festas del Aplech.
Pera couseguirlio, la Comissió d' obras ha acordat que desde demà dilluns s' aumenti
'1 número de operaris que rleuhen travallari.
Ho celebrem y dem un aplauso à 1' esmentada Comissió.

CAIXA BE ESTALVIS DE SABADELL
Han ingressat fins aquesta fetxa 3,084 pessetas pr-ocedentas de 344 imposicions,
essent 4 lo n ú m e r o do nous imponents.
S' han tornat 5,966 pessetas 44 cèntims à demanda de 23 interessats.
Sabadell 29 de Abril de 1888.—Lo Director suplent, Joaquim Casanooas.

I S

FABRICA l.A MES ANTIGA
TOTA CLASE D ' E Y N A S DE T A L L Y OE AGRICULTOR
Ouynas económicas de tots tamanys y ssstemas, baterías de ferro
estanyat y de porcelana, pessas de ferro, fogons de tots íamanyò y de
diferents classes, etc, etc.
També g' adoban cuynas vellas y 'demés acessoris.

GRAS D I P Ò S I T D E CARBÓ D E 5. JOAN Y DE COK
DE

GRAUPERA GERMANS
PEIXBEGAB. NCMS. 15 x 18.—-SABADELL

IP JEUEÍ-AL. "NZ' E IST DD TR, B

Ü

Dirigirse al guarnicioner Josép.h Ouadi-os, carrer-do Sant Joan

n
Lo taller de ENCUADBRíí A.01ORS y OBGBCTES DE ESORIPTORI se ha trasladat de la R A M B L A , RÚM. 70, ai

Carrer de Capmany, núm, Í8, Imprempta
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LA EQUITATIVA DELS ESTATS UNITS
S O C I E T A T B E 3EGUROS SOBRE L A VIDA

Meiació i.e Espanya y Portugal, carrer de Seyilla. 16, Maflríí
Delegació de Catalunya é Mas B a i e a i V M l a d'Estudis, 8, Brai, Barcelona
S i t u a c i ó de ia Societat en l.er de Janer del present any
Actiu
duros 84.378,904i85
Pasiu, valuació al 4 per cent .
»
06.274,650
Sobrant
»
18.104,254
Entrada tot;d
»
23.240,849
Entrada pei" premis . . . .
•>
19.115,775
Nou seguro en 1887 . . . .
» 138.023,105
Seguro vigent . . . . . .
» 483.029,562

Honrat per la delegació de Catalunya ab '1 càrrech d! agent y representant en aquesta, de la esmentada Societat, he cregut convenient donar à conèixer, en obsequi als nombrosos suscrits que en Sabadell conta y al públich en general, 1' estat floreixent ab que
funciona, tant en Amèrica com en Europa, la Societat "La Equitativa" y al mateix temps
oferir a quautas personas tingau à be suscriureshi pera aprofitar los beneficiosos fruyts
que proporciona, que en la oficina de mon càrrech, carrer de Balsas, ndm. 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 mort, sino també si s' arriva ab vida al terme del temps d1
acumulació estipulat en lo contracte.
Sabadell l.cr Abril de 18B8.

Joaquim Miralles y P a d r ó s .

I

I Ija
Gran dipòsit do licors, vins y chanopagues de totas classes à preus
de fabrica.
Sambla, 223 y 225.—SABADELL

Ó BREUS DOCUMENTS
PERA ESCRIURER CORRECTAMENT NOSTRA L L E N G U A
PER

LHÍOÏ^BJSTS ZPOIRTIBT
Preu: 2 rals
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.
Iroprempta y Encuadeinacions de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 18.—SABADELL

