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Anuncis à preus convencionals.

Lo Uegitim TORRÓ DE JIJONA se ven à CINCH
RALS la llmra.-Drogueria de Joseph Formosa.
Plassa Major, 42.-SabadelL

ilari

lüi

Forma un blok de 730 planes de lectura moral y recreativa que coa»
tenen, ademés de Santoral, sortidas y pustas de sòl:
Efemèrides eselusivament de fitis de Catalunya, Poesías, Problemas
instructius, Rondallas, Acudits, Eadavinallas/ Grèroglifichs, Epígramas,
Cantars, etz., etz.
Tarjas de cartró y de fusta elogóricas, fabricadas expresament per
aquest Calendari.
Se trova de venda en 1' establiment de litografia de don Màrcell Brossa, carrer de San Joseph, 7.

Pianos. -

Afinacions y reparacions

LO CATALANISTA

I DA

VELLA?

.Diu 1' adagi català, repetit un sens nombre de yegadas fi! fi y al principi de ,1' any per tota mena de personas, any nòu, vida novai Y vida nova
procuran fer gran part de ciutadans que 'ab la vella seguijau pels mals
Tiaranys, lo camí de la vida, y vida nova desitjan tots los c^ue mal avinguts ab sa particular condició, se senten esperonats per duolcom mes
agradable, mes ditxós, mes en armonla ab lo dèsitj innat én 1' home de
gosar honradament de lo poch que se 'ns concedeix en aquegía miserable
vall de Uàgriraas.
.• • - "
!
Lo pobre pagès que de cap d'any al últim de Desembrè, travallaia
terra per ell tant estimada, abrahonantsi adelerat per ar^encarli unas
engrunas pel.passar de la família, que la contempla à totas jhoras, llevat
dels instants en que aixeca à Deu pregaria fervorosa1 demanjantli gaart y
ajuda en sas tribulacions que massa sovintejan ó d' aquells Altres en que
emocionat contempla lo cap de boyra qu' amenassa sa. culata, lo pobre
pagès al finir lo Desembre y despuntar en lo • calendari del temps la nova
anyada quanías y quantas vegadàs per uns ó altres motius 1| escapa desde '1 fons del cor 1' adagi revellit d' any nou, vida nova. "
Al enfeynat industrial que de claror à claror y no abastantli las horas, à la llum del gas ó de la electricitat se belluga entre las màquinas,
entre 1' incesaut burgit d' engravats y contramarchas, adelerat per perfeccionar la producció, abaratintla ,y raodernisanthx, preguntéuli si a l ,
esgranar V any nou no bull en son cervell quelcom de novetat que puga
asseguraria seva indústria, solidant los capitals que en ella jhi. te esmersats, posaiítla à l ' altura que las circuns'tancias li reçlamavàn y la competència li exigeix, fent sempre nou lo vell adagi català de any nou, vida
nova.
Lo pobre obrer, que 'n aquestos temps de crissis y misèria, pàsa miserablement lo temps entre '1 travall y Ja vaga, que talment sembla s'han .
unit cn amigable consorci, pera ferli la vida mes trista y la seva sort
•mes negra, ab quin gust no espera cent vegadàs lo venturós àny nou que
•ha de cambiarli son present llastimós estat al modificar un dià ó altre las
•actuals condicions de la decandida Espanya que ja no pot alimentar à
•tants mils de jornalers que en ella neixen y en ella moren quan la fatal i t a t y la miscria se 'Is porta à morir en la emigració renegant de la seva
pàtria.
i
Y 1'atrafagat comerciant que sempre pensa en nous negocis, y lo
pobre propietari que ja no sap com fer rendir sas esllanguidasj propietats,
y lo calmés rentista que un daltabaix l i treu la son de las orellas fentli
buscar adelerat un nou paper que l i asseguri bona renda, y 'is homes de
carrera, y tots, en una paraula, quants viuhen y alenan enjlo trós de
terra que compon la seva pàtria, esperan 1' any nou per alguna cosa mes
que per la tonta curiositat de cemensarne un altre; à tots nosi mou lo de-

LO CATALANISTA
sitj natural de modificar.las condicions de vida, de assegurar mes y mes
lo negoci à que 's dedican, de rejovenir en lo que pugan la vella manera
de ser de la humanitat, sempre frisosa de müloras, de perfeccionaments
y de Teformas que fan del hdrnè màquina incànsabíe sempre en moviment
en la irimensa fàbrica del mon quals erabarrats no paran may de trasmetrer la deguda fòrsa qu' assegura 1 moviment que es la vida de totas las
generacions.
'
:
' •
Mes aquest afany de carabís, aquest desitj de renovar la vida, aquesta
imperiosa necessitat de modificar la manèra de ser dels individuos que
tant clarament expressa l ' adagi en sa any nou, vida »ova, sembla que no
resi per las colectivitats, que, com sers sense ànima, la major part converteixen lo aforisme popular en «w?/ nou, vida vella:
Las Associacions económicas, aquestas colectivitats de productors y
d' interessos que representàn moltas vegadas gran part de riquesa del
pays, las veurém sempre fetas ab lo mateix motllo y per ellas passan íos
anys l ' ün darrera 1' altre sens deixarlii rastre, com estàtuas de bronze,
en mitj lo burgit del mon que pugna per transformar las condicions de
vida dels pobles y las rassàs. Tal com se constitubikn à 1' any vuyt se
constituheixen are, y los mateixos procediments usats en lo temps de la
picor, s' emplean avuy en la defensa de la terra. Los desenganys de tant
temps, los desastres suferts deguts moltas vegada^ al vell sistema de reclamacions incoloras, no han ensenyat res encare à las Associacions productoras catalanas. Las mateixaa barretadas d' avans'las donan are; com
se vinclavan avans, avuy se blincan devant los prohoms esquifits de la
política; per ellas no hi ha ahir ni demà, es avuy sempre. A l revés del
mon per ellas diu 1' adagi any nou, vida vslhi:
L ' Estat espanyo!, aquest desdítxat conjunt de nacionalitats "subjectes
à la comú tutela, migrat y tot com es, ràquitích y miserable comparat
avuy ab lo temps més gr.-tn de la seva història, sempre ha sigut no obstant ló mateix en esperit, etern ï)on Quijoteque,batadrejant honor y dignitat s' ha deixat perdrer sense una cosa ni altra tot lo be de Deu de territoris que aportà al tresor comunal la unió de Va corona catalana aragonesa. Faltava no més per completar lo quadro la pèrdua de Filipinas y
de Cuba atiada com sempre per los mateixos abusos y mals goberns. Hem
salvat Filipinas per miracle, veuren com ne sortirém de lo de Cuba. En
altres payssòs, aqüestas líissons servirian dc ensényansa, à. Espanya, no,
fins havent dat I ' autonomia, per recurs à última hora, ab tot y aquesta
vida nova que podria rejovenirnos, sempre 1' hidalgo D, Quijote, sempre
entendrà 1' adagi convertint 1' any nou en vida vella.
Sabadell mateix, aquest poble tant estimat de tots , .nosaltres y quals
fills un per un fan los possibles per entrar en «jeia wowa mireulo , ja de
temps y veurém com se manté ferm .en .sa vida rancuniosa·»zia vïlla.Éaa.san los anys en va que, sempre, avuy com ahir, demà igual qu' avuy, la
desunió serà son lema, la indiferència y taatsemaíidona.son.fruyt, Podent
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vjurer units, agermanats corn pertoca ais fills d' un mateix poble, nos
baraliém per un no rés y renyim miserablement sens mirar los perjudicis
del coraó. Tot vida vella, in de las rancunias, de las-desiii·iions, de personalismes, res de vida nova, de, germanó, de bonàs- voi.ensas, de nobles
ideals,, de verdader .patriotisme. Y Sabadell, aixat horrorosament al istiu,
enfangat escandalosament al hivern,-abns© jardins,.ni passeigs, ni edificis, arriba trist y condornit à fi d' any, sense una alé d' esperansa, ni un
batech al cor de satisfacció que '1 tombar la. nit del últim dia, sab de sobras que al comensar 1' any nou, co'mensa també sa raquitica vida vella.
. . . S. F.
S E C C I Ó

R E L H Q

I O S

Sants d' avuy.—lA Circtinclssió del Senyor: S. Almachq, mart.—Sta. Martína ver^—S. Gonordí Pbre.—S. Mag-no m à r t i r . ^ S . Fulgenci bisbe y Sta. Eufrosina verge.
L a missa en honor de !a Circuncissió.
L a Epístola es del apòstol de S. Pau treta del cap. 11 de sa carta à Tito.
Lo Evangeli es del cap. I I de S. Lluch.

IVolsts

oficials

Ea lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 31.
•• -[
Naixements: Agna Giner Hilari^—Maria Cunillé Rodés.
DIVERSIONS

P ÚBL I C A S

TeaSs-o Pi-ínciss®?.—Companyia Sofia Eomero.—Avuy à la nit, se posaràn en escena
las sarsuelas en un acte L a verbena de la P a l ó m a , I . Comi&i Tronati y Cuadros
disolventes. I)em& à i u m e n g e à Us 9 de l& nii: A casarse tocan ó la misa d grande
orquesta, Cuadros disolventes y Viento en popa.
T e a t r o Eutèr-ps.—Companyia Vega.—Aquesta, nit las sarsuela» en un acte, E l Cura
del Regimiento, E l gorro frigio y Lucifer. L a s de demà las publicarem quant la
Empresa tingui à bé 1' enviar 1» nota.
S a l ó S a b a d e S t é s (iasa).—En aquest favorescut saló tindrón Iloch grans balls de nit
y tarde avuy y demà ejeçutats per la sempre aplaudida orquesta Fatxendas.
S a l ó C s l s n l a i · — E x t r a o r d i n a r i ball de vetlla per demà ab la cooperació de la acred/.
tada orquesta L a L i r a .
8 a ! 6 C e s · w a n t e s , — G r a n ball de tarde pera avuy à las 5 corrent lo programa à càrrech de la orquesta L a L i r a .

DIVERSIONS

PARTICULARS

A t e n e o S a b a d e l B é s . — A v u y à la nit, se posarà en escena en lo Teatro d' aquesta societat y desenspenyat per socis de la mateixa, la» sarsuelas en uu acte, Lo Somni de
la Ignoeencia y ISl Lucero del alba. Acabada la funció hi haurà ball de societat.
f . s s 6 c l a e i ó d e C a t ó ü e h s . — R e p r o d u c c i ó per la joveniut dramàtica d' aquesta so-
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cietat, del drama Los Vastorcillos en Belen qne 's representarà avuy tarde y nit y
demíl à la tardo.
C e n t r e i n d u s t r i a l . — G r a n s balls per avuy à la nit y demà à la tarde per una acreditada orquesta.
C i r c o S F e d e r a l . — A v u y à la nit y demà à la tarde tindran lloch extraordinaris balls ab
la orquesta L a L i r a .

N O V A S
Ha finit 1' any 1897 que serà de trista y perdurable recordansa pera
aquesta desgraciada Espanya.
Nos horroritza '1 pensar lo resultat que donaria si 'ns proposéssim passar balans de tantas y tan feixugas calamitats com han desfilat devant
dels nostres ulls durant 1' any qu' acava de trascorre.
Y sobre tot lo que mes nos apena, lo qu' arrenca Uàgrimas dels ulls y
crits d4 odi qu' ens ixen del fons de l ' ànima, es lo pensar que à 1' altre
banda del mar la terra es xopa de sanch de germans nostres, als quins ha
portat à morir lo desgavell politich y administratiu d' aquest Estat centralista que, grat sia à Deu, lo veyém ja revolcarse en son llit de mort,
entre las angoxas de la agonia.
Ell, 1'Estat barroher y sense entranyas, es qui ha deixat à tantas
mares sense fills; ell ab son habitua,! despilfarro, es qui ha fet vessar à
dolls sanch ignocenta.'
Aborriulo mares al butxi dels vostres amorosos fills; malehíulo desde
1' altre mon los qu' heu sigut víctimas de la seva despiadada omnipotencia.
Y los que ab horror hem hagut de contemplar'ho preguém à Deu per
las víctimas y tínguém mots de consol per los desgraciats sers qu'han
perdut lo puntal de sa vellesa.
Y tots junts travallém:coratjosos perquè 1' any qu' avuy comensa sia
de pau y llivertat pera las patrias oprimidas.
#
Lo CATALANISTA al entrar en 1' any X I I de sa publicació, saluda à sos
constants favoreixedors y à tots los catalans àl; "crit dè iVisca 1' Autonomia de Catalunya!
V
Està en projecte en lo vehí poble de Ripollet un edifici de nova planta
destinat à Éscolas públicas y habitació pera ' l mestre, cambiant al mateix temps tot lo material existent. S! ha encarregat del projecte 1' arquitecte senyor Grané quin lo ha basat en totas las condicions marcadas
per la lley.
S! estàn repartint aquestos dias unas circulars de la Direcció de la
Junta de Beneficència firmadas per lo President senyor Pineda, los senyors Rectors d' abdúaa parroquias y demés vocals, excitant al vehinat
de Sabadell pera que contribuheixi ab tots los medis que sas forsas l i per-
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metin à la cristiana obra de socórrer als malalts y desvalguts de la localitat ja que ab la suscripció actual no's poden abastar totas las necessitats.
Celebrariam que 'Is vehins sabadellenehs no 's fessin sorts à la excitació de la Junta de Beneficència.
Dijous passat morí k Barcelona després de curta malaltia lo reputat
enginyer industrial don Rosendo Llatas (E. P. D.)
Sa. mort haurà sigut molt sentida per tots los .empleats de la Companyia del ferro-carril del Nort, ahont dó. molts anys ha venia desempenyant
„lo càrrech de enginyer en jefe de la secció de via y obras.
Fou en vida lo senyor Llatas, persona de elevats coneixements técnichs y d' una rectitut exemplar.
Enviém à sa atribalada esposa donya Ramona Agustí y demàs família
la expressió de nostre sentit pésani. •
Probablement tindré, .lloch ,un . dels dias de la víncnta setmana en lo
Ceatre Català la vetllada-cqncert en la que hi pendrà part lo notable
pianista en Joseph A. Sirvent y sa simpàtica germana, donant à conèixer
diferentas composiçiotis. .musicals . de gran volada -dels grans mestres de
la musica.
Oportunament donarém més detalls d' aquest nou aconteixement que
'ns prepara lo benemèrit Centre Cata.là. ,
Ha sortit cap à Alcoy, després d' haver estat uns quants dias entre
nosaítreà'nostre • estimat amich lo corresponsal de Lo CATAIJAÍÍISTA en
aqueíla-població, don Francisco de P. Juanico.
Celebrariam qa' haigi arribat felisment esperant que à no tardar Continuarà envianínos sas estimadas correspondencias.
Heni vist en los periódichs de Barcelona que 's donan ja com à segurs
los segdents diputats'à Corts: Per Mataró en Pau Cruz, secretari del senyor.Sagasta; per Vich en Albert. Rusinyol; per las Afor.as lo senyor Batllori y no 's diu per ahont los senyors Sala, Bustillo y Roig y Bergadà,
D' aquí poehs días sabrém ja ics demés senyors designats y no caldrà
amohinarse enlbuscà.repr.e.seníanís de la Pàtria.
,. F.eyna feta no te destorp. .
.
L ' acreditat fabricant de chocolate, de Barcelona, don Evaristo Juncosa, regala als sens parroquians, que son molts en aquesta' ciutat, uns
boniohs calendaris de paret y ,d,e.butsaca que cridan bastant 1'atenció
per.Ip ^on gust y senzilléa qu! enclouhen. ,
; .
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Demà tindrà llcch en la xamosa vila de Canet de Mar la reunió dels
elements catalanistas de la Costa de llevant pera formar la Associació
Catalanista comarcal segons ja indicarem en un de nostres passats números.
Com hi assistirà una representació de Lò CATANISTA ne donarém compte detaUat en altre'edició.
La imprempta La Catalana de Barcelona ha posat à la venda '1 Ca-lendari català de paret que desde molts anys ve publicant. Conté poesías,
efeméridas, xaradas, endevinallas, epigraraàs, acudits y gerogüfichs.
Los que desitjin obtenirlo poden dirigirse ai establiment de litografia
de D. Marcel! Brossa, Sant Joseph 7,
L' inteligent litogra^o don Enrich de Bobes de Barcelona, acaba de
publicar un exelent mapa d' Espanya en lo que per medi d' embutíts sobre '1 mateix cartró, hi hà marcat ab pulcritut y justesa notables las altituts de totas las grans serras y dels rasos d' Espanya.
Aquestos travalls que sols havíam vist fins avuy à Espanyà en Exposicions y fetas per cosos facultatius, honran sobremanera à la casa del senyor Bobes que no duptém que trobarà la recompensa que 's mereix per
dit notable travall.
Avans d'ahir se efectuà à Barcelona l ' enterro del cadàver del que
fou director del Diario del Comercio, don Joseph M·a Serrate.
Presidian lo dol lo gobernador civil senyor Larroca, un senyor sacerdot, lo general senyor Cornel, lo propietari del Diario del Comercio .UQnyor Torres Vendrell, lo redactor del-mateix senyor Moles, lo senyor
Jaümeandreu, lo senyor Opisso y '1 senyor Reinoso; y portavan las glansas en la carrossa mortuòria 'Is senyors .Pinyol, Castro, Gudel, Franco,
Ferrer, Rive, Corominas y Andreu.
Entre la concurrència, à més de tot lo personal de la redacció y administració del colega s' hi veya figurar à gran número de las personas
més distíngidas en lo comers y las lletras de Barcelona.
La direcció del Diario ha quedat à càrrech del redactor senyor Moles
y Ormella.
.
A mitjans de Janer s' inaugurarà en lo Saló Parés de Barcelona la
Exposició Anyal Extraordinària que periòdicament y desde la seva fundació s' organisa en dit afavorit Saló.
Los artistas que hi vulguin concórrer ab las sevas obras, hauràn d'
entregarlas avans del dia 10 d'aquest més.
:•
Llehim en la Revista Gallega que continúan omplintse de finnàs los
plechs que han d' unirse al Missatje en que 's demana la autonomia pera
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Galícia y quo dirigeix lo Comitè Regionalista de Santiago als Poders Públíchs. No solzament en canti tat sinó en ia calitat es respectable '1 nú-,
mero de firraas que 's tenen recutlidas; regidors, advocats, propietaris,,
industrials, comerciants, periodistas, menestrals, s'. han apressat expontàneament à suscriure aquell document. Entre 'Is periódichs que s' han
manifestat també partidaris de la autonomia pera Galícia s' hi contan en
primer terme El Telégrama y El Noroeste.
PIANOS do totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

TELEQRAMA8
Madrid, 81, 10 m.—Han sigut denunciats «El Nacional», * L a Correspondència Militar», «EI Correo Espanol», «El siglo fiituro» y «La Època», per haver publicat la protesta
del general Weyler. Ignal determinació 's pendrà ab tots los peiicdichs que '1 reproduheixin.
Madrid, 31, 6 t.—En lo Consell de Ministres que acaba de celebrarse, lo senyor Mo« t ha llegit un telegrama del general Blanco en lo que 's doiia la llista dels ministres'
cubans. Aquestos juraran demà quedant per taut desfits tots los pess-imismes que 'la
veylèrístas feyau córrer.
Se toraa à parlar molt de 'n Weyler ab motiu de la j a cèlebre famosa protesta qu'
han publicat alguns diaris. Aquest home te la sort de cridar 1'atenció ó per cosas que
no valen la pena ó-per las desgracias qu' ha causat ab sa conducta à Cuba.

GAMBIS
Londres à 90 dias fetxa .
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defecte dc construcció per
5 anys. Los nous so venen desde iSO d u r o s y
son construïts àb march de metall, bona pulsació y candeleros dobles.
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drer, à preus económich».

Aquesta casa s' encarrega de tota classa d e
afinacions y reparacions.

DIRIGIRSE A

JOAN COMAS FAURA
EamlDla, 93. — SABADELL

latr®

Ppincipal.-Xrddí^fíaqlrs'

Teatro. Ea la Administració d' aquest diari donaran mes detalls.
TmprtHata y EaeuaderaacíQES de Pere Tugas, Carrer de Calderón,. 3 6 . — S A B A D E L L .

