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Un número sol. . . . 5 céntimsa
Arrancis à preus convencionals.

JIJONA se ven à GINCB
llegitim TÜERÓ
RALS la lliora.- giieria de Joseph Formosa.
Plassa Major, 42.

Forma un blok de 730 planes de lectura moral y recreativa que contenen, aden\és de Santoral, sortidas y postas de sol:
Efemèrides esclusivament de fills de Catalunya, Poesías, Problemaí-;
instructius, Rondallas, Acudits, Endavinallas, Geroglifichs, E p í g r a m a s ,
Cantars, etz., etz.
Tarjas de cartró y de fusta elogóricas, fabrieadas expresament per
aquest Calendari.
.
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Se treva de venda en !' establiment de litografia de don Marcel! Brossa, carrer de San Joseph, 7.
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LO CATALANISTA

L' Associació Catalanista ds la Costa de Llevant
Tal com, al apuntar la primavera, primer que tots 1'ametller bada
sas blancas íloretaS;, sense que ni cap altre arbre de la horta ni cap planta
del jardí 's decideixi en molts dias à deslliurar sas flors de la misteriosa
presó ahoní las té 1' hivern tancadas, y un jorn tot d' un plegat com si s'.
hagués obert lo cel en abundosa pluja de colors-, veyém engalanats ab
floridas vestiduras pereras y presseguers, violers y francesillas; aixis en
lo camp ahont, pera dedicarne sos fruyts à la pàtria, venim j a de temps
ab tant d' afany cavant y sembrant, han passat dias y dias sense que
hi vegessin més que algunas primerencas flors, pocas, es cert, però perfumadas y ufanosas.
Mes la primavera ha anat avansant, lo sol escalfa més, y per tot arren
van esclatant flors y més flors, encaisantse las utias à las- altras com si
tinguessin por de no serhi à temps. Es que la sava, abundant y vigorosa,
puja y g' estén per tot en expléndída brotada, y aqui una agrupació, allà
un periódich, més enllà una associació, va cubrintse de flors tota la terra
y no hem de tardar si Deu ho vol, à cullirne 'Is'sabrosos fruyts que port a r é m en ofrena al altar de la pàtria.
'
Y perdouin mos lectors 1'entussiasta preàmbul. La festa catalanista
celebrada à Canet diumenge fou tan hermosa, que no es estrany deixés
mon cor plé eí exaltació patriòtica. H i . havia represensants de totas las
poblacions de lo riallera Costa que ab tanta ó mes propietat que la de Nissa mereix lo dictat de Costa d' Azur. Sento uo recordaries tots, aixis es
que pera no incórrer en sensibles omissions, prefereixo no citarne cap.
També hi esta.vàa representats diversos periódiehs y associacions caíalanistaa, é hi havia, sobre tot, molt d' entusiasme, d' aquell entussiasme
desinteressat que sols inspira '1 poderós sentiment del amor patri. - En 1' antich castell dels Muntaners nos reunírem, y després d ' aprobar
ab lleugeras modificacions lo projecte de reglament presentat pels organisadors, donàrem per fundada la novella «Associació Catalanista de la
Costa de Llevant», que tè, com- ho indica són nom, per principal objecte
la propagació de las nostràs ideas en aquella comarca, à qual f i s' ha estatuhit en un dels articles del reglament que tant prompte com estigui
constituhida procurarà son ingrés en la Unió Catalanista.
Forman la primera Junta en Serra, de Canet; en Gombau, de Saní Pol;
en Julià, de Vilassar; en Fabra, de Pineda, y en Comas, de S. Vicents d©
Llavanera».
. ,
••••
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Sortint d' aquell Wstórich casal, en qual recinte es fapia. va constituhirse ' I primer ajuntament de Canet de Mar, segons sembla deduhirse d'
un vell pergamí desenterrat per 1' intelígént cuydado del amich Marian
Serra, anàrem à casa del hermità de la Misericòrdia, ahont nos esperava
un expléndit àpat, al que férem tots. lo degut honor.
Allí vingueren à saludarnos lo coro del Centre Català de Sant Pol y '1
del Foment de.Canet, agrupaeions músicals totas duas que honran en extrem à llurs joves directorsv ja que malgrat ésser molt novellas, cantaren
admirablement diferentas pessas catalanas, algunas bastant difícils.
Arribarà la hora dels brindis, que va inaugurar en Serra, feren ús de
la paraula en Gombau, 1' Arús, en Tòbella, en Marsahs, eh Sufiol, en Flos,
en Danyans, y, altres que no recordo. Me seria impossible donar ni tantscts^
una idea de lo que digueren los oradors, no més sé que tots los brindis,
inspirats en vivíssim amor à Catalunya, arribaren al cor de la numerosa
concurrència que atapahida pels corredors y habitacions vehinas, demostrà ab sos entussiastas picaments de mans qüé estava identificada alb las'
uostras ideas. . ;
.• v •: >••
' '• •-•
Ahir las Agrupacions de Vilasar de Mar y de Sant Feliu de Códinas,
avuy 1' .Associació do ,1a. Costa de Llevant, En pochs dias tres batallons
més organisats y à punt de combatre per la llibertat de Catalunya. ;
Demà
víndràn d' altres; dintre poch temps n ' estarà cuberta tota la
terra. iQuina florida tan hermosa! jQuin regalo pels niïs y quin cònsoi"
pels cors! Y prompte, ben prompte, com digué '1 poeta:
ío que ha florit granarà.,

IVotas oficials
AJUNTAMENT CONSTITUCIONAL DE SABADELL
En cumpliment de lo,acordat Jo dia 13 del, actual à las deu d e l mati
q u e d a r à en arrendament per medi de subasta pública-à la plana que tin-;
d r à Uoch en aquestas casas Consistorials la taula número 34 del Mercat,
destinada à la venda de carn, ab arreglo à las condicions que cstàa de,
manifest en lo negociat corresponent.
Lo íipo de subasta es la cantitat de 130 pessetas y pera poder pendrer
part en la licitació deurà depositarse prèviament en la Tèsorería Municipal Ja suma de 32<50 pessetas que servirà en pago ó à conta det primer
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trimestre al rematant, vetornantse acle seguit lo dipòsit als demés licitadors quals proposicions fossin desfetas.
Tot lo que 's fà públich pera coneixement dels interessats.
Sabadell 3 de Desembre de 1897.—Lo Alcalde President, Joseph
A . Planas.
Eh lo Registre Civil de aquesta ciutat s' han fet las següents jnscript.
cions durant lo dia 4.
Naixements: Antoni Giralt Huguet.—Francisco Torelló Paísa.—Irene
Serra Costa.—Antoni Garcia Gironès,—Mercès Antoni Carbonell.
Defuncions: Joan Colomé V i l a , viudo, 69 afios..
SEOCSÓ

R E L L S G S O S A

Sants d' autít/.—Sant Telesforo, papa. Sant Símeón, monjo. Sanías Sineletiea, Emíliana y Apolinar, verges.
La missa d' avuy es de la vigília de la Epifania ó sia la vigília dels Reys.
La Epístola es del càp. IV de Sant Pau als Gàlatas.
L' Evangeli es del cap 11 de Sant Mateu.
P a r r ò q u i a de S. Feliu.—Missas k las sis per Maria Barqaés de Torras; à las set à
intenció de nna devota; à dos quarts de vnyt per Cinta Benessat,, vda, de Garriga; à dos
quarts de vnyt per una difunta; à las vuyt per Feliu Fontanet Casali.
Parròquia de la Concepció.—Missas, à las sis à intenció d' una persona devota; à
dos quarts de. vuyt per Joaquima übach.

M O ¥ A S
Heus aquí lo programa de la vetllada-concert que tindrà íloch avuy
à las 9 del vespre en lo patriótich Centre Català.
PPIMERA PART.—1. Estudi, Gliopin, (piano) per lo Sr. Sirvent.—2. Poesia de don
J. Puig Cíissanyas.,—3. Polonesa, Chopin, (piano) per la Srta. Sirvent.—4. Noeturno,
Schuloff, (piano) per lo Sr. Sirvent.—5. Lo aombrero del mort, euadret en prosa, de
D. Pere Marti Peydro—6. Dansa de ías-/bgets, Prudent, (piano) perla senyoreta Sirvent.—7. Z/íeíra, poesia de D. Domingo Saló.—8. Rapsòdia n." 12, 1ÀZ%, (piano) per lo
Sr. Sirvent.
SEGONA PART.—1. Valz brillant, Herz, (piano) per ío Sr. Sirvent.—2. Tarante'.a,
Duvernoy, (piano) per la Si'ía. Sirvent.—3. Çonferencias, euadret en prosa de D. Pau
Griera y Cruz.—4. Tanhqüser, (transcription), Lizt, (piano) per lo senyor Sirvent.—
5. „% Poesia de D. Francisco de P. Bedós.—6. Nocturno, Chopin, (piano) per la senyoSirvent.—7. Good save the Qeen, Gosstchalle, (piano) per lo senyor Sirvent.—8. Discurs de gracias.
Han resultat elegits del corresponent sorteig pera designació de Jurats que han d', entendrer en las causas d* aqnèst Jutjat que han de veurers en la Audiència provincial durant 1' actual cuatrimestre, los senyors
següents:
Capt de família: D. Francisco Corbella Guix, D. Joseph Tous Meiíes-

LO CATALANISTA

.

5

sach, D . Manel Carulla Serret, D . Ginés Macià Casas, D . Pere Brujas Rotíamilans, D. Domingo Fatjó Tintoré, D . Joseph Llàcer F r a n c é s , D . Rafel Barbàny Humet, D . Ciprià Bril Bosch, D. Joseph Ferrer Ramonacho,
D. Bonaventura Comas Plà, D . Menna Arnella Comas, D. Antonino Oliver Turull, D . Pere Llargués Puig, D. Joseph Cot Aiegre, D . Lluis Batilevell Arús, D . Ramón Molins Feliu, D. Fraucisco Arqué Sagués, don
Pere Tugas Marca, D . Joseph Buxó Pi.
Capacitats: D . Joseph Sallarés Mariné, D . Joseph Comas Barbany,
D . Baldomero Salas Balasch. D . Jaume Monistrol Olivellas, D. Melcior
Rodríguez Caprid, D. Francisco Mier Medina, D. Joseph Vails Coll, don
Joseph Busquets Negravernis, D . Joan Torras Altimira, D . Pere Altura
Valldeperas, Ü. Francisco Rovira Pons, D . Felio Sotorra Massó, D . Joan
Verdaguer Rosiüol, D . Pere Gambús Oiiver, D . Baldomero Puigmartí Rafart, D, Juli Batilevell Arús.
SUPEBNUMERARIS.—Caps de familia: D. Pere Ramón Calixto, D . Pere
Sendra Fiaquer, D . Joseph Roca Xinxola, D . Jaume Capó Mateu.
Capacitats: D. Joseph Saus Serra, D . Joan Metje Morral.
Cupiém de La Renaixensa:
«Realisant ahir al dematí travalls d( excavació en la rasa que s' està
obrint en lo Passeig de Sant Joan, tros comprés entre 'Is carrers de Casp
y Corts, pera la construcció de la claveguera que ha de servir pera '1 desvio de rechs, s' han trobat unas trenta granadas, segons sembla carregadas, donantse totseguit coneixement de la troballa al senyor alcalde,
qui va disposar que la guardià municipal impedís s' acostés ningú à tocar
ios citats projectils, avisautse al jutjat pera que disposés lo que tingués
per convenient.
S* han fixat en los punts més céntrichs los bandos de 1' Alcaldia referents a! allistament pera '1 servey militar.
Demà, diada dels Reys, tindrà lloch lo tradicional ball de la Neula en
los salons del Centre Industrial.
La Lliga de Productors del Primpcipat de Catalunya, en vista de las
favo ràbies impresions que ha rebut d' importants personalitats, prepara
una circular que anirà dirigida als agricultors catalans pera donar forma
à un pensament fa temps desitjat per la mateixa d' organisar pràcticament las forsas agrícolas del Primpcipat, íantsols dintre de lo establert
en la Uegislació actual,
Segons tenim entès han quedat j a arregladas las diferencias existents
entre la Junta del Círcol Sabadellés y los propietaris de dit edifici, haventse firmafTà escriptura correspoaent. També ha sigut firmada la escriptu-
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ra de lloguer del tros de xanipla Uindant ab lo Círcpl que estava entretinguda feya dins.
.
'
.
. \. .
.
Celebrém lo felis arreglo qu' ha conseguit la Junta de la distingida
societat.
' En lo r i u de Castellà s' està construint un pont de fusta pera '1 p i s dels
trevallàdors de! molí del rieral, haventse encarregat del cost de 1* obra de
raampoglerni.ia E x n i a . Marquesa Vda. de Tolrà,,sens que dit pont siga de
cap utilitat per sas fàbrica y sent solzament per sos bons sentiments e n vers la classe trevalladora, puig los que trevallan en aquell moll moltas
vegadasi tenen que. anar à voltar à can Pelaclis ó esposarse à pehdrer mal
passant lo riu quant ve gros.
Aquest acte de generosa humanitat es un timbre mes de glòria sobre
los molts que adornan à tan distiuguida senyora.
- >
En la vehina ciutat de Tarrasa, han constituït societat colectiva los
senyors Pere Vacarisas y Camilo Olivé al objecte de dedicarse als a p r e s í
de articles que en aquella població 's fabrican. .
La rahó social es Vacarisas y Olivé y va à càrrech dels dos socis la administració; gerència y firma. ' •""
Avants d' ahfr rBbé cristiana sepultura la senyéra de don Joan Plà y
Borrell lo conegut boter y ex-concejal de nostre municipi.
Ac'oiilpànyém àl sehyor Pia èn lo sentiment que ha experimentat per
la pèrdua de Sa bóna esposa (q:. a. . cs.) desitjantli la cristiana resignació
tan ngtesgaVià'en àqnestós cassos.
estan fent, trayalls i . Barcelona p e r a j ^ f o s i ó deVEoment del Travall
N à c i ó n a r y là Lliga de Productors del, Primpqipat de Cfttalunya en una.
sola associació à fí de donarli mes forsa é independència pera la defensa
dels interessos d© la terra.
. . .
Se 'ns diu que portan los travalls d1 unió nostres.distingits amichs don
Joan Sallarés y don Joseph Zulueta.
Ja fa dias qu' estavam enteraís d' aquest assumpío pero no voliam dir
rés "fins que fossin mespúbJichs los travails qu' e s t a v a » : verificantsev alsqüàls desitjém felis terme en bé dels interessos deia-producció, • • •
.En lo Saló Colonial demà à la v e t l l à tindrà lIóeK tín èxtraòrdinari bàli
ab la òrquesta La-Lira:
* — ••••<••
Després de llarga v - dolorosa malaltia y confortat ab los auxilis de 1»,
Santa Religió ha.-mort à à Barcelona '1 conegut comerciant y propietari
don Jaume MàrgeHat, cunyat de nostres bons amichs y companys Antoni
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M.R Gallissà y Geroni Moragas, als qui acompanyém en lo dol que tal pèrdua l i ha ocasionatj aixis com à tota sa apreciable familia.
La empresa del Teatro Principal prepara per demà à la nit lo benefici
de la aplaudida tiple dOnya Sofia Romero, ab las sarsuelas E l eaboprime
ro, La Czarina y Çuadros Disolventes.
Per lo pròxim diumenge anuncia 1' estreno de la grandiosa sarsuela
La Viejeeita.
.
La juventut del Ateneo donarà demà à la tarde un escullit ball en lo
Saló de dita societat.
Segons noticias rebudas ha deixat de exercir los càrrecds de Recaudador de contribucions é Investigador d' Hisenda d' aquest districte don
Joan Roca Palet.
Eh la sessió que celebrà '1 passat dimecres 1* Ajuntament de Reus s'
hi presentà la següent proposició:
«L' Ajüntamènt de Reus creu ferse fidel intérprete dels d^sitjs y aspiracions dels seus administrats al declarar y acordar lo següent:
Primer. Que ha vist ab profonda satisfacció '1 plantejament de 1?
Autonomia à Cuba y à Píierto-Rico, per entendre que es la solució me^
conforme ab la Justícia y ' l Dret, al énsemps que la més eflcàs pera ob
tenir en breu plasso la tant desitjada pacificació en la major de las An
tillas dolentse émpero que la salució autonòmica no s' hagi posat en pràctica avans de are en aquellas regions, quan presentava més condicions
d' èxit.
Segon. Que moltas de las valiosas rahohs en que ha fundat lo Gobern
la concessió de la autonomia à las Antillas, tenen perfecta aplicació à las
regions históricas y als Municipis de la Metròpoli, que per dret natural y
públich la reclaman y desitjan, oposantla al uniformisme y à la centralisació que caracterisàn l ' actual régimen polítich, economich y administratiu.
Tercer. Que aqueix régimen sols poden sufrirlo 'Is pobles degenerats
ó oonstituhits eii la infància, h o ' I s que, coniio català y d e p è s qué'fórman 1' Estat espanyol, tenen llarga y briüatfssima historia y plena conciencia de sos drets y llibertats.
Quart. Que las precedents declaracions se posin Inmediatament en
coneixement del Gobern per conducte del Excm. senyor President del
Consell de Ministres.»
,
Firman aquesia notable proposició 'Is regidors don Joan Vergés, don
Joséph Jordan*, don Pau Font y de Rubinat, don Joan Abelló, Julià Nougés, don Frederich Romero, don Miquel Alimbau, don Alfons Güell y don
Sebastià Massó. - •
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Desitjém que la esmentada proposició prosperi y en aquest cas l ' Ajuntament de Reus s ' h a u r à fet digne ab sa conducta deis aplausos de tots
los bons c à í a l a n s .
L ' 'actual Municipi ha recobrat la seva vida normal; prova evident ne
fott la sessió de ahir que ab tot y ser de primera convocatòria hi assistíken 16 senyors regidors. Se donà lectura del acta de la sessió ar.teriór
que fou aprobada per unanimitat. Cornensà l ' ordre del dia donant compte de las comunicacion·s rebudas nombrant Alcalde de R, 0. à don Joseph
A. Planas el cual s ' a i x e c à dihent qu'esperava lo concurs de tots los
senyors regidors pera sortir airós de son difícil c à r r e c h . A l mateix temps
's llegí la inversió de fondos y dictàmens presentats pera que passesiu à
las comissions-respecti vas.
Invitats per lo senyor Planas per si hi havia algun senyor regidor que
desitjós fer ús d e i a paraula, lo senyor Sanliehí va demanaria pera qiíe
!ei la diada de demà vingués l'Ajuntament curaplint lo que ve fent fa
dos anys ab los assilats de la Casa de Caritat. Després d1 alguna discussió
aclaratoria al mateix objecte entre d i t senyor y 'Is regidors senyors Moix
y Ponsà, s ' a c o r d à destinar la c a n t i t a t de 150 pesseta» pera la compra
d' Objectes en concepte de regal'© per la festa dels. Reys.
T a m b é feu ús de la paraula lo senyor Borgunó denunciant algunaabusos per falta dè pes en los articles de primera necessitat y per m é s
que lo senyor Macià indicà que ja s' havian efectuat algunas multas, la
•presidència prometé fer novas investigacions y castigar ab mà ferma à
los que resultessin defraudadors.
Després d'una-pregunta del senyor BorguQó sobres 1'assumpto dels
consums, donadas las espücacions per los senyors Pineda y Massagué y
no h a v e n t h í altra qüestió que tractar va aixecarse la sessió à satisfacció1
del públich que 's «oneixí;i tenia verdaders desitjós de veurer restablerta
la pau en aquellH casa.
T E L E G R A I H AS
Madtid, 4:,'WZQ m.—Demà es esperat à la Habana '1 senyor Goyin que jurarà inme• diatament y pendrà possesió de son ministeri.
A bordo del vapor «Saratoga» arribà ahir à 1' Habana Juli Sanguili, famós agitador
filibustero quo no desembarcà esperant permís de las autoritats..
Madrid, 4, 6í.—Lo general Marin, gobernador de Puerto Rico fius are, s' ha embarcat ja de regrésià la Península.
Se diu que '1 general Blanco, enllestit de las tascas de constitució del gobern cubà,
ss posarà en campanya sortint cap à Santiago de Cuba à f i d^ empendrer grans operacións en tot 1'orient de l'isla..
Londres à 90 dias fetsa
»
à la vista
Paris.
» >
>
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Iiapreiata y "Eneuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

