Any XII,

Sabadell.—Diumenge 9 de Janer de 1898.

N.* 650

Diari Mms Ms iteressos iralsjmtelsfleGatim
La correspondència al Director. | Los originals no 's íornan
DIRECCIÓ, REDACCIÓ 1 A 0 M I H I S T R A C 1 0

JPKECS

Calderón, 36.
Rípresentació Atímiflístrativa à Barcíloaa
Llibreria de Aivar Verdaguer Rambla Mitj, 5

A

© E

SETS C R I P € I < £

Sabadell
4 rals. al mes.
Fora
l i > trimestre,
Un número sol. . . .
5 cèntims.
Anuncis à preus convencionals.

SIMÓN

Cuyna à la verdadera catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

Eptsria, 6, j l i É ,

12. - (Bon il). • BA1CEL01

Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres.

Teatre Principali

E s t à en venda un dels millort
palcos del l.er pis d'aquess
Te i.j;ro. En la Administració d' aquest diari d o n a r à n mes detalls.
nous y assegurats de tot
defecte de consírucció per
5 anys. Los nous se venen desde S50 (Suros y
son constrüits ab march de metall, bona pulsació t caudeleros dobles.
iïímmmiGSí asatsn'MhànSperav·n·
PmWaaams&
drer, à preus económichs.
Aquesta casa s' encarrèga de iota class» d»
afinacions y reparacions.
—
DIRIGIRSE A

JOAN COMAS FAURA
Rambla, 93. - SABADELL

LO CATALANISTA

CUBA Y ' L S P R O D U C T O R S CATALANS
Quan dias 'enrera lo ministre, d ' ü l t r a t n à r y ab ell sos companys de
ministeri, curaplint las pruraesas contretas e n j a exposició y en especiaí
en lo discurs d e ' n Moret à Zaragoza, presentaren à la Reyna Regent las
reformas autonómieas pera Cuba y Puerto Rico,, tots recordém i4 alarma
que s' escampà.per tots los centres de producció de Catalunya que vegé,
en general, entre mitg del enfarfech d' articles gubernamentals la casi
pèrdua del mercat de las Antil·Ias prou important fa temps pera posar en
guardià la proximitat de tal perill à la massa productora catalana que
rebia ab tal motiu, una sotragada de las que difícilment se 'n salvan los
pobles mancats de llibertat pera pendrer midas supremas qua puguin sortejar à temps la ruina que s'acosta.
Y no es que l ' esverament de Catalunya provingués de las reformas
polítieas y administrativas concedidas à Cuba y Puerto Rico; que nostre
P à t r i a , plena de tradicions autonómieas y de verdadera llibertat, no podia ni debia alarmarse per la concessió d' uns drets à que J,(n son ben
acreedors los naturals d' aqüellas islas, drets, que ella reclama també per
medi de sos filis mes eutusíastas de sa dignitat y sos interessos, única
manera de que nostra estimada terra y ab ella 1' Estat baix qual sombra
avuy s£ arapara entri de jefe en lo concert dels pobles grans y lliures.
íío, 1' esverament de Catalunya y d' alguna altra nacionalitat espanyola no era pas per la concessió d' una autonomia politica y administrativa, que eilas, tindràn tart ó d- hora si no 's vol la seva desaparició
del mapa geohràfich tal com avuy està delineat;. 1' alarma dels productors provenia de la concessió de la autonomia aranzelària que ab tot y las
restriccions politicas de que anava acompanyada, implicava en cert sent i t una verdadera independència ja que 's facultava als goberns insulars
pera llegirlar en materias de caràcter internacional y per io tant que entravan de plé en las atribucions que tot Estàt no administrat per hidalgos
y Quijotes, se reserva com una de las facultats mes propias à la seva soberania. L a campanya empresa en defensa del bon sentit, com tots sabém
fou inútil y per més que s'bo meresquessin los productors catalans per
la seva apatia y tantsemendona durant la guerra, lo cas es que resultà
un perill inminent pera la producció de Catalunya, la quina à mes de sos
fills y sos caudals anava à perdrer si Deu no hi mirava, en ba lluyía cubana, lo pervindrer y ' 1 present d ' u n sens fi d'industrias amenassadas
de mala mort à ser cert 1' antagonisme d'interessos existents entre Cuba
y la Peninsula segons nos havian fet veurer fins avuy los mangonejadors
de la cosa pública.
Mes, heus aquí, que d' un piegat ve la noticia à Catalunya per conducte del mateix Moret, de que los centres productors antillans, reconeguts à la Metròpoli per las reformas esíablertas y en proba de la bona
g e r m a n ó que deu existir sempre entre regions que van unidas per Uassos
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de consanguinitat; Ileagua y coiners, sa comprometían à ho reforraar los
aranzels de Cuba sens avans escoltar los productors de Catalunya al obgecte d* armonisar sos respectius interessos éii lo que siga possible, que
molt ho es-quant la bona yeluatat de las dos parts ho facilita. Y com que'
la promesa dels cubans no tenia color poUtich de cap mena y Sols passà
per Madrid, de pas pera Catalunya, sense temps à émpastifarse entre
1'admósfera centraria à la producció nacional que allí domina. Avuyestà apunt de convertirse en realitat falagadora y per primera vegada à
la vida sense .entorpiraents de mala fé, ni destorbs ' maqüiavóliehs, trac- >
taràn bonament d' entendrers cubans y catalans & despit dels Temolatxe-;
ros que ah son egoisme desenfrenat han tirat sempre per terra:tota ten- >
tativa de mancomunitat d' interessos insulars y peninsulars à quins han
presentat tothora com eneraichs sistemàtichs é irreconciliables.
A aquest obgecte tenim entès que s' estant reunint avuy los industrials y productors catalans à fi d' arbitrar recursos en suscripcíóns Voluntarias pera enviar à Cuba un delegat de sos interessos que créyém ha de ser lo fins are representant dels productors de l a Lliga Nacional de Ma-drid, don Guillem Graella, pera-assistir à las •cenferencias que 'Is produc-•
tors cubans celebrin ab son gobern insular ab motiu de la confecció dels
nous aranzels qu.{ han d' establírse dintre poch temps entreGuba y la Pe- !
mnsiihu
...
...
No cal dir la importància que lo que acabém d ' expressar te pera tots
quants visquin de la producció de Catalunya que casi pot dirse que son
iots los catalans y en particular pera 'Is industrials à quins -afecta mes ';
directament Jo que à Cuba va à discutirse, Suposém à tots prou patriotas
y ab criteri suficient pera [creurer inútil excitaries à que ajudin à
tan benemèrita, tasca. Barcelona, com sempre va. al devant per sa importància y per ía trascendencia qu' enclou 1' objecte que va à tractarse.
Tareasa no queda enrera tampoch com de costum y noés de creurer
.
Sabadell, que nostra estimada població que tant alt nom ha conquistat en :
las lluytas Industrials en lo que va de sígle, no- aporti à 1'óbra-comú son
contingent valiós y. sa resolta ajuda com ha fet sempre que
ha tractat
del pervindrer de ia. indústria catalana.
.c
n %;*'(• >.. • ;<
Es qüestió de vida ó mort per un sens fi de familias que à I*-ombrai-del
trevall industrial viuhen y ja que per etzar providencial que ve à corroborar una vegada mes lo conegut aforisme jcosas d' Espanya! la concessió indeguda d' una autonomia aranzelària pot resultar beneficiós si s'
arriban à entendrer los productors d' abduas regions, es just que 's faigi
un esfors adequat à la importància y seguritat del prògecte. Y meditin
de pas una vegada mes los productors catalans, tan apàtichs fins avuy
en la demanda de la autonomia de Catalunya, lo que aquesta podria fer
en aquestos moments, si com es de justicía, disfrutés de la llibertat d' aeqió tant necessària pera '1 progrés dels pobles que tenen vida pròpia.
S. F.
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«CENTRE
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De verdadera solemnitat pot caíificar&e la vetllada que tingué Uoch
lo dimecres passat, vigília dels Reys, en lo CeMre Català d' aquesta ciutat, y de la qual no 'ns ha sigut possible donarne compte als nostres llegidors ab l ' oportunitat que desitjavam. La circunsíancia d ' haver plogut
durant tot lo dia y la inseguritat del temps moments avants de comensarsè la vetllada no fou obstacle pera que I ' espayós saló d' actes de dita
Societat, se vegés casi plé de distingida coacurrenc;a, desitjosa d' apreciar lo mèrit extraordinari dels notables pianistas Srta. y Sr. Sirvení, y
d' assistial mateix temps à un acte, com pochs, desgraciadament, j s ' enpresencian en nostra ciutat.
La falta d' espay nos impedeix donar compte detallat de cada un dels
números que componian lo programa de la festa.
Dels trevalls que 's llegiren poca cosa 'n dirém, puig son sobradament
coneguts los autors de'Is mateixos y no hem d' ésser nosaltres que 'Is
hem d* elogiar, tractantse de companys nostres, cual modèstia no volém
ofendre; ademés que 'Is llegidors de L o CATALANISTA podràn apreciar
per si mateixos lo mèrit de dits trevalls, ja que tota 's publicaràn en nostra Fulla literària. Tant la inspirada pogsia del Sr. Puig Cassanyas, com
los originals cuadreta en prosa titulats Lo sombrero del mort y Conferencias, del Srs. Martí Peydro y Griera respectivament, ío mateix qua la v i gorosa poesia del Sr. S a l ó t i t u í a d a LZeíra, que llegí lo Sr. Garcia,' y l a
del Sr. Bedós, qui, com es costum en ell, comensà per entristirnos y acab à per fernos morir de riure, totas foren justament celebradas y aplaudidas per la numerosa concurrència.
La Srta. Sirvent que, à pesar de ser molt jove encare, se 'ns r e v e l à
eom una pianista consumada, en tots los números que l i estavan encarregats, aixis en la Polonesa y en lo Nocturno, de Chopin, com en la Tarantela, Duvernoy, deleità al auto^i per la delicadesa y bon gust ab que executà ditas composicions, vegentse ademés obligada à tocar algunas pessas
fora del programa, à fí de complàurer à 'ia concurrents que no 's casaban d'admiraria'y aplaudiria, sent objecte, al acabar lo Nocturno, de
Chopin, d* una espontànea ovació;
,
Lo Sr. Sirvent demostrà sar un verdader artista que sent y sab fer sentir la música, y ab sas exepcionalissimas facultats entussiasmà al auditor i intrepretant un Estudi, de Chopin, un ^ocítírnà/'·tf^····Scííüloff, lo Valz
brillant, de Herz, y la transcripció d e l . L r a n h a ü S ' é r i ' . L i z t ; : pero ahont
1' entussiasme ratllà en deliri fou en lo God save'ÍÈé. Queen) de GoSstchalle
y eu la .grandiosa Bapfidia n,* 12 de Lizt, eu àqúesta: última sobre tot,
composició plena de dificultats, y q u e ' i Sr. Sirvent va saber vèncer de
la manera que sols ho fan los mestres més eminents. Al,terminar aquesta
pessa, los concurrents, fent verdadera justícia als seus-mérits, l i tributàren una entussiasta ovació; bé es ^vritat que las facultats demòstradas
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per lo Sr. Sirvent en aqueixa vetllada, '1 fan acreedor al triomf qu' ha
obtingut. Inútil es dir que dit senyor, per acallar lo lllegítim entussiasme
de la concurrència, 's vejé precisat à executar un nombre de pessas molt
superior al qus figurava en lo programa.
A dos quarts d' una de la matinada lo President del Centre C a t a l à ,
Sr. Grau, donava per termenada tant agradable vetllada, de la que ' n
guardaran un bon recort cuantas personas hi assistiren.
Rebin la Srta. y lo Sr. Sirvent nostra'mes sincera enhorabona, y lo
«Centre Català» nostre feliciíacié per lo bé que sab organisar actes d'
aquesta naturalesa, y fem vots pera que 's repeteixin ab frecuencía
a ques ías veílladas, dignes dels verdaders bons fills de Catalunya,
X.

SECCIÓ

R E L L ! G IOSA

Sants d' aytM/.—Sant Marcelí, bisbe d' Ancona, qui lliurà d' un incendi à aquella
ciutat. Sant Julià, màrtir y sa esposaBassilisa, verge. Saata Marciana, verge; los Sants
màrtirs Vital, Revocat, Fcrtunat, Epietet, Jacond, Segundo, Vital y Félir; y Sant Pere,
bisbe de Armènia. '
La missa, la Epístola y 1' Evangeli, soii de la Epiíania y la oració 'en honra de Sant
Julià y Santa Basilisa.
JocMteíoWas.—Mostreume Senyor vostres camiris, puig desde aruy no vall pas se- ,
guirne d'altras. (Psalm XSIV)
•
Converauno?, Senyor, y quedarèm verament coavertits. Feu per vostre misericòrdia que jo planteji una nova vida. (Thren V).
8anU de demà.—Smt N'.canor, diàcono; Sant Agato, papa: Sant Willermo, arquebisbe; Sant Joan Bo, bisbe y Sant Marcià, pebre.
Parròquia de S. Feliu.—A las vuyt, comunió general de las Filla» de Maria, y Teresianas. A las deu, Comventual. A las tres, rosari. A las cuatre, coronas, exercicis de
ias Fiilas de Maria y Teresiànas y tot seguit los de las Mare? Católieas. A las set, oració
mental.
Parròquia de la Concepció.—A las deu, ofici.
• Paaí·fsssjsiía sSé S» E s ï s s e de !3as4©8là.—A 1' hora de costum la primera missa
ab plàtiea parroquial per lo Et. Ecónom. Luego 's farà la visita dels set, diumenges à S.
Joseph. En la missa de vuyt hi haurà comunió general ab plàctica preparatòria per un
Kt. P. Escolapi. A las deu ofici. A la tarde à dos quarts de tres ensenyansa del catecisme
à dos quarts de cuatre Eosari y funció de las fillas de Maria preaentM part lo chor de 1'
Associació.
Los dias feyners se celebraràn missa» setmaneras p«ls difunts Paula Homet de Sallarés; Bernadina Homet y per ío Et. Dr. Joaquin P u j i í L

IVot;a-s

oficials

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las • següents inscripcions durant lo dia 9.
Naixements:

F r a a c í s c o Serraíosa Fító.—Antònia Palau B e r g a d à .
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IVEUS IONS

P Ú B L I C AS

T e a i r o P r i n c i p a l . — Companyia Sofia Romero. Ayuy à la nit se posaràn en escena
• . • las sarsuelas: I COMICI TRON ATI. L A VIEJECITA (estreno) y, LAS BRAVIA3,
•, Ab, aquesta .{unció 's despedeix la i-ompanyia- del públich sabadellés
T e t r o Euterj»».—Corupanvia Vega. Aquesta, nit se representaràn.las sarsuelas: AQUI
VA HABER ALGO GÒRDO Ó L A CASA DE LOJ E3CÀNDAÍ.0S, ÜN PRETEXTO
y E L PRÍNCIPE HFREDERO.
••.
S B l ó - S s b a d e H é s . — G r a n i S balls per avuyab una reputadaorquesta,
C a s i n o de l a f u s i ó reputeSicana (Crúz).—Aqiiesta tards gran ball ab la orquesta,
FATXENDA?.
S a í ó ColoniaS.—En aquest Saló tindrà l'ooh avuy à la vetlla un graii ball ab la orquesta L A LIRA.

DIVERSIONS

PAüTiCULA

Ateneo S a b a d e i l é s . — L a juventut d' aquesta societat donarà un eseullit ball en l&
tarde d' avuy.
A s s o c i a c i ó de CalóEichs.—Avuy à la tarde 's representarà Los pasiorcüos en
Belén.
•• -

N O ¥ A S
A v u y al vespre celebrarà la sessió inaugural del .present curs la benemèrita associació de Barcelona «Lliga de Catalunya». .••
.;
Ke donarem compte en altra edició.
Dimars tingué lloch à Castellar una reunió dels abonats de la societat
elèctrica «Gorina y C.*» essent 1' objecte congregarse y posarse d' açort
à fí d' obtindre esmena en lo servey que moralment sjs,comprometé aquel l a , perquè molts son los que s'-extranyan de que en.tant poch temps ds
funcionar s' observi en la llum un cambi tant radical. Ignorém quins
acorts se prengueren pero es de suposar que la companyia procurarà en
lo que pugui complaure à sos abonats.
Estant activantse los treva}!? en la carretera de Castellar à Sentmanat; de, modo que es evident, que per lo pròxim Abril aquells vehins íindràn lo goix de veurer coronats sos desitjós de tants anys.
Notablement millorat del dolor que i ' obligà venir à Catalunya à pendre los banys de Caldas de Montbuy, retornà ahir à Madrit en i ' expés
lo llorejai esculptor don Agustí Querol, à qui desitjém un complert restabliment.
.
En v i r t u t de una denuncia feta per la Guardià-civil qu' està de
punt en aquesta ciutat per lo Govern civil s' ha imposat una multa de 20
pessetas al tartaner de Castellar vulgarment anomenat Pepito per fer
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circular un carruatje entre Sabadell y dit poble sense" lo corresponent
permís.
Coníinúa '1 temps plujós no parant pot dirse un moment de regalarnoà
lo cel la amohinosa pluja pròpia de la estació. No cal dir com se van
posant los carrers d' aquesta ciutat ab tal motiu.
•
A veurer si com sembla ha passat ja la tongada de fiquis miquis en
I ' Ajuntament, se cuidaràn los senyors concèjals un xich més de lo que à
tots nos interessa.
Després de penosa y llarga malaltia ha mort à Manresa, confortada
ab los auxilis de la Santa Relligió, donya Eulària Giró y Font, virtuosa
esposa de nostre benvolgut amich y company de causa, don Francisco
Capella y Miret, actual president de la «Lliga Regional» d' aquella ciutat.
No cal dir quaut sentim la dolorosa desgracia qu' afligeix al nostre
amich pera'1 quin y deniés famíiia, desitjém cristiana resignació pera
soportar tant trista pena.
,
:
Deu haurà concedit à la finada lo premi à qus per sas virtuts s' havia
fet mereixedora.
A l cel nos poguém veurer.
L ' «Orfeó Català» ha organisat en obsequi dels seus socis protectors y
à favor dels perjudicats per las inundacions del Amburdà, un concert vocal
que se celebrarà avuy à dos cuarts de cuatre de la tarde, en lo TeatroLírich, baix la direcció de son mestre en Lluis Millet y ab la cooperació
del subdirector eu Joseph M·a Cornellà, la profesora de cant Na Emerenciàna Wehrle y ' I professor de solfeig èn Joan Salvat.
H i pendràn part las tres seccions de senyoretas, homes y noys, formant
on conjunt de 150 indivíduos, interpretant lo següent programa*
''
1. a part. Lo cant de la Senyera, par las tres seccions, Millet.—Serenata,
per la secció d' homes, Oíto.—La Marxa dels moliners, per la secció d'
homes, Zoliner.— Lo Vel de la núvia, per las tres seccions y solo per donya
S. Wehrie, professora de cant del Orfeó, Haydn.—Laspalladas de Larmont,
l.a audició), per la secció de senyoretas, Céssar 'Fí&na'k:—Madrigal, per
ia secció de senyoretas y tenors, Pélestrina.—Las sègétas qu' 'amóï tira,
Madrigal (i.3 audició), per la secció de senyoretas, Brudieu.
2. a part. Cançó, { l * audició), per la secció d ' homes, Lamothe de Gricnonv—isaòe?, eansó pepular (1.* audició), per la seccció d ' homes y solo
per donya E. Wehrle, Burgès.—De bon matí, Los pescadors, y La Bremà,
per la secció d' homes, OlaVé.
3. a part. 0 maguum místerium, per las tres seccions, Victoria.—Credu
y Sanctus, fragment de la missa del papa Marcelo, per las tres seccions,
Palcstrina.—Los segadors, cansó popular, Millet.

8
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En contestació al telégrama que 'T seynor Alcalde de Barcelona va
dirigir al Director de la Compayía Arrendataria de Tabacos solicitan que
la nova fàbrica que en virtut de las bases darreramen concertadas ab lo
Gobern devia instalarse à Catalunya, ha rebut 16 senyor Collaso una carta
del Director de la Tabacal era manifestatli que de moment no podia resoldre lo que se l i demanava per faltar encare]alguns tràmits avans de portar
à la pràctica las bases convingudas ab lo Gobern à que feya referència
la seva petició, pero que de totas maneras à son degut temps tindria present lo soliciíat per la Corporació municipal d' aquella ciutat.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Eambla, 93, casa de
confiansa.
T E L E G R A R S AS
Madrid, 8, 12í30 t.—Lo» antecedents de la qüestió "VVeyler estàn en poder del capitó
general d'.aquest districte, qu' ha nombrat al general Pacheco jutg-e instructor de la
causa. Se creu que la primera diligència serà la de que 's presenti seguidament lo general Weyler.
En Comas y Masferrer, cacich actual de Baroelona y '1 senyor Sagasta han celebrat
una conferencia acordant 1' encasillai oficial. Segons se diu en 1' encssillat hi flguran
fasionistas, conservadors y republicans àfid' estalviar feyna als electors dels districtes.
S' estàn ultimant los preparatius pera 1' embarch dels 6.000 homes qu* han de marxar à Cuba.
Madrit, 8, 5 t.—Continua parlantse entre 'Is poll.tichs del discurs del senyor Silvela
en Badajoz, assegurantse que dintre poch se verificarà !a unió conservadora baix la seva jefatura. Sembla que en lo discurs de referència torni '1 senyor Silvela à manifesturse
partidari de la descentralisació com à medi d' enrobustir al tót, enrobustint las parts. L6
regionalisme d' aquest senyor fa com aquell de la Verbéna; va segun caén las pesos.
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UIia ma?nífica cuadra capàs pera 14 taíers mecàuichs, ab.sa corresponent forsa à vapor, y dúas
grants cüadras, propias p e r a - m a g a t z é m , dipòsit
ó indústria, en lo vapor del Infern, carrer de Calderón.
Informarà 1'encarregat del vapor.
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