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S I M Ó N

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

Eptirla, 6, F Yilma, 12, - (Born felí), - BMCELONA

Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres'
Està en venda un dels millors
palcos del l.er pis d'aquest
Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.

M

nous j assegurats de tot
defecte de construcció per
5 anys. Los nous se venen desde Í50 d u r o s y
son construïts ab march de metall, bona pulsació y candeleros dobles.
usats n'hi hàn 5 peravendrer, à preus económichs.
Aquesta casa s' encarrega de tota classe i »
afinacions y reparacions.
•
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ENCASILLAT

Gom ja h a u r à n vist nostres llegidors estém abocats à entrar de plé en
la gran vergonya electoral parlamentaria.
Està ja apunt de funcionar la màquina y sols falta que ' i minisire de
la Gobernació d' acort ab lo President del Gonsell . y al mateix temps
ilustre jefe acabí de confeccionar l ' encasillat que ba de contenir los
noms dels elegits ab anticipació deguda pera ocupar en lo Congrés lo
liocb que 11 té senyalat la providencia política que a v u y ' s diu Capdepont, ahir 's deya Cos-Gayon ó Villaverde y avants qu' aquestos Romero-Robledo, fundador y acaparador del sistema politicb electoral que converteix als electors en massa anònima, sempre disposta à enmotllarse als
capritxos de la tupineria màxima y en diputats y personatges à gent
sense criteri, sense condicions y sense prestigi dintre y fora del districte.
L ' encasillat es avuy una espècie d' institució dintre '1 teatro cómichtràgich burlesch de la política sense conciencia que predomina y base
angular del edifici parlamentari, per medi del qual los moderns gobernants fan y desfan à son capritxo, inutilisrnt aixís 1' article de la Constitució del Estat que parla de las responsabilitats ministerials com podria parlar dels habitants de la lluna.
Al sistema polítich de constituhir los partits que íurnan en lo poder
com remats d'ovellas sempre amatents à la veu del'pastor que ab la
fona 'Is encarrila, à la organisació semi-feudal del caciquisme pera
millor atendre las necessitats y conveniència» dels bens que sols soraian
la pastura, h i faltava un organisme, una institució que regulés à cada hu
l a part que l i toca de 1' herba del camp poütich y res mes apropiat que
aquesta moderna y anticipada distribució dels liochs que 1' amo del remat destina, à cada ovella. D' aquesta manera s' estalvian las vellas
lluytas electorals que tants disgustos ocasionan als pretendents del acta
cobdiciada y tot s' arregla ab santa pau com pertoca à j^ersonas entenímentadas y poch amigas de gatsara y xerinola.
Lo qu' avans se feya en las urnas lo dia del sufmgi, entre uns quants
interventors mal avinguts y alguna qu' altra garrotada, quan no acabava
ab treacadissas d' urnas ó à tiros de pistola, al arregla avuy ab tota calma y parsimònia en lo despaig del ministeri de Gobernació ab los cacichs
de las provincias quins pochs días avans de comensar lo periodo electotoral fan cap à Madrid cridats per 1'amo y allà còmodament assentats,
disfrutaní d' una temperatura confortable y aspirant suaument 1' aroma
deleytosa del cigarro habano, amigablement y sens perill de cridòria
pública s' arregla 1' encasillat y "s premian los bons serveys prestats ai
pays encare qu' aquest los desconeix!, dels anònims provincians que deliran per asseurers en los cómodos sillons del Palacio de los Diputados.
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Avuy no hi valen los mèrits contrets en la defensa dels interessos
públichs, de res serveixen los títols que poden alegar alguns ciutadans à
quins lo poble veuria ab gust en lo Congrés de Madrid per sas especials
condicions d' honradés, serietat é independència, es del tot inútil que
un districte s' empenyi en treurer triomfant al candidat que l i acomodi,
que si '1 cacich no vol, si de Madrid no ho raanan, sortirà de 1' urna
electoral lo mateix subgeete encasillat en lo ministeri que per alguna cosa serveixen gobernadors civils, alcaldes, secretaris y agents de
policia.
Pera ser diputat à Corts es precís, es absolutament indispensable formar part del encasillat. Lo primer es veures tractat à tall de burot, tenir
casilla. Aquesta es la paga y senyal que 's reclama à sa coaciencia ab
aixamples, à sa voluntat renunciable, à sa independència disposta al sacrifici.
x
Passat lo primer tràmit d' aquest apocament de la personalitat humana
lo demés ja es joch de pocas taulas. No hi ha necessitat de conèixer lo
districte, ni de tenirhi z'eiacions, ni amistats, ni cartejarse. Tot va à càrrech del cacich de la provincià que per aquest objecte disposa à son capritxo de la forsa y de la astúcia. Y com, à bon ciutadà ningú. 1' iguala,
brinda la pau avaas d' entrar en guerra. A l cacich no lí convenen xibarris ni rebomboris, busca la quietut, las sombras, lo misteri; com los
corbs, sols travalla en mitj de fosca. La violència '1 mortifica y sols h i
acut quan no hi ha altra camí que *1 salvi, peró h i acut, tranquil, resignat, apelant à tots los medis, saltant per tot, com si no tingués cor, còm
sí Deu no'li hagués donat una ànima.
L ' encasillat va eomensar per ésser una protecció à uns qnantà
amichs, va aixamplarse de mica en mica y avuy per la seva porta, raquitica, baixa, tant baixa que es precís per passarhi, doblegarse y abaixar lo cap arran de terra, hi entran no sols los ministerials, sinó la oposició y no sols la oposició que turni pacíficament en lo reparto equitatiu
de la riquesa pública, sinó los mes adversaris dels goberus actuals, republicans y carlistas.
S' ha anat perdent la por y avuy i ' un, demà I ' altre, ab un respecte
que ningú creuria, ab una devoció qüe no té res d' hipòcrita, tots combregan en lo mateix altar del encasillat oficial, havent deixat avans, com
à penitencia, la con ciència à la porta.
Heus aqui la institució predominant en aquestos moments, la que te
capficats à nostres homes públichs; mentres los contribuyents van donant la última pesseta y 'Is infelissos soldats la sanch de sas v · a a s fins
à 1' última gota.
S. F.
»»«ss»-iH^·*iim·.
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SECCIÓ

RELLIGIOSA

Sants d ' avuy—8. Marcelo papa,—S, Pulgenci bisbe d' Écija y de Cartagena.—S,
Honorat bisbe d- Ariés.—Sts.Ticià y Melas bisbes y Bta. Pricila.
La Epístola es la segona d» S. Pau als Corintis.
Lo Evangeli es del cap, X V I de S. Mateu.
La missa ea honor de S. Marcelo.
Joculatorias.—iDe que m' aprofita guanyar tot lo mon si jo 'm perdo? (Math XVI).—
iQuín equivalent hipot haber que valga la salvació de la meva ànima? (Math XVI).
Sants de demd.—S. Anton abat patró dels trajiners, renuncià à sas quantiosas r i quesa? als vint anys y morí plé de virtuts y mereixements ais 113 d' edat.—Los Sts.
germans bessons Fleusip y Meleusíp y Sta. Rosalia verge.
La missa en honor de S. Anton.
La Epístola es del cap. LXV del llibre de la Sabiduria.
Lo Evangeli es del cap. X I I de S. Lluch.
Parròquia de S. Feliu.—Avny diumenge. A las set missa y se comensaràn los set
diumenges dg S. Jeseph en son propi altar; à las deu Conventual de Minerva avans de
la missa Conventual ab lo ceremouial de rúbrica, se farà la publicació de la Santa Butlla,
expediutse desde avuy los sumaris de totas classes en lo despaig [parroquial; à las tres
Eosari y catecisme parroquial: à las cuatre Corona y Minerva, à las set Oració mental y
à las vuyt per iniciativa de 1' Associació de Católlchs se comensarà'.i una seria de comferencias cientificas-relligiosas que donarà lo Knt. P. Fray Manel M.* de Lacallo de 1'
ordre de Predicadors.
Demà dilluns, festa de Sant Anton Abat. A las nou, la tradicional benedicció dels
animals. A las deu, missa à tota orquesta en honor del Sant per 1'antiga Associació ab
sermó per lo Rvnt. D. Gayetà Soler, Pbre. A las dotze missa resada.—A las set y à dos
quarts de vuyt del mati en lo altar del S. S. se celebraran missas segón aniversari de
D. Joaquim Eomeu Eovira, ,à las sis i . Sant Antoni per D,a Antònia Canameras Gorina.
Parròquia de la Concepcró—Avny à las deu ofici. A la missa de las osze se cantarà la Salve Monserratina per la escolania. A la tarde à las tres eusenyausa del Catecisme. A las cuatre Rosari y à continuació se faran los Exercissis propis del tercer diumenge ab Exposieíó deS. D. M. Trisagi cantat per la escolania y Reserva.
Demà dilluns, à las sis missa à S. Daniel à intenció d' una persona devota- A las
nou Benedicció dels animals en la plasseta de 1' església. A las deu la Joventut del Gremi de Carreters honrarà à son patró Sant Anton ab ofici solemne y sermó que farà lo
Et. D. Joseph Cardona prebre.
Iglesia de la Misericòrdia.—ha. Secció de portants del Sant Crisi de 1' Agonia desd'
el diumenge anterior al de Passió tindran ensaig tots los diumenges à dos quarts de
dotze del mati. Se convida à quants desitgin incorporarse. Avuy à dos quarts de sis
cant del Trisagi pastoril, adoració al Divi Nen y eant final d' algunas cansonetas.
P a r r ò q u i a , de S . E s t e v e «Se Csstelia.—À las deu ofici ab Exposició del Santíssim Sagrament.
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La Junta de gobern d' aquesta societat, en sessió d' avuy, ha acordat
senyalar lo dia 20 del pròxim Febrer, hora de las deu del mati y loeal dei
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Banch, pera la celebració-de la Junta general ordinària que prevé l l art.
17 dels Estatuts socials.
Los senyors accionistas que hi desitjin concórrer, podràn efectuar lo dipòsit de 20 accions, à lo menos, que sl exigeix per lo article 16, durant
los diasfeyners del 7 al 17, inclusiu, del citat més, de 4 à 5 de la tarde.
Y en cumpliment de lo establert per los arts. 12 y 29 del Reglament
general, s' expideix la present convocatòria pera coneixement dels interessats.
Sabadell 10 Janer de 1898.—Lo Via president, Jaume Gorina Pujol.—
P. A. de la J. de G., Joseph Cirera, Secretari.
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 15.
Defu ncions: Eulària Plà Soler, casada, 83 anys.

N O VA S
AVÍS D' ADMINISTRACIÓ
Desde avuy en endevant la repartició y cobro de Lo Catalanista anirà à càrrech del Centre Periodistich, Plassa dcS. Roch,
n.0 1 1 , ahont podràn dirigirse nostres abonats pera tot quant faigi referència à 1' administració de nostre diari.
En sostitució de la Fulla Literària repartim avuy als nostres abonats,
en folleto apart, lo magnífich discurs del President de la «Lliga de Catalunya» de Barcelona, don Pere Aldavert.
Llegeixin ab calma nostres abonats lo t r a r a l l plé de bon sentit y sana
doctrina del meritissim Director de «La Renaixensa» y meditin sobre
i ' estat present de Catalunya y si cal travallar pera reivindicar las seva»
llibertats y regenerar lo nostre poble.
Per la Secció telegràfica s' hauràn enterat nostres llegidors de la revolta haguda en 1' Habana ab motiu d' haver atropellat alguna redacció
de periódich uns quants oficials del exèrcit seguits de pochs paysans, ofesos segons se diu per un suelto d' un diari.
Aquest fet, que sigui la culpa de qui sigui, hauria de ser la prerapsa
espanyola la primera en lamentarlo, donanthi poca importància al mateix temps pel bon nom d ' Espanya y Caba, ha donat lloch als enamichs
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de I ' autonomia, conservadors, carlins y roraeristas, veyieristas, tots
plegats, pera descarregar sas iras sobre '1 nou régiment, atribuhintli
cosas que res hi tenen que veurer No sembla sinó qu! un fet t»nt trist
haigi causat en aquella gent la mes grossa de las alegrias.
iQue trist ha de ser perteneixer de bona fé à uns partits quals directors y portantveus en la prerapsa, en lloch de prescindir de sas miras
particulars devant dels sagrats interessos del pays, no fan més qu' atiar
lo desordre y la guerra que tant cara costa en sanch y diners à la pobra
Espanya!
iQuin recort mes dolorós han de tenir d'aquesta gent lo sens fi de familias qu' han quedat sens aquell noy que 'Is hi han prés de casa per una
malehida guerra y que sos pobres pares no tindràn may més lo consol
d' estrenyel entre sos brassos!
(iQuin catolicisme ee 'i d' aquesta gent que no sembla disfrutar mes
que ab lo derramament de sanch cristiana?
Lo succehit à la Habana, ab caràcters de verdader moti, en lo quin
s' h i Uuhit vàrís oficials del exèrcit y 'Is enemichs de Cuba y d' Espanya
ha produhit fonda sensació y ha sigut en anatematisat per tots los periódichs formals y seriós.
Per tots, menos «La Dinastia» orga del Pantorrillas de la Plassa Real,
que diu que los revoltosos eran personas ilustradas y pundonorosas, cdballeros en la mas alta acepción de la palahra; personas de criterío que desptiés del valor profesan como lema el comedimiento etz. etz.
Quina llàstima 'ns fà aquest.... diguemne periódich.
La gent sensata y d' ordre tenen un orga molt destrempada.
Havent finit en 31 de Desembre de 1897 lo plasso legal de la escriptura que ha regulat fins en í' indicada fetxa la marxa de la Societat industrial «Nunell y Folguera», en atenta y catalana circular nos comunica nostre company don M. Folguera y Duràn, haver quedat disolta la
esmentada societat, quedant à son càrrech lo Taller de Construcció,
aixis com també 1' actiuiy passiu de la finida societat.
No obstant, lo respectable enginyer y fundador de la casa don Narcís
Nunell, seguirà honrant al nostre amich ab sa valiosa cooperació.
Desitjém al nostre amich y company moltas prosperitats en l ' exercici de sa carrera.
La nova societat de ball La Juventut del Progrés instaiada en lo Cassino de la Fussió Republicana, donarà aquesta tarde un escullit ball ab
la aplaudida orquesta Fatxendas.
Altra vegada ahir tornà à regalaruos lo cel un dia plujós y rúfol
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que de continuar lo temps aixis a c a b a r à per amohinar de debé à industrials y pagesos.
Los carrers d' aquesta ciutat estan verdaderament intransitables. Lo
servey ab Castellar se fà ab molta irregularitat degut à las avingudas
del Ripoll qu' han fet malbé lo pas dels carruatjes.
Aquesta nit tindrà lloch en lo cafè dels Camps de Recreo un concert
de piano y bandurria à càrreeh dels aplaudits artistas donya Matilde Pol
y don Geroni Fuster, que executaràn un escullit programa.
La companyia cómich-lírica que dirigeixen los senyors Vega y Bosch
posarà avuy en escena las següftnts funcions:
Camps de Recreo à dos quarts de 4 de la tarde E l cabo prímero, Miss
Erere y Los Africanistas..
Euterpe, à dos quarts de nou de la nit, Aqwi va d haber algo gordo ó la
casa de los escdndalos, La sucursal del infierno y Eljefe del movimiento.
En lo concorregut Saló Sabadelíés (Jan) se donaran avuy. tarde y
vetlla, grans balls ab la orquesta Muixins.
Lo Diario Oficial del Minisierio de la Guerra publica una real ordre
manant que 's reconcentrin en las sonas respectivas sis m i l reclutas del
cupod' Ultramar, à fi de disposarse al pròxim embarch, que 's verificarà
en la fetxa ja indicada, poguent, no obstant, los reclutas redimirse fins
deu dias avans de sortir pera Cuba,
Lo Boletin oficial d' avans d' ahir publica una circular del gobernador
civil d* aquesta província donant compte de que, no haventse presentat
cap solicitant per la plassa vacant de subdelegat de veterinària del partit
de Tarrasa, s* ha acordat anunciaria de nou à fi de que 'Is que 's creguin
ab aptitut pera desempenyarla presentin las sevas solicituts dintre del
terme de 15 dias à comptur desde '1 dia 12 del corrent mes.
En lo Saló Colonial tindran lloch avuy, tarde y vetlla, extraordinaris
balls ab la orquesta La Lira.
,
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casada
confiansa.
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Nos entristeix tenir de donar als nostres llegidors compte d' una sensiblè desgracia que ha portat lo dol en lo sí d' algunas familias.
A consecuencia del estovament que aquestos ayguats han produhit à
la terra, ahir aprop de las tres de la tarde, s' esllavissà un marge tocant à la tintoreria que 'Is Srs. Buxó y F i l l tenen al peu del r i u Ripoll.
La terra 's precipità sobre una de las naus fent càurer las parets y
soterrant à varis trevalladors, resultantne un de mort y tres de ferits.
A I saberho van córrer al lloch del succés pera prestarhi Ms primers
auxilis los metjes D . Vicents Sampere, D. Anton Duràn y '1 Sr. Vallribera.
Lo jutjat s' hi constituhi sens perdrer temps.
Que Nostre Senyor s' apiadí de l ' ànima del difunt y dongui prompte
salut als ferits en la tintoreria dels senyors Buxó.
T E L E G R A K J AS
Madrid, 15, 6 t.—Ha mort aquesta tarde la senyora viuda de Garrido, germana del
general Martínez Campos.
Los senadors y diputats romeristas han acordat dirigir un missatge &, la Reyna, pera que en vista de las circunstancias, reuneixi las Corts al obgecte de que aquestas
acordin las midas procedents pera salvar los conflictes actuals.
En lo ministeri d' Ultramar s' ultiman los travalls del balans dels gastos ocasionats
per la campanya de Cuba durant 1' últim semestre del any 1897.
Se parla molt encare de la revolta de 1' Habana judicautho cada hü segons son peculiar criteri. Sembla que per are hi ha tranquilitat complerta funcionant teatres y passejant la gent com de costum. Se diu que à 1' arribada del senyor Govin hi ha perill de
que rebroti la revolta. Lo general Blanco y '1 gobern insular estàn dicidits à obrar ab
energia.
Las noticias de Valencià, AHcant, Múrcia y Albacete, respecte als ayguats son desconsòladoras.
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HnrrriTi una ma?ni9ca cua<ïra c^Pàs Pera ^ {;aiera mecà-

I llimi

nichs, ab sa corresponent forsa à vapor, y d ú a s
grants cuadras, propias pera magatzém, dipòsit
ó indústria, en lo vapor del Infern, carrer de Calderón.
Informarà V encarregat del vapor.
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