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Sabadell
4 rals al mes.
Fora
-14 » trimestre.
Un número sol. . . .
5 céniitns>
Anuncis à preus convencionals.

Servey de trens pera passatjers desde 1 dia 20 de Janer
ASCENDENTS
Pera Manresa,
» Manresa,
» Zarag^oza,
> Tarrassa,
» Lleyda,
» Manresa,
* Manresa,

DESCENDENTS

Hora ciutat

Mixto
7 h. 15. Matí
Mixto
9 » 06. »
Correo 260 11 »
Tranvia
12 . 24. Tde.
Mixto
3 » 23. >
Exprés 250 5 » 30. »
Mixto
8 » 05. Nit

De
»
>
»
»
>
»
»

Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
Lleyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragoza,
Manresa,

Tranvia
Mixto
Exprés 251
Mixto
Tranvia
Mixto
Correo 261
Mixto

Hora ciutat
6 h. 29. Matí
8 » 19. »
01. >
27. Tdc.
38. >
10. .
33. .
48. >

Sortidas de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Demats:-6'08, 7'58, 10'08, 11'25.
Tarde: 2'07, 4,35, T'Oí.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de preu reduhit, escepte 'la,següents: Expressos 251 y 250 y correu 261- Pera '1 correu 260 serveixen los bitllets senzills sols pera Lleyda; pera las estacions intermitjas sols s' expendeixen bitllets de preu
ordinari. En tots los trens s' admeten passatjers de las 3 classes.,
Tots los trens Sí decurau en 1' Apeadero de la Rambla, eseepto 'Is correus.
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No sabéra qué faràn !' Ajuntament y la Diputació pera afavorir als
pobles del p!à de Barcelona que tant han sufer ab las inundacions.
Possible es que uo 'Is vagin à trobar las comissions enguantadas que
ab més bon instint que las aurenetas saben trobar lo niu que 'is ha de
donar escalfor y vida en las desventuras per que sovint passan las comarcas que rep resen tan. Totas saben trobar lo camí de Barcelona; ni una
sola s' erra de camí; totas se 'n van de nostra ciutat aconsoladas y devegada» més que aconsoladas, p e r q u è ab lo q u e ' n treuhen fan de planta
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nova y ab luxo relatiu moradas que eran avans verdaders caus ó barracas d' argila.
Poch pidolayres per temperament, los pobles catalans se passan las
desgracias com y de la manera que poden. Ni nombran comissions de
compradors pera umííw als fabricants, ni de las Diputacions solen demanar més que la condonaeió del tant per cent ab que contribuheixen
als gastos de la provincià, ni al Ajuntament de Barcelona '1 consideran
com 1'amparo obligat de totas las catàstrofes.
Poden estar tranquilas las corporacions y las nostras grans casas industrials y mercantils. Si fan una caritat en bé de tants v tants infelissos
com han quedat sense abrich y sense cullitas, no la tindran de fer forsada. No es fàcil que aquestas tingan de veure parangonada una vegada
més sa importància respectiva en liistas de suscripció que venen à ser,
fins en obras de caritat, una espècie de balans dè lo que pot fer cada una.
Res d' aixó succehirà, que '1 que s* ha quedat sense cullita^ de blat 6 d '
ordi, sense necessitat de consultarho ab lo «Calendari del Pagès», j a sab
lo que tindrà de sembrar en lo seu camp tant bell punt las ayguas se retirin y '1 sol haja deixat la terra en bon tempir. Lo qui haja perdut la
casa viurà en una à llogusr, si '1 lloguer lifian, esperantafanyós lo dia en
que podrà tornarse à ferse '1 niu, si no pot de mahons y morter, ab tàpia
y pedra seca. Los diners que 'LComú d' altres pobles emplean en telégramas y enviant comissions à postular, los emplearàn aqui 'is Ajuntaments en jornals per adobar los camins y ciquias malmesas.
No s' abateràn deyant de tanta desgracia com los ha caygut demunt;
n o e s p e r a r à n la becada d' altres terras, ni tantsols la caritat dels propis,
que aquesta vegada mes que caritat es un deber.
Pero aixó ha d' obligar mes à las corporacions y als particulars que
tant han fet per los infelissos de Valencià y d' Andalucía y de Múrcia y
de per tot arreu. No es lo pobre que sab més de demanar lo que es més
digne de llàstima, que n'es més lo que fs defensa valentment en las
grans contrarietats de la vida.
Difícil es predir lo que succehirà, pero sí de nostra ciutat, d' ahont
surten diners per tot arreu, no 'n surtissen aquest cop per los verdaderament airuinats—no per los grans propietaris que han perdut una cullita
6 una casa—daria probas molt tristas de sos bons sentiments.
Del gran desastre del Llobregat y del Besòs, à haver ocorregut en
comarcas pidolayres, se n ' h a u r i a ja escrit tal lletania, de morts y d'
arruïnats, d- orfes y de viudas, de casas enfonzadas y d1 altres à punt de
caure, que à horas d' are ja 'n parlaria mitja Europa, y avuy no, per que
'Is carrils no passan, pero en lo primer tren que sentissem xiular arribarian los delegats forasters. A Barcelona ja faria dos dias que estaria constituïda una junta d' auxilis y à cada facultat de ta Uaiversitat hi hauria
la comissió nombrada per anar à postular per aquestos carrers. Las dotzeuas de parets d ' e i x i d a de Molins de Rey que las ayguas feren caure.
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foren altras tantas casas à terra. Cada plantada de verdura pera '1 con-'
sum de la família, una heretat feta uu sorral; cada casa cayguda ó somo
guda del Prat, de Sant Boy y Cornellà una finca tassada en doscientos m i l
•reales. • • •
.
No es.aíxó .ni molt menos; pera aixís y tot lo desastre es gros. Las cullitas ep aquestas comarcas, son de compare ts que ten i an en arrendament
las terras à rahó de tant per mojada. Perduda la cullita no 'Is faltarà pa
per.av.uy., perquè '1 blat encare tenia de créixer; pera 'Is ne faltarà '1 di?
en que 's refiavan de menjàrseL Aquesta es la dolorosa veritat, no la
mentida que sovint veyém en los telégramas de; inundacións, que parlan
de gent que han quedat sense farina, quan totjust lo gra de que s' haVia *•
de fer grillava.
.-.
V a l i a pena de que s' hi fixi Barcelona en aixó. La ciutat que ha se '
corregut ab esplencidés las tristesas d'altras provmcias, no te dret d
abandonar als nostres vehins en sa desgracia.
" ;
Te de fer quan menos per los dampniflcats per las avingudas del Bésós.y del Llobregat, com ho tenia de fer avans per los del Empurdà, lo
que ha fet pels altres.
Son pobles del: mateix terrós; parlan y senten com nosaltres^ alimentan nostra vida. industrial y oficial y renovan seguidament la població CÍUtadana. ,

,

. ,:;

'; ;

jNo faltaria sino que Barcelona 'Is deixés soís^en aquestas circunstancias, que perquè 'Is ha faltat un alcalde xafarder y un secretari exagerador, haguessen de bregar sense medis contra'Is desastres de la naturalesa!
.. ,. j'v ••
•.
i. I
. >•
(De La Renaixensa.)

ï^olém-ica. soüi·e! cl ca;*·lisiM.'e5
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A continuació seg-uira transcribint literalment l a contestació de nostre
coiega La bandera Carlista àl irahonaments que insertàrem fa dias com
à base de la controvèrsia entaulada entre 'Is dos periódichs. Vaigin ente
rantse nostres abonats de las rahons exposadas y à son temps tindrém '1
gust de contestarli degudament.
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Queremos las veuerandas Cortes catalanas, cuyas coustitueiones eran leyes paccionadas que el Trono y los representates establecian de cotaún acuerdo y asi ligaban à los
súbdites como al soberaao; que si las quebranta el Monarca éste deberd deshacer y ènmendar el agravio interido con consejo y asistencia de la mayar y màs, sana parte de.
las Cortes (1). Razón por lo cual no podemos, no queremos acegtar el parlamentarismo.
(1) Constitución de Qataluna,
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la teoria del- Eey que reine y no gobierne, por ser contraria à nuestra tradición, à nuestras leyes y à uuestras convlccíones.
quién pediríamos, à quién exig-iriamos el desagravio?
las Cortes?
los ministros responsables? ;A unas Cortes qne, han sido las
que con mas despotismo nos han despojado de los pocas libertades que nos quedaron!
íHay coDtradicción entrrt nuestras aspiraciones y la oposición à que se haya concedido
la autonomia à Cuba? No, de ninguna manera; los periódicos oficiales de la comunión
carlista, ya desde un principio, declararon que la causa de la oposición era porque se
concedia por exigencias de los yankees, porte se consideraba tal concesión como un premio à los híjos rebeldes é ingratos y se negaba à las regiones de la Peninsula que con su
sangre y dinero han cpntribuido à la guerra, habiendo antes contribuido al descubrimiento y desarrollo de aquellas islas. Nos oponemos porque se ha concedido sinprévia
reunión de Cortes, y solo por un simple decreto, convirtiéndose un gobierno parlamentàrlo èn un dèspota abspluto. Nos oponemos porque vemos que aquellos hermanos nuestros que nuestros padres eonvirtieron à la fé, veràn abiertas las puertas à todas las sectas, desapareciendo por tanto la antoridad de la Iglesia catòlica única verdadera, con el
precíadlsimo blasón de la unldad catòlica. No, no hay contradiccíón. Establézcase la autonomia por,el conducto verdadero, sea la autonomia tal cual la queremos para nuestra
Cataluna, siempre unida à los demàs reinos de Hspana y la suscribiremos inmediatamente. Nueatra comunión es vieja y con todo la belleza que resulta de la rariedad y del
orden le agrada.
Con lo dicho ya puede ver Lo Catalanista lo que somos y cuales son nuestras aspiraciones. Somos catòlicos, nuestra bandera es el Sillabus; somos !a tradición euyas'fuentes son la religión, la família inviolable, la propiedad rospetada, las santas costumbres,
las leyes seculares de nuestra region, «fuéntes que no emanan de unas cuai}tas leyes .estampadas en un papel, psr la convicción ó conveniència de unos cuantos hombres erigidos en legisladores, sino de algo que pusoDios en la esencia de otros màs bumíldes;
algo que se roza màs con el alma que con el cuerpo.» fl) Somos carlistas porque queremos la reconstitución de Espana y la graudeza de Cataluna, y para nosotros, según
nuestro leal saber y entender, sslo puede lograrlo D. Carlos, católico ante todo, enemigo del parlamentarisme, enemigo de la masoneria, amante de las libertades patrias, no
del liberalisme, quien un dia, Dios mediante, rnuui.das las Cortes pueda decirnos con don
Pedró I I I el Ceremonioso: Y*D VUBSTROS FUBROS, T CONISTITUCIOKBS, Y TUBSTEOS PRIVILEGIOS, T OS TBNDEÉIS POK LOS PUEBLOS MÀS LIERJSS DEL MUHD-O. (2)

(1) Perada. Concepto del Regionalismp.
(2) Cortes d9 Monzón de 1382.

SECCIÓ

RELLiGIOSA

Sanis d1 avuy—Sants Fructuós bisbe de Tarragona y sos diacas Auguri y Eulogi
cremats vius per ordre del gobernador romà Emiliano; Santa Agnès verge y màrtir;
Sant Publio bisbe y màrtir; Sant Meinart ermità y SantEpifani bisbe.
. La missa en honor de Santa Agnès.
La Epístola es del cap. L I del llibre del Eçlesiàstich.
Lo Evangeli és del cap. XXV de Sant Mateu.
P a r r ò q u i a de S. Felm.—Missaa à las set à Sant Antoni p«r Joseph Molins Voltà. A
las deu ofici doble y missa funeral de Joan Fortuny Ribas.
Parr·og'iíia de Za Concepció.—Missas à las sis per Gabriel Romeu y Maria Sanpere.
à las set al S. S. per Pau Pascual y Massagué,
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En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 20.
Defuncions: Calamanda Romeu Brunet, viuda, 75 anys.

NO

V A S

Nostre bon amich lo reputat mestre compositor don Eusebi Bosch ha
tingut la desgracia de veurer morir à son flllet Francisco, xamós nen de
quatre mesos. "
Acompanyém à nostre amich y sa distingida senyora en lo sentiment
que Ms afligeix.
Es ja casi segur que la vinenta setmana pendrà possició de la Rectoria
de la Parròquia de Sant Feliu lo nou Rector, qu' ho ha sigut fins are de
Vilanova y Geltrú.
Varis curials d' aquesta ciutat y amichs particulars del q u ' ha sigut
íins are Jutge de primera instància d' aquest partit, don Emili J. Pérez
Martin, com à proba de companyerisme ahir al mitj dia l i donaren en
son obsequi un banquet en la Fonda d' Espanya.
Recordém à nostres llegidors que desde ahir s' han cambiat las horas
dels trens que podràn veurer en altre lloch d ' aquest número.
Avans d' ahir quedà interceptada la via del ferro-carril en lo kilómetro 349 prop de Sardauyola, à causa del desprendiment d' un gros desmunt de terras.
Pujaba '1 tren tranvia 2.262 del vespre y molt avans d' arrivar al
lioch del succés lo maquinista divisà la senyal de precaució del vigilant
de nit, afluixant la marxa del convoy, anant al pàs, quant de repent y en
io precis moment qu'anava à passar lo tren se desprengué dit desmunt
produhint un fort estruendOv
Lo maquinista parà desseguida y fou tan poca la distancia que quedaba pera topar ab las terras acumuiadas al mitj de la via que la màquina
rebassà uns dos metros per sobre las terras caigudas, io suficient pera
que al topar la màquina ab ditas terras sortís algun passatjer contús.
Gràcias al cumpliment de son comès d' uns y altres s' evità un dia de ,
dol, per que de no averhi la precaució y cumplirla estrictament lo maquinista feu que '1 tren no s' estrellés, donchs à marxar à tota màquina
er^ inevitable una catàstrofe.
Quedà tan malament 1' estat de la via, com també lo perill qu' hi havia, de permetre la circulació de cap tren un cop tretas las terras, que s'
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acordà fer tíasbordo, donchs encara quedava en estat molt perillós y à
punt de caurer un trós-de desmunt d' uns 10 à 12 metros de llargada.
Los passatjers qu' hagueren de trasbordar fóren los del esmentat tranvia y 'Is del exprés 250 qu' arriva à aquesta ciutat à las 8*40 nit, ab '1
mixto descendent de Manresa 295.
'
•Per los passatjers fou molt molesta la forma del trasbordo à causa
de no poguer passar per la mateixa via per lo perill que corrian de veurers aplastats per lo que faltava baurer. Foren convenientment acompanyats per altres camins per obrers pràctichs del terreno provístos d'
atxas de vent.
La circulació dels trens qUedà lliure à las 3'30' de la matinada.
Tant lo personal del moviment com lo de via y obras no's donà un moment de repòs durant lo temps què 's necessità pera la bona marxa de
tot, sufrint molt 'Is de via y obras que fà mes de 8 dias que no deseansan
de nit y dia arreglant desperfectes.
Per referirse à un distingit fill de Sabadell, traduhim d' una correspondència fetxada à Roma '1 l í del més que corrém y que inserta '1 Diarío dè Barcelona del dia 15.
«Recordo, per acabar, que tinch devant qüatre ben tiradas fotografias
representant una 1'acte en que nostre Salvador converteixil' aygua en
ví à prechs de la Verge Mare en las bodas de Canaà: altra la Cena d '
Emaús y las restants 1' anvers é interior del tríptích (subterrani) en quin
centre apareix la figura del Sagrat Cor de Jesús, últimas y celebradas
obras del tan hàbil com modest pintor català en Antoni Estruch y que n '
aquestas horas deuhen haver arrivat j a à Sabadell pera continuar enriquint el que be pot dirse museu d- escullida pintura relligiosa de! Sr. Pensà. En.las .Bodas tot respira alegria, y lo exacte de la indumentària y
personatjes son viu quadro de las costums assiàticas. En primer terme
apareix Nostre Senyor benehint las gerras d' aygua, à la sua esquena la
Verge, admirant lo. miracle y Sant Pere,1 dret; com qui no sab doharsè
compte de lo qne veu; criats qu' acudeixen ab gerras pera òraplteniarlas
del miraculós v i , convidats que passan y, en lo fons, müsichs tocant: soizament els núvis no semblan participar del estupir general absorts eu
contemplarse
La Cena d' Emaús és tota d' entonació tristemerit" poètica; Nostre Senyor conversant ab dos deixebles y un curiós, maravellats de lo que escoltan y reconeixentlo en la repartició del pà; y en lo fons) à través de
la finestra, la surtida de la lluna pel Calvari, brillant sobre una visió de
las tres Creus. Y ' l tríptich, de singular mèrit artístich, que suposa una
paciència benedictina, per sas petitas dimensions, ab grabats sobre or'
qu1 adornan las figuras, representada en sa part externa ó de tanca, dos
àngels resant, y en la interior à Jesucrist vestit ab mantó, tenint à sos
costats à Santa Emília y Sant Francesch de Assis, figuras de bónich
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reals, y atractin. L ' espay no "m permet afegir, més en llohor d' aquest
il-lustre català, pero si 1' augurarli que pssai en 1898 de bon deixeble à
mestre del art Cristià»
A l felicitar à nostre bon amích Sr. Estruch per 1' opinió que als inteligents mereixen sas últiraas produccions, unim nostre desitj al del corresponsal del D/arío c?e 5arceZona, pera que poguém saludarlo bea prompte per aquí, convertit en mestre del art pietórich.
Diu molt encertadament nostre company «La Renaíxensa».
«Los catalanistas que sempre 'ns veyém motejats d' intrazigents y
exagerats convindria molt que'ns fixéssim en lo que fan nostres ene-michs. Aixis los que van sempre à la pia compendrían que '1 tenir un xich
de genit sempre va bé. Com si s' ho hnguessin por de perdrer la partida,
los castellans y 'Is castellanistas han adoptat la resolució de protestar
contra tota consideració, sempre que ^ractém de reivindicar lo nostre dret
sobre tot lo referent à nostra llengua.
Quan en alguna societat, cassino ó parròquia, tenint en compte que
som à Catalunya y que la inmensa majoria dels socis ó feligresos son catalans, fan algun discurs, conferencia ó sermó d' algun sant en català,
may passa sense la corresponent protesta d' algú que no 's para en si es
iot sol ó si la circunstancia de no ésser d' aquesta terra l i pren lo dret de
queixarse.
Aquesta constància en protestar de que 's parli en català à tot arreu y
encare més ahout per rutina encare h i ha costum de ferho en castellà, es
tém segurs que'Is hi dona molt bons resultats, perquè, encare que per
sort son molt pochs, com que son los únichs en cridar, no sembla sinó que
siguin molts, per no dir tots. S' ho saben de cor alló de: quien no Hora no
mama; may paran de queixarse,
Si nosaltres féssim no més que un petit esfors. com que ho tenim tot
de la nostra banda, tot, absolutament tot lo que 's necessita pera que
triomfi una causa, aviat no se 'n cantaria gall ni gallina d' aquesta ridícula gent que s' empenya en anar contra natura. Es ja hora de que procuréra posarnos una mica en regla y trencar ab la mala costum d' escriure en castellà tot lo que no sigui manat pef Gobern de ;ferho. Angunia fa
veure casi tots los Uetceros de botigas de Barcelona en castellà. Se poden
comptar ab los dits las que donan los impresos, tarjetas, e t c , en nostra
llengua. Molts que de bona gana ho farian, com que ,ls catalans no ho demaném y 'Is altres desseguida protestan, per mica que s' estimin més lo
negoci que una altra casa, aviat estàn dicidits. Per que no hem de exigir
que las facturas que p iguèm se 'ns fassin en català? ^.Hl ha res més ridícul que parlar una hora de carrera ab lo botiguer y que després de demanar l i totas las cosas en català, vos envihi lo rebut ah tota la llistetà d'
objectes en castellà? Los comptes dels fusters y dels manyans, sobretot,
son una monada. A l l i '1 castellà del Clot y '1 català malmès fan ball manetas. Mes que una factura sembla unabefa,, ,,•
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Aquesta resolució presa ja per molts, convindiia que la preguéssim
tots, y aisis donariam serietat als documents que's guardan^com à'garantia d' haver quedat degudament ab lo venedor ó ab lo que 'ns ha fet
alauha feyna.
Com nos queixarém que.se'ns imposi '1 castellà com à única llengua
oficial si nosaltres la aceptém en nostres tractes particulars?
La major part de las facturas que paguém semblan destinadas al Arx i u d' en Carnestoltas.»
Demà dissapte en lo tren de las deu del matí sortirà pera Mataró, al
obgecte de pendrer possessió del Jutjat de primera instància é instrucció
d' aquell Partit, D . Emili J. Pérez y Martin.
Ahir s' inaugurà en lo Saló Parés de Barcelona la XV" Exposició anyal
extraordinària de Bellas Àrts que periòdicament s' organisa en dit local.
La del present any es de las més interessants per assistir ab sas obras
la majoria de nostres artistas. Los tres primers dias podrà visitarse per
invitació, essent lliure la entrada desde '1 diumenge.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
conflansa.
T E L E G R A M A S

Madrid, 20, 10 m.—En lo consell de ministres de demà s- arbitraran recursos pera la
campanya de Cuba, se resoldrà sobre la situació del exèrcit d' operacions en Filipinas y
's nombrarà senadors vitalicis als senyors Macias, Labra y Garcia Molina.
Madrid, 20, 2 t.—A conseqüència de las gestions practícadas per la Comissió de la
Diputació Provincial de Barcelona lo "Diano Ofleial del Ministerio de la Guerra" publica avuy una Real ordre concedint tres mesos de llicencia als reclutas que tingan algim
germà à las fllas, al obgecte de que en aquest temps puguin presentar la documentació
y comprobants necessaris
Madrid, 20, 6 t.—L' "Heraldo" ha rebut un telégrama de 1' Habana donant compte
de que han sigut suspesos los concejals dels Ajuntaments qu'- han cumplert lo temps
-4 gal. Seràn aquestos substituits per altres d'interins fins que's celebrin eleccions generals. Lo Ministre cubà senyor Govin està redactant la circular que '1 gobern de Cuba
dirigirà à tots los fills de l'Isla esplicant las ventatjas y i ' alcans de 1' autonomia.

CAMBiS

Londres à 90 dias fetxa.
»
à 1» vista
Paris.
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33'58 p.
33'10

Afinacions y reparacions
E.
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Impremta y Encuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SAB ADELL.

