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Està en venda un dels millors
i Í B , a p a l C 0 S (jei i er pjg d'aquest
Teatro. Eo la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.

Servey de trens pera passatjers àesde 1 dia 20 de Janer
ASCENDENTS
Pera
»
»
»
»
»
»

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

DESCENDENTS

Hora ciutat
De
»
>
>
»
»
»
»

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

Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
Lleyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragozaj
Manresa,

Hora ciutat

6 h. 29. Matí
Tranvia
8 » 19. »
Mixto
01. »
Exprés 251.
27. Tde.
Mixto
38. »
Tranvia
19. »
Mixto
33. »
Correo 261
48. »
Mixto

Sorfcidas de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Demati: 6'08, 7'58, 10'08, 11'25.
Tarde: SW, 4,35, 7'03.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de preu reduhit, escepte'Is següents: Expressos 251 y 250 y correu 261- Pera ' I correu 260 serveixen los bitllets senzills sols pera Lleyda; pera las estacions intermitjas sols s1 expendeixen bitllets de preu
ordinari. En tots los trens s' admeten passatjers de las 3 classes.
Tots los trens SJ decuran en 1' Apeadero de la Rambla, escepto 'Is correus.
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Segons indicàrem en un de nostres números anteriors lo passat dijous
celebrà lo. Gremi de' Fabricants la festa d' un de sos patrons, Sant Sebastià.
A las lO tingué Iloch segons tradició y precripció reglamentaria 1' ofici en honor de dit Sant, introduhintse enguany la costum de darhi més
solemnitat, encarregant lo panegirich del Sant à !o Rt. Mn. Cardonaw Comensà aquest son tema ab las paraulas del venerable Pare Granada: que
en aquest mont tot fabrica; fabrica lo regne mineral, fabrica lo regne
vegetal y fabrica lo regne animal, pero aquets ho fan dc una manera fixa, inmutable, méntres que l ' home, ser inteligent y lliure, progresa per
ésser suceptible de desan olío y perfecció. Pero 1' home com à ser compost de matèria y esperit, de cos y d ' à a i m a no deu contentarse en fabricar pera satisfer sos necesitats materials, sinó que; deu fabricar, deu
comerciar pera 1' ànima fins à procurar lo negoci de sa salvació eterna.
De rés servirà al rich, al banqué^ al milionari, haber acomulat riquesas
pera viurer cent mil anys en la terra ab tota clase de comoditats si lo dia
de dónar compte à Deu de sos actes no ha contret mèrits pera guanyar
lo cel. ,
Posà després à Sant Sebastià com à modelo de fabricants, y comerciants y economistas de la segona mena, puig encar que no tocà en sa v i da un sol borrall de llana ni cotó fabricà pera son esperit, sacrifieantho
tot al cumpliment dels preceptes de la Religió Catòlica, comercià pera sà
ànima; fou economista pero no politich, ni mercantil, ni industrial, sinó
espiritual puig ab lo capital de las promesasfde Jesucrist agermanat à lo
travall de sas virtuts alcansà lo fi verdader del home, què 's trova transcrit en aquest mon.
Explicà à grans rasgos la vida de dit Sant fíus à sa mort després d£
un doble martiri, sacrificant son pervindre en 1' ordre material, no disviantlo de son camí guiat per la llum Divina las promesas primer y las
amenasas mes tart dé 1' Emperador Dioclecià, terrible perseguidor dels
cristians.
Pero no es necesari, continuà, ser màrtir pera trevàllar pèr 1' ànima,
puig al costat de nostres travalls en 1' ordre material pera la satisfacció
de nostres necesitats com à medi de la consecució del últim fi podém satisfer las necesitats del esperit, atendrer al negoci del ànima, distrayent
un xich V atenció massa fixada en los negocis de la terra, pera fixarnos
en lo cel.
Excità à la germanó que deu regnar entre amos y treballadors, procurant los primers per medi del exemple y de sos consells mantenir
1' esperit relligiós del poble evitant aixis lo foment del socialisme, comunisme y anarquisme; incitantlos al cumpliment de sos debers de cristians
per contes d'impediries algunas vegadas, obligantlos à í r a v a l l a r los dias
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de festa; recordà la constitució dels antichs gremis verdadera ampliació de
la llar domèstica, ahont s'hi reunian amos y trevalladors Íntimament units
y ahont s' hi respirava i ' ambent relligiós caracrerístich de nostres antepassats, mentres que avuy constituhits los pochs que subsisteixin pera
la defensa dels interessos materials, han perdut casi tota sa forsa moral.
En los antichs gremis 1' obrer hi trobava un refugi y amparo en sos mals
y necessitats; avuy han perdut son c a r à c t e r y res fan en benefici del
pobre obrer.
.
;..
Avuy sigle de la llum, del vapor, de la electricitat tot es vida, totes
moviment, tothom trevalla per 1', ordre material, pero ningú fabrica per
1' anima. Comparà lo Rvnt. M . Cardona la festa de Sant Anton Abad,en
que 1' Iglesia estaba plena de gent, ab lo dels fabricants ^qu' estaba
poch menos que deserta, excitant à tots à que procuressin no sols fabricà
pel cos, sino per 1' ànima; que no es solzament de p à del que v i u 1' home.
Aquesta fou 1' escencia si mal no recordém de lo notable sermó pronunciat en dita festa, que fou inolt del agrado de son escàs auditori; am' pliats aqüets cdnceptes, apoyats en variàs citas y revestits ab la forma
d' una oratòria galana à la part'que seria, què caracterisa al mentat predicador, pot calificarse de verdaderament notable.
Acabada la festa relligiosa, tingué lloch en lo Gremi de Fabricants
la reunió general reglamentaria, líegiritsè una fmemoria descriptiva deia
trevalls íealisats per la Junta durant lo transeeirregut exercici, proçe
dintse acte seguit al sorteig pera '1 nombrament de Abanderado y Majoral resultàn senyalats per la sort D . Silvestre Romeu y Voltà y don
Melchor Rodríguez respectivament;'* la elecció de Vis-president q.ue recaigué à favor de D . Joaquim Casanovas Gari-Montllor y al nombrament
de D . Joan Sallarés y P l à , D . Antoni Serret y Palau y D. Joseph Comas,
pera Prohoms del Gremi.
Finalment y seguint una fcostum de molts anys, 's reuniren varis
socis de la Corporació en lo mateix Gremi pera celebrar la festa, per medi
d ' un dinar que servi ab 1' esmero de costum la Fonda d4'Espanya, en lo
cual regnà l ' e x p a n s i ó pròpia de semblants actes, fent vots per^ que
durant molts anys pugui celebrarse consemblant diada 9,b verdaderà germanor y tenint presents los consells de M . Cardona que feren 1' efecte
q ü è produhéix sempre la veritat, essent escoltada per una conciéncia
pura y honrada.
Com podràn veurer nostres llegidors ab las següents ratllas acaba la
còpia del article
,
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P. D . — A l terminar estos tres articulos permita Lo Catalanista \q hagamos una súplica.
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Para que la polèmica sea lo que debe ser, precisa saber si luchamos
con amigos que por la razón puedan convercerse, ó con adversàries que
no quiereu abrir los ojos, porque un argumento sirve para los primeres,
que es inútil para los segundos.
Lo Carlisme, que nos presentan como à base de la polèmica, que no lo
aceptamos de nínguda manera, nos ha inducido à cieita sospecha. A l tratar de definir la tradición dice el articulista que es un sentiment orgdnich
real y positiu en la mes amgla y foada acepció de las paraulas de restitució
à la coleetivttat, SENSE FANATISMES VELLS NI NOUS
Para desvanecer la sospecha sirvase Lo Catalanista contestar à la siguiente pregunta: ^Acepta el Sillabus con todas sus consecuencias?
SECCIÓ

RELLIGIOS

Sants d1 avuy—Sa.nt Vicents diàca y màrtir, natural de Zaragoza patró del vehl poble de la Creu-alta; Sant Anastasi monjo y mart. Vleeats Oronoi y Victor marts. Gaudenci bisbe y comfessor; Santa Germana verge y màrtir y la Beata Benigamin verge monja
agustina.
La missa en honor de Sant Vicents y Sant Anastasi.
La Epístola es del cap. I I I do la Sabidnria.
Lo Evangeli es. del cap, X X I de Sant Lluch.
Parròquia de S. Feliu.—yíissus à las set y dos quarts de vuyt à Sant Joseph per
Gertrudis Planell, à dos quarts de vuyt à Montserrat per Maria Girbau Vda. de Torras,
à las vuyt à Sant Joan per Joan Casanovas Sallarés.
Parròquia de la Concepció.—Missas à las sis per Pau Pujo! Pratjussà; à las set à
Sant Joseph per Gabriel Komeu y Maria Sampere.

I^íotas ofici als
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 21.
Defuncions: Francisco Cunillé Vifias, viudo, 81 any.
Naixements: Mansl Candal Ibanez.—Emili Comas I l l a .

N O V A S
Demà al vespre en la Associació de Católichs tindrà lloch una vetllada litoraria-musical en obsequi al Rnt. P. F. Manel M.a de la Calle que
ha donant aquestos dias las conferencias científich-religiosas en la Parròquia de Sant Feliu.
Agrahím la invitació rebuda à la qual correspondrém com se mereix.
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Ab escasa concurrència s' hi efectuà funció en lo teatro Euterpe lo
dijous passat al vespre, La sucursal del Infierno, obreta molt inverossimil
de bastant moviment, en la que hi ha ben dibuixat lo tipo aficionat à la
tauromàquia, y en el que demostrà ser artista '1 Sr. Barrenechea, sen^e
que 's quedin enderrera los demés artistas que hi prenen part.
Miss Erere es una lata monumental, y en últim terme s' estrenaren en
aquest teatro los Cuadros disolventes, de qual execució dirém que va bastant bé, sols que hi trobém que hi falta gent à ferho. Creyém que serà
una obra que s' a g u n t a r à , al igual que Aqui va à haber algo gordo qu* es
vista ab gust.
Pera diumenge s' anuncia 1' estreno de L a Viejecita.
En la reunió última tinguda per la Junta de acreedors de don Francisco Romero de Sevilla fou aprobada la proposició presentada per dit senyor de pagar lo 33 per cent dels crèdits en 1 any y mitj.
Avuy celebra sa festa major lo vehi poble de S. Vicens de Junqueras
(Creu-alta), ab un gran ofici ab orquesta à las 10 del matí y predicanthi
lo Rnt P. Torras.
A l mitx-dia h i h a u r à passada ab lo orquesta y ball al ayre lliure y
llevant de taula y salva de morters.
Per la tarde tíndràn lloch grans jochs de cucanya en diferents punts
del poble.
A las nou del vespre, com de costum tots los anys, gran serenata frente lo teatro Cervantes, y à las 10 extraordinari ball de nit en la platea
de dit teatro, que serà decorada y alfombrada per lo conegut adornista
Sr. Vifials.
Tant las passadas, ofici, y demés actes, com també lo ball de nit, ser à n amenissats per la orquesta Fatxendas,
Aquest vespre, à las 9, en lo «Centre Excursionista de Catalunya» de
Barcelona, tindrà lloch la solemne sessió inaugural del present any.
La secció de Bellas Arts del Centre Escolar Catalanista de Barcelona,
celebrarà la sessió inaugural avuy dissapte, à dos cüarts de deu del vespre. Lo Secretari del passat any llegirà la memòria dels travalls realisats
en lo mateix, y '1 Precidení en F e r r à n Girbal son discurs sobre «Impressions d' un viatje per Castella.»
Per lo número 614 comensa 1' any 22 de la publicació del popular pcriódich L ' Art del Pagès, fundat y dirigit per nostre company en la premsa dea Franeiscó X . Tobella. Apareix en la mateixa forma ó igual mida
que quan vejé ía llum pública per primera vegada, en 1877, sense que
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desmereixi en res de sos millors temps. Conté varis travalls d' agricultura professional y pràctica, varietats, noticias, cullitas, flras y mercats^
suscrits per personas de reconeguda competència y son preu es assequible al petit agricultor.
•
Una de las millors y més acreditadas publicacions francesas. L a Nouvella Revwe,^\x\)\\G3í en son númaro darrer corresponent al 15 del mes
present un notable article en lo que son autor M. Ephrem Vicent estudia
la figura literària del nostre estimat amich lo celebrat poeta català en
Angeí Guimerà. En aquest article 's fan algunas alucions bastant justas
al catalanisme y 's presenta al nostre poeta com un dels més ferms capitostos de la idea. «Fn Guimerà—diu—racorda en aquellas provincias meridionals per sa actitut ardida lamissió quehan exercit 1* Ibsen y en Bjornson en lo Selí país.» Parla després de sàa pbésíàs, de la que fa un hermós
elogi y per últim analisà extensament sas produccions dramàticas. Posa
de manifest la evolució d' aquestas desd'e la trajedià històrica à la purament imaginaria y desde aquestas tan influidas del romatecisme (font de
las descentralisacidns àrtísticas y Uterarias, segons justa frase del articulista) al drama de costums coritemporàneas de la terra en qne bategan las
cuestions socials que avuy conmouhen als pobles. En totas aquestas fases
deisa producció dramàtica, ofereix en Guimerà ha triomfat, havent auraentat ss popularitat la darrera forma de sa èvoliició* Felicitem al nostre amich y ala literatura catalana per aquest hermós astudi que devérn
agrahir à M. Ephrem Vincent y à la descentralisadora Nouvells Revae.
L/d «Centre Ga.talanista» de yilafranca. 4el Panadés ha dirigit lo següent
instància à l Ajuntament, demantli que reclami del Gobern de Madrid,
gue retorni à Cata.l.uuya sa autonomia pròpia.
«íltre. S: Los suscrits President y Secretari del «Centre Catalanista» de
Vilafranca, en la representació que tenen y cumplint la missió que aquella Junta Directiva 'is conferí en sessió del dia 8 del corrent, à V. S. acudent y respetuosament expo^an.
Primer. Qnd '1 «Centre" Catalanista» de Vilafranca ha sentit una viva
satisfacció al enterarse del plantejament de la autonomia à las Antillas,
per entendre que *1 Gobern esjpanyol ha realisat un acte de justícia aplicant aquella reforma com un remey contra la guerra de Cuba: remey que
iinduptablement hauria sigut més eficàs empleat ab anterioritat com lo
.'dret y '1. sentit politich reclama Van. ': '
Sesron. Que la societat sent un llegitfm òrgüll veyént que 'Is al^s poders del Estat han acceptat ja; encare que parcialment, un dels principis
capitalsfque enclou lo programa'eatalanista, puig aixó significa la implantació de la autonomia en aquellas possessions.
Tercer. Que '1 «Centre» 's dol de que tan justa reforma no s' hagi fet
extensiva à las varias nacionalitats que componen 1' Estat espanyol, tota
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vegada que aquestas, ademés de tenir à son favor los maieixos arguments
que hi havia en pro de Cubà y Puertò-feico, n* hi tenen de mes valiosos,
com son: lo constituhir verdaderas nacionalitats, ab llarga y honrosa historia^ y algunas ab art, llengua, tradició y dret propi. 1
Per altra part, com que u:i Estat serà tant més fort quant més ho s i guin las nacionalitats que 1' integrin, y ab lo régimea centralisador y absorvent que avuy domina la Espanya no es pas 1' Estat fort que 's mereix
ésser, los bons gòbernants tenen la obligació de vivificar y robustír las
nacionalitats, mitjansant una autonomia amplia que 'Is hi permeti desenrotllar lliurement sas energias.
Quart. Que per tot lo exposat en los punts anteriors, lo «Centre Catalanista» de de Vilafranca, ben coneixedor dels patriótichs sentiments de
la Corporació que V . S. tan dignament presideix y de la fidelitat ab que
sab ésser intérprete de sos administrats, se creu en lo deber de posar à la
consideració d' aqueix litre. Ajuntament las manifestacions que 's deixan
consignadas, i. f i de que, servin'tse ferne'l mèrit procedent, se digni pendre
acort de felicitar en nom del poble vilafranqui al Gobern espanyol per la
concessió de la autonomia à Cuba y.. Puerto.-Rico,- à, la vegada que demanar la restitució à Catalunya de sa pròpia autonomia en mala hora arrebatada; ab la seguretat de que si 'ns concedian tan Just com necessària
reforma 'n beneficiariam en gran manera y en consecuencia molt més
•encare'1 Estat. §e demafia justicia.
Vilafranca 10 de Janer de 1898.—P. A. de la J. D.—Lo precident J.
Soler.—Lo Secretari, Marian C. Roig.*
Aquesta petició va ser llegida en la darrera sessió de dit Ajuntament
acordantse que passés à la camissió corresponent pera que dictamini.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla/93, casa de
confiansa. .
Llegim en E l Ter, periódich de Manlleu, una extensa ressenya del sermó que '1 P, Antoni Medina predicà en aquella vila en una de las passadas festas. Digué l'elocuent orador aragonès (1) que laa ideas de relligió y
de llibertat no son patrimoni de cap partit politich, donchs son massa
grans pera que puguin cabre en los raqnitichs motllos ab-que 's forman
los partiis. Sostingué ab ferma,llpgica que la llibertat es filla de la r e l l i gió y, prenent la historia eclesiàstica desde que Jesuçrist vessà sa sang
per la llibertat del poble fins al sigle en, que som, provà que la Iglesia
Catòlica sempre ha fet quant ha pogut per la llibertat. «L' Evangeli, digué, es la Constitució màs lliberal que.s'.ha donat y pot darse à un poble>
Se declarà francament regionalista.y entussiasta de las llibertats y furs
de Catalunya fent cridar al auditori entussiasmat:: V i s c a ' l Regionalisme!
N-.-·àt M B . ' NosaUirM tenim entès que'1 P. Antoni Medina es fill de la regió r a leaciana. - , . .
... . . • : '
' •' ' ''
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Visca Cataliin5Ta y 'Is seus furs! Manlleu, diu E l Ter, guardarà molt temps
grata memòria de tant elocuent orador. Com à ca'tólichs y regionaüstas
lo feücitém de tot cor.

TELEGRAMAS
Madrid, 21, 9' 50 m,—«El Globo> 's felicità de la actitut dels productors catalans y
pel felis acort d' enviar un comissionat à Cuba pera tractar ab lo gobem insular de la
qüestió aranzelària.
Anit sortí cap à Corunya lo nou gobernador general de Puerto Rico, general Macias,
desde hont s1 embarcarà pera son destíPera demà s' anuncia la publicació del manifest conservador que firman los senyoïs
Azcàrraga, Martínez Campos, Pidal, Silvela y altres prohoms del partit.
Madrid, 21, 5'30 t.—S' ha presentat à las autoritats de Santa Clara (Cuba) lo cabecilla Massó, parent del titulat president de la república cubana; ab sa partida composta
de dos tinents coronels, tres comandants, un capità, cinch tinents y cent deu homes.
Aquest succés haproduhit una satisfactòria y gran impresió, esperansen d' altres segons
informes que 's tenen per veredictes.

C AMBIS
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Aquesta casa s' encarrega de tota classe de
afinacions y reparacions.
DIEIGIRSE A

JOAN COMAS FAURA
Hambla, 93. — SABADELL

I
Cuyna à la verdadera catalana; b o n à s habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

EprtiÉ, 6, y füería, 12, - (Bora ?elD. - BMCEIli
Aquesta casa fà 62 anys que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobres,
Impremta y Encuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.— SABADELL,

