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ervey de trens pera passatiers en la Estació de Sabadell
ASCENDENTS
Pera
>
»
»
»
»
»

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

Mixto
Mixto
Correo 260
Tranvia
Mixto
Exprés 250
Mixto

Hora ciutat
7
9
11
12
3
5
8

h.
»
>
>
»
»
»

15. Mati
OG. »
•»
24. Tde.
23. »
30 »
05. Nit

DESCENDENTS
De Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
Lleyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragoza,
Manresa,

Tranvia
Mixto
Exprés 251
Mixto
Tranvia
Mixto
Correo 261
Mixto

Hora ciutat
6 h. 29. Mati
8 » 19. »
01. »
27. Tde.
38. »
19. »
33. »
48. »

Sortidas de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Demàtí: 6'08, 7'58, 10'08, 11'25.
Tarde: 2 07, 4'3Ó, 7'03.
- ^
' ,
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de prèu reduint, escepte 'ls
g·iients: Expressos 251 y 250 y correu 261. Pera '1 correu 260 serveixen los bitllets seuzilis sols pera Lleyda; pera las estacions intermitjas sols s' e x p é h d e i x e n bitllets de preo.
ordinari. E n tots ios trens s' admeten passatjers de las 3 classes.
Tots los trení
decuraa en 1' Apeadero de la Rambla, escepto 'Is corraus.

LO CxiTALAKISTA

Junta Permanent de la ïïnió Catalanista
—

m^m

Lo Consell de Representants de la Uuió Catalanista, al aprobar los
nous Estatuts per los que s' ha de regir aquesta Institució, ho feu ab l4 intent de que poguessin fàcilment organisarse y trevallar per la consecució
de la autonomia de Catalunya tots los elements catalanistas que en tan
gran nombre se troban arreu escampats.
Es ben cert que no hi ha recó de Catalunya hont no 's senti aquesta
aspiració à la autonomia, encara que molts cops sia aixó d ' u n modo no
ben definit. Deixant de banda las causas y !as rahons d' ordre superior
que despertant actualment la conciencia dels pobles y fan que aquestas
corrents d' autonomia sian avuy «niverjals y fixantnos no més en las formas e x t e n u ï s que donan testimoni.d' aquesta aspiració, veyém que totas
S" inclouhen en lo malestar, en la opressió, en la pèrdua de la llibertat.
Per exemple: ^Pot per ventura 1' hisendat comportar las cargas que 1'
Estat l i imposa ab repartiments que no 's basan may en los profits variables que la terra l i dona? ^Pot lo eomparet sofrir las injusticias de la contribució de consums que puja y baixa al compàs del torn dels partits?
(jQuina defensa te '1 que s' allunya de las barallas d' aquestos partits y
pensa trobar repòs en la indiferència, quan lo caciquisme amparant la
cobdícia ó 1' odi dels malvats ï' atropella en las causas justas, ó 1' empapera en las criminals en las que hi deixa la fortuna y la salut?
'Is
pobres? (jQui 'S cuyda d' ells sino es per demanàrloshi la sanch que s' ha
de sacrificar sostenint orgulls é ideas que no han sigut may catalans, ó
vessaria en defensa d' interessos que no son pas los seus?
L ' ombra del Estat que dihentse Espanyol no es més que Castellà, ho
enfosqueix tot: dintre aquesta ombra tèrbola, se vol que 'Is nostres fills
en las escolas despertin la seva iuteligencia. En la major espessetat d'
aquesta ombra s' abministra justícia, perquè, com es sabut, raras vegadas son catalans los Jutjes y 'Is Magistrats y ben pocas entenen la nostra
llengua.
Lluny de la nostra terra, entre forasters, se fallan los plets y causas
de més capital interès y, fins fa vergonya '1 dirho, al traves d' aquesta
ombra 's predica encara la paraula de Deu.
La opressió, aquest malestar general, ha fet la tria dels catalans honrats que encara poden salvar la nostra pàtria, tots los que no s' han volgut aprofitar del desgavell, tots los que n' han sofert son dels nostres ó
poden serho, si encara 'Is queda, junt ab lo respecte del passat gloriós de
Cataiunya, 1' aspiració de que aquesta vagi per las vias novas de la civilisació aprofitantne sols d' aquell passat que ha mort per sempre, n o i a
lletra, sino 1' esperit.
INSTRUCCIONS DE L A JUNTA
l.a

PERMANENT

Tot bon català ha de procurar la constitució d? una agrupació ó
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associació catalanista adherida à \a Unió, de manega que.ao hi hagi c:utat, vila ó poble de Catalunya sense una ó més colectivitats ab las que
pu<?ui estar en relació la Junta Permanent de la Unió Catalanista. Pera
ajudar à tal objecte, son las Bases de formació d' Agrupacions de la
ünió Catalanista que s' acompanyan; com en ellas se llegeix', pera formar una Agrupació, sia quin se vulga lo número dels que estan disposats
à serne part, no cal més que aixequin una acta anomenant President y
Secretari y remetin sos noms à la Junta Permanent. No s' ha de cumplir
ab cap requisit legal.
2.a Sempre que en una localitat, per ser curt lo número de catalanistas disposats à agruparse ó per altras causas, no sia possible ab los elements de ella reunir la cuota anyal ab que deuhen'contribuhir las agrupacions als fondos de la Unió, podran ajuntarse ab los de poblacions vehinas, pera formar una sola Agrupació.
3.8 Quan per circunstancias de localitat existeixin dificultats pera la
creació de la Associació ó Agrupació y 's cregui que per vèncer algun
inconvenient, conjuminar voluntats ó per decidir à una persona iníluyent
pot ferhi alguna cosa un ó varis companys de causa d' altres llochs ó directa na*-nt la Junta Permanent, aqueixa ab molt gust r e b r à las indicacions que se l i fassin y farà lo necessari pera conseguir 1' objecte.
4.a Se permet també advertir la Junta Permanent, que nostres companys de causa deuhen imposarse com una obligació lo convèncer à tots
aquells bons catalans que volen coraimenfclo bé de nostra P à t r i a , pero
que encara no s' han decidit per la vida activa del catalanisme, de la
necessitat que hi ha d' entrar à formar part d' una Agrupació, puig ab V
acció comuna d' ellas se conseguirà en gran part lo triomf dels nostres
ideals, més aviat de lo que may s* havia pogut imaginar.
6.a Si de cap menera es possible la formació dc una Agrupació catalanista, no per j'ix'ó dehuen deixar d' ingressar los catalanist-vs à la Unió
puig poden ferho en calitat de socis individuals, comprometentse à satisfer una cuota anyal, per petita que sia, que 's deixa à sa lliure elecció.
6. * A las a'ssociacions ja constituidas que no estiguin adheridas à la
Unió se 'Is hi prega que solicitin l ' adhessió segons ve prescrit en los Estatuts; d' acort ab ells, anirà bé aixís mateix que demanin adherirse 'Is
periódichs'catalanistas que encara ne ho hagin fet. Si alguna Associació
ó periódich se troba ab dificultats pera solicitar V adhessió, la Junta Permanent a g r a h i r à que las hi posi en sou coneixement al objecte de mirar
de <3a!varlas.

. . .

7. a Convé que '!s catalanisías no s1 aislin.deixant de concorre als
llochs de reunió habitual de la localitat hont viscan, encare que aquells
sian de personas no afectas à las nostras ideas, perquè en aquestos
llochs poden fer més eficàs propaganda que entre 'Is catalanisías con.
vensuts.
8. a A g r a h i r à la Jaata Permautla remissió de tots los datos, observa-
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cions y noticias que pugan interessar pera portar à terme la tasca d' organisació catalanista que té empresa.
9.* Las comunicacions de tota classe deuràn dirigirse al President de
la Unió Catalanista, carrer de la Canuda, núm. 4, primer pis, Barcelona,
La Junta Permanent de la Unió, desitja relacionarse ab tots los bons
catalans que las tenen aquestas aspiracions y vol que, ja desde ara, la
organisació del catalanisme sia com un reflexo de lo que haurà de ser un
temps la de la Catalunya autònoma. Per aixó 'Is Estatuts de la Unió, lluny
de ser endressats à concentrar las forsas, tendeixen à facilitar la vida expansiva de las agrupacions catalanistas qne's pugan fuadar en los pobles ó en las comarcas.
Per 1' intermedi de la Junta Permanent, han de rebre totas brancas de la
Unió noticia dels esforsos de cada una d1 ellas, pera que 's fomenti la propaganda. A n ' aquest fl y comptant com compta la Unió ab las adhesions
de importants personalitats de las diferentas Comarcas de Catalunya, las
que, ó per sa carrera ó per sa posició social, poden portar à bon terme lü
defensa de las qüestions d' interès local derivadas dels abusos del centralisme, en totas sas formas, P actual Junta Permanent te en sonj programa
constituhir en aquellas diversas comarcas Juntas de defensa d' aquells
interessos. Tals Juntas, al intentar guanyar las causas justas, en nora del
catalanisme, donaran fé de la vitalitat d' aquest.
També ha sigut objecte preferent de 1'atenció de la Junta, lo foment
de la ensenyansa en català, pera cual f i te encomennt aqnest assurapto à
personas respectables que '1 portaran à bon terme, é igunltnent promourà
la publicació de obretas de tota mena que tractin dintre ' l criteri catalanista las qüestions que més interefsin à las diversas classes socials.
Aquestas iniciativas, juntas ab las del ordre purament politich, objecte principal de la Unió han de donar Uoch à moltas publicacions que sens
interrupció se succehiràn y que la Junta Permanent cuydarà de fer arrivar à tots los membres de la Unió.
La fé en los ideals del catalanisme, la convicció de que Catalunya, la
nostra única pàtria, ha de tornar à tenir vida gloriosa y sobretot digna y
la seguretat de que aixó ha de ser aviat, vol la Junta Permanent de la
Unió que entrin en V «sperit de tots los bons catalans y à tots ells se dirigeix, segura de que uo ha mort encara en los cors i ' amor à la nostra
terra.
Barcelona 20 de Janer de 1898—Antoni Gallissd president.—Jaume
Carner, vis-president.—Enrieh Prat de la Riba, tresorer.—Jaume Arús,
Joan Millet y Pagès y Antoni ü í r i l l o , vocals.—J. Maspons y Camarasa,
secretari.
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SECCIÓ

R E L L I G I C S A

Sants d' avuy.—Smt Ignaci, Sant Sever y Sant Pau bisbes; Sant Poni prebre: Sant
Efreu, diaca y Santa Erigida verge.
L a missa en. honor de Sant Isrnaci.
t a Epístola es del cap. V I I I de Sant Pau.
Lo Evangeli es del cap. X I I de Sant Joan.
Farroquia de Sant Feliu.—Uissas-per Joan Govina Borrell, per Eusebi Verdiell,'per
Esperansa Oviols, per Joam N- A u r i quart de deu ofici funeral per Joan Fortuny Ribas
y las deu altre per Teresa Vila Vda. de Fortuny.
P a r r ò q u i a de la Concepció.—Missas à las sis y à dos quarts de set per Feliu Solà, à
las set per Maria Figuerai Vda. d' Estefanell.
Iglesia de la ... isericordia.—Funció de Cuaranta Horas, exposantse S. D . M. à las
sis del mati.

IVotais oficistlsi
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat B ' han fet las íegttent» m«cripcions durant los dias 30 y 31.
Defuncions: Jacinto Tort Boadella, 3 anys.—Salvador Gosalvez Claramunt, solter, 37 anys.—Teresa Puigdomenech Selgas, viuda, 53 anys.
Matrimonis: Pere Viaplana Fià ab Teresa Rey Nadal.—Joan Casanoyas Pich ab Maria Teixidó Peris.
. .

C A I X A D ' ESTALVIS D E S A B A D E L L
Han ingressat ab fetxa d' aquest dia 5326 pessetas, procedent» da
4B5 imposicions, essent l i lo número de nous imponents.
S' han retornat 5.766'07 ptas à petició de 44 interessats.
Sabadell 30 Janer de 1898.—Lo Director, Pau Gambús.

O V A S
La passat diumenge al matí tingué lloch la segona reunió en la Alcaldia de las Societats sabadellencas pera tractar del progecte de la Comissió Municipal de Beneficència consistent en una cabalgata lo diumenge
de Carnestoltas pera recullir fondos pera 'Is pobres necessitats de Sabadell.
A escepció dels presidents del Ateneo Sabadellés y Centre Català què
degut à las tendencias de sas respectivas societats no podian péndrehi
part oficialment pera semblar la forma indicada gens apropiada à son
caràcter, las demés se manifestaren conformes ab lo progecte que de no
haverhi de^torps tindrà lloch ío vinent diumenge de Carnestoltas y se*
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gons sembla ab molta concurrència per part de las demés Societats sabadellencas,
Per mes que à nosaltres no 'ns desperta gayre entüssiasme aquesta
forma poch seria d' exercir la caritat, celebraríam donguessin bons I'CÍLUItats las iniciativas de la Comissió de Beneficència.
A.yuy al vespre en ío Centre Català hi haurà una sessió intima pera
'Is socis, en la que nostre estimat company don Pau Griera y Cruz donar à à conèixer un cuadret de costums, en un acte, original seu,, que te per
títol Lo hall del carrer del Sol ó j a s' ha promès la Conclia.
Celebrariam que resultés un èxit"la novella producció del jove poeta
sabadellench.
Avants d' ahir à la tarde tingué lloch 1' enterro del que fou nostre
amich don Salvador Gozalvez y Claramunt, (q. a c. s.)
La concurrència qu' assistí à rendir 1' últim tribut d' afecte al malaguanyar amich, fou numerosa y distingida, proba evident de las moltas
simpatías que han merescut sa apreciable familia y sos consocis senyors
P l à y fills.
Serveixils de lenitiu à una y altres en lo sentiment que avuy experimentan, la consoladora manifestació de respecte v carinyo que donaren
sos amichs y coneguts, acompanyantlo à la üitima morada.
Nostre Munièipi celebrarà sessió de primera convocatòria avuy à la
tarde, si 'srehuneix suficient número de senyors concejals.
Satisfeta pot estar 1' empresa del teatre Euterpe ab la bona entrada
del diumenge passat.
Formavan lo programa Àqui va d Tiaber algo gordo, q m segons resavan
Jos cartels fou la última representació.
Segui La Viejeciía, que 'Is sortí molt arrodonida, creyém que s' aguant a r à dias en lo cartell.
• Nos permeterém no obstant fer una observació; en lo segon cuadro la
galeria del fondo per ahont surt la; protagonista, la posan fosca y creyém
q u ' h a de ser de millor efecte completament il-luminada.
Finaíisà la vetlla ab Vienfo en popa en !a que '1 senyor Alarcón, ben
secundat per tota la companyia, t o n riure de valent al públich ab sa bona
somhra.
.••>••.
, D e m à à dos quarts de de deu de la nit nostre estimat colaborador don
Joaquim Aguilera donarà en la sala de eàtedras del Ateneu Barcelonès
una conferencia en català desenrotllant lo següent tema: La inundació en
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lo P l à del Uóhregat. Perjudicis causats y medi de repararies. La dissertació
de nostre amich serà ilustrada ab proyeccions.
Esíàn en prempsa dnas obras interessantissímas pera la historia de la
comarca vellessana. Es una d' ellas la Historia eclesiàstica de Tarrasa
de don Joseph Soler y Palet y 1' altra de don Norbert Font y Sagué titulada E l Vallès que fou premiada en lo darrer certàmen celebrat à Granollers. Aquesta última obra 's publica.tà per entregas, acompanyant lo
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.
La Junta Permanent de la Unió Catalanista, proseguint en sos patriotichs desitjós de donar ferma empenta al nostre moviment politich, ha
norabrat una Comissió especial d' Estadística dividintla en tres seccioas,
secció especial de Barcelona, secció de Catalunya y secció del exterior.
La .1 un ta directiva del Centre Català de Mollet del Vallés ha quedat
constituhida en la següent forma: President, En Vicens Plantada y Fonolleda; Vïee president, En Joan Vallmitjana; Tresorer, En Joan Torrents;
Comptador, En Joan Mayol; Bibliotecari, En Joan ÍRosés; y Secretari, En
Isidro Plantada.
Diumenge passat, segons vàrem anunciar, tingueren ías passadas, las
quals foren bastans Uuhidas. H i assistiren tres bandas, duas de Regiment
en la colla nova y la colla vella.
Numerós públich presencià dita festa.
En los balls que tingueren lloch lo diumenge à la tarde en los Salons
del Círcol Federal, Subadellés (Jan) y Fusió Repullicana, se vegeren totalment plents de gom à gom.
La Comissió de Foment del ajuntament de Barcelona acordà proposar
la concessió d* una subvenció de 600 pessetas al Consistori dels Joch Florals de Barcelona y cedirli la banda municipal pera P acte de la festa de
repatiment de premis.
Segons declaracions fetas per lo general Blanco, gracias al nou sistema politich que s' implanta k Cuba, per tot,lo més de Febrer s' h a u r à íograt la pau definitiva.
Aquestas declaracions s' els concedeix molta importància degut k lo
reservat que ha sigut sempre lo General en Gefe.
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Madrid, 31, 5 t.—Ha tingut Uoch la atnmciada manifestació dels estudiants contra
un escrit de «El Progreso», resultant contra la costum, imponent y séria à la vegada.
Han sijíut inútils las precaucions presas per las autoritat».
Telegrafian de Washington dihent que en aquella capital ha produhit molt bon afecto las atencions que à 1' Habana dispensari als oíicials del «Maine» uotantse ab aquest
motiu una corrent de simpatia envers Espanya.
L a Reyna lia firmat avuy lo decret nombrant Bisbe de Mallorca al canonge magistral de Palma senyor Campins.
Teleçrafian de Bilbao que '1 tren de las Arenas ha descarrilat al passar un terraplé,
quedant alguns vagons colgats y ferit '1 maquinista.
E n lo sorteig de la loteria verificat avuy han sigut premiats ab los cinch primers
premis los números següents: 33,561 cent mi! pessetas, 15,622 quaranta mil, 21,530 vint
mil, 18,033 dotze mil y 50,212 cinch mil.
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Londres; i SO di&s fetxa
»
à la vista.
Tari i.
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nous v assegurats

de tot

S»sm defecte de construcció per
5 anvs. Los nous se venen úesde ISO d u r o s v
son construïts ab-m^^lii^ijHietaU, bona pulsació y candelcros dobíes
usats n'hi han 5 pera vend r e r , à preus económichs.
Aquesta casa s' encarrega de tota classe de
afinacions y reparacions,
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DIPJGTRSE A

J O A N COM

S FAURA

Eambla, 93. - SABADELL
L'estab imení ds litografia, imprempía y gratats de
s' ha trasladaf en lo CABRER DE S. JOSEPÏÏ,
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Afinacions y reparacions
J3 .
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loapreatta y Eaeuad«rnacioas de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36. — S A B A D E L L

