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Anuncis A preus convencionals.
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DuaS prempsas pera enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tamüa pera forn ab tots sos accesoris.
Una màquina y caldera de vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «CcmiS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus rednhidíssims.
Informarin: Arrabal de dins, 22. — SABADELL
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Teatro. En l a Administració d' aquest diari donaràn mes detalte. •
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situada à la RAMBLA, N.0 41.

Pera més informes en lo mateix establiment.

LO CATALANISTA

La Corporació mes antiga do Sabadell, una de las pocas que conta
per sigles de sigles de existència, per mes que es tant distint avuy de lo
que fou un dia quan la nostra terra gosava de sa complerta llibertat, en
la darrera festivitat de son Sant Patró ha inaugurat la publicació d' una
Memòria anyal que creyém ha de ser ben rebuda per tota los agremiats
ja que en ella 's fa la ressenya exacta de tots los trevaíls portats à cap,
duraut 1' any finit.
En la primera donada à llum, corresponent al exercici del any passat
yaprobadaen Reunió General del 20 del passat Jaaer se dona compte
breument dels travalls verificats per la Junta del Gremi durant 1'any
1897, sobressortint entre 'Is mateixos la generosa almoyna que à iniciativa de la Associació feren los agremiats als Sanatoris de Barcelona; lo
plantejament d' un arreglo entre fabricants y teixidors à instancias de
la Secció de teixidors del Centre Obrer no haventse pogut resoldrer res
per no haver dit cap mes paraula los representants de la Secció esmentada després de verificada una primera entrevista; la instància presentada al Ministre de la Gobernació quant ab motiu de la Real Ordre del
19 Febrer de l1 any passat se prohibia la entrada dels draps y altres rmiterias com à mida de prevenció devant de la peste qu' infestava la índia
inglesa; sos travalls y son apoyo moral y material à la Exposició d' I n dustrias Medernas celebrada primerament à Barcelona y després à
Madrid, gracias a í qual pogué Sabadell fer un bon paper no ja sols per
lo referent à las novas industrias en l4 article de senyora, sino per sos
adelantos en maquinaria, cartrons, ceràmica y electricitat; y finalment
la campanya empresa arrant de la concessió d e i a autonomia cubana
pera evitar la pèrdua del comers antillà, campanya que com ja indica
la Memòria, no dongué cap resultat ni esperansa sisquera, per mes qu'
avuy sembla que corrin vents mes favorables à la producció nacional en
1* assumpte aranzelari entre Cuba y la Península.
Acaba la Memòria dedicant un sentit recort als socis morís durant
1'any y donant compte del Estat económich de la Societat, gens anguniós per cert ab tot y que en las Exposicions esmentadaa s* invertiren
bonàs sumas dels fondos socials.
Felicitém al Gremi de Fabricants per sa encertada idea de la publicació de la ben escrita Memòria, fent vots pera que à no tardar sigui inspirada per 1' esperit mes catalanesch y redactada en la mateixa llengua
catalana que usa Van en tots sos actes los fundadors del antich Gremi.

LO CATALANISTA

Servey de trens pera passatjers en-la Estació de Sabadell
ASCENDENTS
Pera Manresa,
» Manresa,
» ZaragOisa,
» Tarrassa,
» Llé'yda,
» Manresa,
. » ' Manrésa,

Hora ciutat

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

DESCENDENTS
De
»
»
»
•
»
»
>

Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
-Lleyda,
Tarrassa,,
Manresa,
Zarag·oza,
Manresa,

Hora ciutat

6 h. 29. Matí
Tranvia
8 19. »
Mixto
Exprés 251 10 01.. »
12 27. Tde.
Mixto
1 38. »
Tranvia
3 19. »
Mixto
Correo 261 5 33. .
48. »
Mixto

, .Sortida.s de Barcelona pera Sabadell,. (Hora ciutat). Deraati: 6'08, 7'58, 10'08,Tl'25.
Tardè: 2'07, 4'35, 7'03.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de preu reduhit, escepte 'Is següents: Expressos SSl y 250 y correu 261. Pera '1 correu 250 serveixen los bitllets senzills sols pera L·leyda; pera !as estacions intermitjas sols s' expendeixen bitllets de preu
ordinari. En tots los-trena.s* admeten passatjers de las 3 classes.
Tots los treus ,s 3 deturan en 1' Apeadero de la Rambla, escepto '!« correus.

Hem rebut de la novella Associació regionalista d e i a Corunya una
atenta comunicació redactada en la dolsa llengua gallega que tenim lo
gust d' insertarla à continuació traduhida à nostre matern llenguatge.
Diu aixis: «Constituhida en aquesta ciutat la Lliga Gallega de la Corunya, tenim 1* honra d* acompanyarvos un exemplar del Reglament aprobat pel Gobernador civil, per lo quin ha de regirse la nostra Associsció :
que per las eoraunicacions passadas aquestos dias à las Societats afins
d' aquesta Regió tracta de posarse d' acort ab totas ellas pera la milfór
inteligencia y defensa deis interessos de cada una.
«En cumpliment de nostres desitjós ha acordat aquesta Lliga tenir
per orgue oficial al setmanari La Lliga Gallega à é la que vos enviém alguns exemplars, y veuriam ab molt gust que per la Adrainjslració del
diari L o CATALANISTA de vostra digna direcció s' establís lo cambi ab lo
nostre setmaiaari, à fi de poguer estar al corrent del moviment regionalista d' eixa noble terra que lluyta, com la nostra, per unas mateixas
reivindicacions.
. .
«Molt nos complauria que son diari correspongués als nostres desitjós
y quedessin '«stabtertas ben fortament las relacions inter-regionalistas
entre Catalunya y Galicia perquè aixis podriam anar à - u n temps per
lo mateix cami.»
Aquesta comunicació que va firmada per lo President, lo reputat publicista gallego don Salvador Golpe y lo Director ÚQ \A Eevista Gallega

LO CATALANISTA
1' ilustrat escriptor don Galo Salinas, no cal dir que 'ns ha omplert de
satisfacció vivíssima j a que res pot sernos mes agradable que '1 renaixement del esperit patriótich en tots los pobles que com Galícia, per sos
usos y costums propias, sa hermosa llengua, sas antiguas lleys y son caràcter peculiar, son mereixedors de sobras à la vida lliure y autonòmica
qu' impossibilita avuy 1' estúpit centralisme.
No sols lo cambi ab nostre modest diari que poca cosa es aixó entre
companys de la bona causa; ab nostre concurs entus'siasta poden contar
sempre los regionalistas gallegos que à ells y à nosaltres no 'ns mou a l tr« ideal que 1' amor de Pàtria, ünich que pot regenerar al corcat Estat
espanyol deturantlo arran del abira ahont foll se precipita. Los catalanistas, motejats tant sovint d' exclussivistas y sepaí-atistas, no desitjém
altra cosa que aquest reviscolament patriótich de Ins regions espanyolas
y allà hont siga que enlayrin lo penó benhaurat del regionalisme, allà
va nostre aplauso expontani, nostre cooperació desinteresada. Bona proba n ' es de tot aixó las corals relacions establertas ab l l Aragó, ab Navarra y ab Basconía, ab Asturias, ab Valencià y ab Mallorca, s e ü a d a s
solemnement en los Jochs Florals de Barcelona quan no en la Diputació
de la v i r i l Navarra.
Avant y fora, regionalistas gallegos, sigui vostra Lliga lo centre
atractívol dels bons fills de Galícia ahont vos juramenteu per la consecucució de vostra sospirada Uibertat y La Revista Gallega heralt esforsat y
treballador que escampi als quatre vents vostre pregó de üuyta. L o CATALANISTA al donarvos 1' abràs de bon company, fa vots pera '1 prompte
triomf dels ideals que 'ns agermanan.
S. F.
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' n e r n - n ^iV-& magnifica euadra capàs pera 14 talers mecà•I A
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nichs, ab sa corresponent forsa à vapor, y dúas
íi l i i l O U l l l
grants cuadras, propias pera magaízém, dipòsit
ó indústria, en lo vapor del Infern, carrer de Calderón.
Informarà 1' encarregat del vapor.

SECCIÓ RELLI6IOS
Sants d' avuy.—S^nts Alexandre y Miceforo marts. Ansbert, Sabí y Remalt, bisbes
y Santa Apolonia rerge j mart.
La missa en honor de Santa Apolonia.
La Epístola es del cap. L I del Eclesiastich.
Lo Evangeli es del cap. XXY de Sant Mateu,
Parròquia de Sant Ftlm.—Uisms per Jacinta Eenassat Yda, de Garriga y peí Pe-

LO CATALANISTA

5

liu Fontanet Casali. A dos quarts de nou se celebraràn los funerals per D. Salvador Gozalvez Claríimunt.
Parròquia de la Concepció.~A las set missa per Gabriel Eomeu y Maria Sampere.

^Totats

oficials

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat e' han fet las següents inscripcions durant lo dia 8.'
Defuncions: Vicents Llorens Solà, casat, 30 anys.—Joseph Nunell
Pon. casat, 39 anys.—Joseph Pous Bacardí, viudo, 85 anys.
Naixements:
Sofia Reig Domènech.—Joseph Rodó Rodamilans.—
Pere Carbonell Turu.
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S i i i l ^ S S » defecte de construcció pei

5 anys. Los nous se venen desde 150 d u r o s y
son construïts ab march do metall, bona pulsació y candeleros dobles,
fiSs
(Sfai«ga usats u'11'1 hàn 5 períiven$1^ 1 ^ l a i Ü I d r e r , à preus económichs
Aquesta casa s' encarrega de tota class» d»
afinacions y reparacions.
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En lo despai-g del Gobernador civil de Barcelona y baix la presidència
del Bisbe de la diòcesis, s han reunit los senyors que forman la Junta d*
auxilis pera'is perjudicats en las inundacions del Besos y ' l Llobregat,
haventse prés los següents acorts:
Que la recaudació à casa del Tresorer senyor Girona quedi oberta tots
los dias de deu à doíze.
Publicar las üistas de. suscripeió, comensant per las caníitats ab qu©
han contribuït los senyors que constitueixen la Junta.
Dividir als pobles pera 'Is auxilis en quatre categorias, fixant respectivament las quantitats de 1.000, 750, 500 y 250pessetas, debentse justifl-
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car ab los comptes corresponents la inversió de ditas sumas y disposar 1'
ordre de pago à los de quarta categoria ab auxili per un sol cop.

Aquest mati, à dos quarts de nou, se celebraràn en la Parròquia de
Sant Feliu los funerals en sufragi de l ' ànima de nostre malhaguíinyat
amich don Salvador Gosalvez y Claramunt (Q. E. P. D . ) .

Avuy tindrà lloch en la Audiència de Barcelona lo judici oral de la
causa procedent d' aquest Jutjat, contra Pere Vila y Karaon Agut sobre
robo.
Se 'ns diu que s' ha declarat en suspensió de pagos lo conegut industrial don Genis Macià.
Lo Consell directiu de la Associació Popular Regionalista ha quedat
constituhit en la següent forma:
v• :,.,
•
President. Lluïs Marsans; vls-president^ Joscph M.a Capella; tresorer
general, Camilo Vallés; tresorer de propaganda, Enrich Ciurana; comptador general, Manel Segura; comptador de .propaganda, Lambert Font;
bibliotecari, Amadeu Tous; secretari primer, Domingo Corominas; secretari segon, Joaquim Delclós; vocals: Joseph Catarineu y Joseph Pujol.

Avuy dimecres, à las 5 de la tarde, tindrà lloch en l ' I n s t i t u t Agrícola
Cataíà de Sant Isidro de Barcelona la conversació familiar anunciada
sobre: «Empelts adaptats y afinitat dels ceps americans en nostras comarcas.>
Diu ab molta raho nostre bon company «La Veu del Monaerrat de
Vich»
^•jfLa.restauració del cant gregorià en las iglesie d' aquesta Ciutat es
una gran empresa que v à endevant. Després de lo que diguérem temps
passat de las arrels que ha començat à posar en lo Seminari, nos toca dir
avuy que han pres també de molt bon grat la reforma las Comunitats de^
Reljgiosas y aquesta setmana nos ho han demostrat, ab aflció, justesa y
bon gust, en la reserva de las Quaranta Horas, las Germanas de Sant V i cens de Paul que cuydan del Hospital den Terrades. Las Beatas Dominicas, que foren las primerasea adoptar aquesta essencial y llohable correcció, anaren, ja més endevan en V Ofici del dia de la Candelera, responent al celebrant ab entera propietat y puresa, seguint ab rigor las no-

LO CATALANISTA
tas del missal, lo qual sorprengué y agradà molt als concurrents à laceremonia. La necessitat y urgència d' aquesta reforma s' estavan y 's estén
evidencicUit cada dia en nostras iglesias, puig lo 'descuyt en aquesta part
ha arribat à tal extrem que aquesta mateixa setmana, en una de las Parroquials d' aquesta Ciutat, tothom se 'n escruixia. Lo cant gregorià rebuja 'is duos y altres equilibris que ha inventat l4 abus y que destrempan
los chors, y es notori, com ho acaba de demostrar à Barcelona lo mateix
Orfeó Català, que i s grans mestres del s i g l e X V I no solament respectaren,
sinó que admiraren y deixaren intacte lo cant gregorià no sortintse dels
límits que la litúrgia 'Is marcava. Avant y fora, que de mica en mica^se
v à lluny.»
. : '•
De «Las Cuatre Barras» de Vilafranca del Panadés:
«Com teniam ja anunciat, el dimars fou llegida en la sessió del Ajuntament, una rahonada y molt ben escrita instància firmada pels concejals
D. Isidro Rius, D. Domingo J u v é , D. Joseph Clos y D. Eugeni Coll, en la
cual es demanaba à aquella corporació, que felicités al gobern per haber
implantat la autonomia à Cuba y Puerto-Rico y à la vegada es demanés
que la concedeixi à Catalunya.
Felicitém de veras als citats concejals per aquest acte de patriotisme
y ensenyansa als altres regidors de com deuen obrar los bons catalans; y
i s encoratgem per que fassin surar una petició tant sentida y desitjada
pel poble català.
Durant lo mes de Janer ha fet lo Moseu Episcopal de Vich, las següents adquisicions:
Consisteixen en un pafera de terra cuyta, decorada ab pinturas d{
època romana y trobada à Ampurias; una bonica imatge de la Mare de
Deu, de fusta, de principis del sigle X V , d' especial interès per haver sigut venerada sobre r antich portal de Queralt d' aquella Ciutat; una taula gòtica representant à Sant Joan Evangelista, de principis del X V I ; un
segell de bronze del sigle X V , ab llegenda catalana; un còdex gradual
del sigle X V . contenint en tota sa puresa las tant bonicas melodias gregorianas, adornat ab miniadas inicials de molt bon gust; una magnífica
plata decorada de blau ab groteschs, obra valenciana imitant lo genre
italià; una tovallola reixada, feta al pais, del sigle X V j I I ; una llàntia de
suspensió ab son vidre, adornat ab ansetas é incrustacions del mateix v i dre, obra del sigle X V I I , y tres monstras de rellotgeria catalana del sigle
passat, feías à Moyà, Gentellas y Sant Joan de las Abadessas.

PIANOS de totas classes, nous y usaís. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

LO CATALANISTA
A h i r celebrà sessió de primera convocatòria nostre Ajuntament, haventhi assistit 13 senyors regidors.
Se llegí 1' acta de la última sessió la qual fou aprobada. També foren
aprobats varis dictàmens per fer obras.
S' acordà obrirse à concurs la plassa de mestre de música municipal,
quals basses se llegiren y que estaran exposadas en la Secretaiia de
1' Alcaldia.
No haventhi res més per discutir s ' a i x e c à la sessió,à las set del
vespre.
£>abém que I ' Excm. Sr. Alcalde té donadas ordres serias pera evitar
escenas desagradables en ios balls de disfí-esas que deuhen coraensar lo
vinent dissapte y ahontno sempre 's guardan las bonàs formas.
Molt bé Sr. Planas.

Madrit, 8, lO'SO m.—Lo vapor trasàtlàntich Reynn Maria Cristina porta a,!a Península 600 soldats.
Se troban à Santiago de Cuba varis barcos de guerra estrangers. Lo senyor Giber
ga opina que 'Is elements radicals autonomistas, deuhen ajudar al gobern. sons deixarper això d- organisarse para ocupar lo poder. S' ignora si '1 partit de la Unió Constitucional lluytarà en las próximas eleccions.
Ha fondejat à I ' Habana la fragata francesa «Dubordieu» manada per un contralmirall de la esquadra. Aquest ha visitat al general gobernador expve's^uitli las vivas simpatlas de Fransa per Espanya afegint que vol esperar lo regrés del general Blanco pera
felicitarlo per la política prudent y humanitària que ha emprés. Ha causat molt bona
impressió aquesta entrevista.
Madrid, 8, 3 t..—S' atribuheis à un ministre molt caracterisat aquesta declaració: Lo
gobern no tem cap conflicte ab los Estats Units pro ttimpoch afirma la impossibilitat de
que succeheixi, y per si vingués, pren las midas convenients.
Lo eontralmiraltfrancès ha visitat també al gobern insular reiterant novament las
manifestacions de simpatia y 'Is llassos d'antiga y bona amistat entre Espanya y Fransa.
Lo «meeting» romcrisia de Valenaia ha acabat com lo rosari de 1' aurora. Lo discurs
'n Romero Robledo fou violent contra Pldal y Silvela y parlant de 1' autonomia digué
que cap partit republicà 1'haguera ccncedida, moguentse gran esbalot y aixecantse
moltas protestas, donchs, los republicans assistents al teatro l i contestaren qu' anava
errat de comptes. Restablert 1' ordre, continuà '1 discurs pero no acabà de desentrotllar
lo programa de tan destarotat que vap deixarlo.
' O AMBIS
Londres à 90 dias fetxa
> • à la vista.
. . .
. .
Paris.
» >
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L'establiment de litografia, imprempta y gratats de
s' ha trasladat en lo CAREEE DE S. JOSEPE, 7.
Impremta j Enenadernacions ds Pera Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

