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Sabadell
4 rals al mes."
Fora
14 » trimestre
Un niime.ro sol. . . .
5 cèntims.
Anuncis à prens convencionals.

^ ^ a P a ^ D u a S prempsas pera enfardar.
Una pastera ab tofcs sos accessoris.
Una taiïlpa pera forn ab tots sos accesoris.
Una maquina j caldera de vapor de dos cabaiia de forsa,
sistema «CorliSS», alta presió, casi nova.
Tot en boa estat y à preus rednbidíssims.

Informaran:, Arrabal de dins, 22. — SABADELL
ASSAMBLEA

ÏNTER-REGIONALISTA

En nombres anteriors nos hem fet réssó dels desitjós expressats per
d;ferentH8 regions y ajuntaments reclamant, ab més dret que Cuba y
Puerto R'co, la autonomia p.',ra sas respectivas comarcas.
La manifestació es casi be ur.ànira, la idea se mou en lo cervell de
tots, soisaraent que, motivat per distintas causas, no tots s* atraveixen à
seguir d' una manera oberta I ' impuls.
A n ' aquest propòsit, y ab lo fi de obtindré junts lo que individualment no 's podria, alguns periódichs catalans iciciaren la idea de celebrar una magna assarablea inter regional, pera aixís d' una manera solemne y ostensible dem;iiiar lo que, vista 1' unitat jd' aspiracions, lo govera ao podria negar si havia d! ésser conseqüent a.h los preàmbuls po-
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sats davant los decrets pels quins se concedí la autonomia à las nostras
Antiilas.
La Assamblea Catalanista celebrada à Reus 1' any 1893 senyala com
un dels medis pera la implantació de la Constitució catalana, aprobada
en la Assambie de Manresa, la celebració d' Assambleas interegíonais
(que 'Is catalans anomenan internacionals espanyolas), ja que unidas totas los hi seria més fàcil arrivar al f i perseguit.
Aquestas patrióticas aspiracions deuhen trobar ressò en tots los cors
que alenaa ensemps en I ' amor patri, y deuhen pendre cos aiií ahont hi
hagi homes qu' abominan del centralisme, de la coacció, del caciquisme
y de tantas altres, plagas cora nos afligeixen y tenen convertits los pobles en feu de alguns'-pochs, sense que aquells pugan, per més que ho
probin donar expansió al seu desenrotllo, ni caminar à son major pro
grés lliures d' obstacles que Ms hi embarassin la via, estacionantse per
ditas causas en la més punible inacció.
Nosaltres, qne alenem los mateixos ideals que 'Is nostres correligionaris catalans, aplaudim sens reservas ia actitut en que s' han posat y
la proposició que progéctan y disposats estém à ajudarlos, sens que en la
nostre conducta puga translluhirse res d' incorrecte, suposat que 'ns
mostrém conseqüents ab las doctriuas que sempre hem sostingut, persuadits de que, no obstant la guerra que se 'ns fa, y 'Is dicteris que 'ns
tiran, servim à la pàtria mellor que aquells que, convertint fins lo més
sagrat en proflc propi, s' empenyen en lluytas políticas suficients pera
portar à la llarga lo descrèdit de la nació.
A x i creyém obrar honradament y no defallirém en la nostra empresa,
sian los quins se vulgan los atachs de que 's vulga fernos obgecte, perquè pera resistiries tenim davant nostre 1' escut de la nostra fe.
Executin, donchs, los catalans sos propòsits, convoquin la progectada
Assamblea interegional, y estigan segurs de que nosaltres en nom de la
entussiasta associació la Lliga Gallega y en representació d' altres colectivitats igualment patrióticas, anirem allà ahont nos cridin, discutirém lo
que 's posi à discusió, acordarém tot quan estimém beneficiós pera las regions y no serérn los darrers en probar que, ab tal de lograr lo triomf
dels nostres ideals, no r e p a r a r é m en esposarnos à tota classe de contingencias,
Catalunya sembrà la Uevor y à Catalunya csrrespon feria fructificar;
nosaltres 1' ajudarem tot lo que pogam, y conti que 'Is nostres oferiments
no so'n fets per mera galantería, sinó que s- inspira en los vehements desitjós que tenim de veure à la nostra pàtria lliure y emancipada de la
egoista tutela que hipòcritament l i concedeixen los polítichs sense dignitat ni conciencia.
Conti ab nosaltres Catalunya, y entretant jVisca la autonomia regionall
(De la Revista Gallega.)
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ci£ Egipte

Lo cónsul d' Espanya en Alejandria, D, A. Spagnolo, en son ültim informe ó memòria comercial que acabíi de publicar, se plany de que caan
totas las nacions del mon, coucurreixen ab sos productes à satisfer las necessitats del mercat d' Egipte, sols Espanya deixa de exportarhl los seus,
deixant per lo tant, lo aprofitar lo desenrotllo que va adquirint continuamsnt aqull vireynat, y tant mes sensible es aixó, puig, que no se esplica
1' ausencia de nostres productes en aquell avuy tant important mercat.
Los nostres homes de negocis ignoran completament la importància
comercial de aquell pays, sas eircunstancías especials y las necessitats
de son extens mercat. Basta dir qne las condicions climatológicaa d '
aquella regió del Àfrica Orienta), no permeten lo cultiu del v i , del oli, ni
tampoch la de molts arbres fruyters, excepció dels que necesitan climas
sumament càlits; aixis es que ab aquests dos elements tant importants
com son lr oli y ' l v i , existeix matèria abundanta pera alimentar allà un
gran moviment de importació, puig bastant sapigut es que aquets dos articles constituexen los dos principals productes de nostra Península.
Tampoch se compren com la indústria catalana te abandonat aquell
mercat egipci quo segons sembla ofereix extens camp pera nostres teixits
poguent entrar molts articles de cotó ab ventafjosa competència ab las
de altres nacions. Cert es que no 'ns trobem encara en condicions de fabricar géneros fins que satisfassin los mes refinats gustos y capritxos de
la clase rica, pero lo que allà trova fàcil surtida son los géneros baratos.
Als naturals de dit pays, al oferhioshi telas ab moltas colorainas y ben
estrevagantas de díbuig que resalti à la vista y que 'Is surti barato, à
ellas se inctinan sens calcular si duran molt ó poch.
Tampoh te explicació la ausencia de la marina mercant espanyola en
aquellas ayguas, puig que mensualment despatxa aquell consulat un vapor francès que directament porta à Barcelona carga completa y bon fiete,
éper que, també, han de surtir de dit port ab bandera estrangera las sis
milions de kilógrams de cotó en rama que aproximadament tots los anys
compra Espanya à Alejandria, mentres nostre marina està inactiva?
Pa notar també lo senyor Spagnolo la ventajosa circunataneia de la
relativa proximitat A E í ' p t e de nostre Península y especialment de la
aeva costa Oriental, reforsant aixis la sxactitut de la seva afirmació de
qüe no existeix motiu que aboni lo retrairaent de nostre comers. Pera despertarlo de aquet ensopiment y donarli alguna opinió, ensenyantli nous
oritzons, ha emprés lo raentat. cónsul una campanya dirigintse à importants casas comercials y navieras de Barcelona, Valencià, Alicant y altres importants poblacioes d{ informanloshi del mercat Egipci y posarlas
ab relació ab altras casas de Alejandria,
Aixis es, com cumpleix un funcionari del Estat lo seu deber y per lo
compte que te à nostre indústria 'ns cumplavem en ferho póblich.
FEAKOISCO X . SEEBA..
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SECCIÓ

R ELLIGIOSA

Sant$ d' avuy.—B&nts Sadurní prebre, Lucio, Desideri, Calocer, Llàtzer y Castrense
bisbes, Severi abat y Jonàs monjo y los set cievos de Maria fundador de la ordre de Servitas.
L a missa es la de la Commomeració dels difunts.
L a Epístola es del cap. X I V del Apocalipsi.
L o Evangeli es del cap. V I de Sant Joan.
Farroquia de Sant Feliu.—Missas per Aríton Gorina Lacot, Teresa Puigg-ali, Joseph Molins Voltà y à intenció d' un devot.
P a r r ò q u i a de la Concepció.—Missas per varis difunts.
Capella de Lourdes.—Avuy festa de la Verge de Lourdes à dos quarts de nou missa y
Comunió general. A la» cinch de la tarde Rosari cantat.

IVotass o f i c i a l »
A L C A L D I A DE SABADELL
Lo vinent diumenge 13 dels corrents tindrà lloch en aquest Ajuntament y en lo Saló de sessions, 1' acte del sorteix dels joves concurrents al
actual Reemplàs, donantse principi à dita operació à las 7 del mati.
Lo que s' anuncia pera coneixement dels interessats.
Sabadell 10 Febrer de 1898.—Lo Alcalde, Joseph A. Planas.
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 10.
Defuncions: Isabel Torras Vivé, casada, 63 anys.—Margarida Fontanet Arnella, soltera, 15 anys.
Naixements: Daniel Fau Crespí.—Flora Alavedra Camps.—Marti
Giralt Ventós.
Matrimonis: Ramon Vilà Llongueras ab Joaquína Bayó Solà.

N O V A S
Avans d' ahir arribà à Barcelona un deportat cubà, reclamat per un
Jutjat d( aquella capital per lo delicte d' ussurpacio de nom y de nacionalitat, donchs, s' embarcà de voluntari cap à Cuba ab lo nom de Joan
Vivé, essent lo seu verdader Mario Victorio Divisió. Haventse spassat ab
los insurrectes y fet pres en una acció ja fa molt temps 1* autoritat militar
de Cuba lo retornà à la Peníniula, posantlo à disposició del Tribunal
civil per lo delicte esmentat.
Aquest es lo subgecte que alguns periódichs, han confós ab lo cabecilla Ingletito, ab tot y que aquest mori ja fa temps à la manigua cubana.
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La suscripció oberta per la Junta d' auxilis de Barcelona à favor deU
pobles perjudicats per las inundacions del 15 y 16 Janer passat, tot just
coraensada, puja ja à la respectable cantitat de 91,225 pessetas.
Recomanem à nostres compairicis que no 's faigin sorts à las veus de
caritat del pla de Barcelona,
Plena del tot la sala de sessions de la «Associació Popular Regionalista» sl efectuà dimars al vespre la sessió inaugural del prement curs. Hi
assistiren representants de diferentas corporacions y ocupà la presidència don Lluis Marsans. Llegí nostre entussiasta company de causa un
magnifieh discurs sadollat de disquisicions históricas y d' observacions
sobre 1' estat actual de la nostra Pàtria, encaminat tot à demostrar que
jamay l ' esperit nacional s' ha perdut à Catalunya. Diguin lo qu« vulgan
los nostres detractors, afirmà '1 President de la Associació, sempre hí ha
quedat en la nostra terra idea de que ' I nom d' espanyols pera 'Is catalans es superposat y de que la veritable y única pàtria nostra, es Catalunya. Repetidas mostras d' aprobació y aplausos al flnalisar, demostraren lo gust ab que fou escoltat aquest discurs.
Acte seguit lo Vis-president don Joseph M . * Capella, donà lectura à
un travall forsa convincent y ben pràctich demostrant ab datos y ab comentaris à determinats principis de la ciència econòmica, las ventatjas
que la autonomia te de portar à la producció y comers de la terra. Hen
acabat, digué, la època de esplayar lo nostre esperit ab rondallas y can
sons; bo y meritori es que aixó 's fassi, pero seguim la evolució que 'n?
marcan los temps actuals y al mateix temps que trevallar per la cultur;.
científic i de la terra, deu lo catalanisme, estudiar y buscar solucions pera
'Is grans probletnas econótnichs socials.
Ab entussiastas aplausos que coronaren lo discurs del senyor Capella,
se donà terme à tant agradable festa.
Sc ha publicat lo n.0 24 del Boletín i e la Sociedad de Imalidez y Fomento de la Indústria d' aquesta ciutat, en lo quin s* inserta una memòria de lo més notable ocorregut en aquella Associació durant l ' any 1897,
un estat de comptes detallat que evidencia una vegada més la bona administració y poosperitat de la Invalidez, publicanthi à més nostre bon
amich don Joaquim Casanovas un ben pensat article s o b r e ' i tipo de l a
monena d' or y '1 socialisme agrari.
Com podràn veurer nostres llegidors per 1' anunci oficial ínsertat en
altre lloch d' aquest diari, lo diumenge vinent tindrà en las Casas Consistorials y en lo Saló de sessions, lo sorteix dels joves del actual Reemplàs, à las 7 del matí.
Las funcions de beneficència à favor dels inundats pel Llobregat y ' 1
Besòs qu' orgaaïsà '1 Circol Eqüestre de Barcelona en lo Teatro Principal
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d' aquella ciutat, tindràn lloch los dias 16, 21 y 26 d' aquest mes y '1 2 de
Mars vinent.
A mes de la companyia catalana, hi h a u r à concerts dirigits pel mestre
Nicolau, prenenthi part las artistas senyoras Theodorini y Carrera, lo
pianista Viadella y '1 celebrat Orfeó Català.
En lo local de la societat. «El siglo XX» y autorisada per lo Gobernador civil, va verificarse dimars à Barcelona una reunió numerosa com à
manifestació de protesta contra la conducta de que foren objecte 'Is detinguts gobernatius en las presons de Montjuich.
Estavan representadas numerosas societats politicas y diferents periódichs d' aquella capital y de Madrid, comptantshi entre Ms assistents
als senyors Aviia, Junoy, Jover, Comaposada, Fontanals, Ardit, Sol y
Ortega, Serraclara, Salas Anton, Codina Langlin, de Buen entre altres
menos coneguts.
Lo senyor Camprodon, que ocupava la presidència, presentà una proposició que 'Is presents aprobaren y en la que 's demanava que '1 vinent
diumenge ls fes una manifestació pública pels carrers de Barcelona
fins anar à trobar al Alcalde y ferli entrega d' un missatge protesta, demanant la destitució de las autoritats y subalterns que intervingueren en
lo procés anarquista y que 's revisi aquest.
Lo senyor Ardit demanà, y 'ls demés hi assentiren, que aquesta proposició fos ampliada en lo sentit de que se fes sabedors als cónsuls de
Fransa'y d' Inglaterra d' aquesta protesta.
S' acabà la reunió nomlirantse una comissió organisadora pera portar
à cap tots aquestos acorts.
Hem rebut lo númei'o de Febrer del «Resumen de Agricultura», que
conté los següents articles: La antisepsia agrícola», «El block rot en el
Congreso de Toulouse», <La patata de mesa», «Puertas automàticas», «La
Iceria purchasi», «La ense&anza agrícola en la Escuela de Agricultura de
Barcelona», «Algo sobre las cuadras del ganado», «Sobre Is substitución
del azufrado por el erapleo del àcído carbónico en vinicultura». Ademés
son molt nutridas las secciona de «Biblíografí», «Casos agricolas», «Probleraas agricolas», «Crònica agrícola» y «Revista comercial.»
Lo «Resumen de Aricultura» se publica cada més en forma de bonich
cuadern de 48 pàginas y bons grabats, essent agricultors que viuhen en
en sas fincas la majoria de sos redactors.
Se suscriu en la administració. Pi, 6, Barcelona,
Heus aquí la Exposició que la «La Lliga Regional de Manresa» ha dirigit al Ajuntament d' aquella ciutat en demanda de la Autonomia pera
Catalunya:
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«Exccm. senyor.—La Junta Directiva de la Lliga Regional de Man
resa, en nom y faculti,da per tots los individuos que la componen à V . E.
acut y respectuosament exposa:
Que ab gran plaher y viva satisfacció ha vist 1'important y trascedental acte realisat per lo Gobern espanyol al concedir é implantar la autonomia à nostras colonias de Cuba y Puerto-R^co. Goberns que aixis
obran fe fan dignes del poble à qui la Provincià confià llur guarda, obrint!
de nou, una plana gloriosa en lo llibre de la historia pàtria, tancat desde
tant temps, plana que brillarà eternament peresserhi escrit ab lletras d '
or )' important y tan desitjat acte que acaba de realisar lo Gobern, acte
que aplaudiran, no ja tots los bons catalans, sino també tots los íills d'
Espanya que de cor ayman llur honra, llur pau y llur llibertat. Lo cami
emprés per lo Goben espanyol ha sigut aplaudit per entitats tan respectables com las Corporacions Municipals de Reus, Vendrell y de moltas
altras fora de Catalunya que s- hàn apressurat à felicitar al actual Gobern per aytal conducta, y aqueixa Lliga Regional que plora quan Catalunya plora y de festa 's vesteix y s' engalana quan tot somriu à la Pàtria
ó be quan à regions germanas nostras, cor de nostre cor y vida de nostra
vida, se las recompensa, à la Corporació que V . E. tan dignament presideix com à representant de la M. N, y M. Lleal Ciutat de Manresa; prega
's serveixi pendre !' acort de felicitar molt coral'ment, en nom de nostra
tan aymada Outat, al Gobern espanyol per la concessió de la autonomia
à las colooias avans esmentadas, fentli avinent que 'Is raanresans veurian
ab extraordinari goig que la reforma aplicada à las ja ditas colonias espanyolas se fes extensiva à las diferentas regions que composan I ' Estat
espanyol, esperant que ja que un verdader esperit de justícia motivà la
implantació de! règim autonóraich à 3uba y Puerto-Rico, idèntica ó tal
volta ab més ferma rahó de justícia la demana pera la nacionalitats espanyolas com ho demostran llur llarga y gloriosa historia y llurs condicions de vida pròpia, entenentse que ab aytal c o n c e s s i ó ' s beneficiaria
raoltissim la sort de las regions y aquest benefici de las parts produlrria
en 1' esdevinacior P engrandiment del tot, ó sia del Estat.
Notòria y bon sentada es la ilustració de la Corporació de sa digna
presidència; reconegut de tothom 1{ amor que sempre ha professat à Manresa y ab ella à Catalunya, palpable V entussíasme ab que ha vist en totas ocas'ons las milloras y reformas que pugan beneficiarnos. Atenen,
donchs, à tan nobles y elevats sentiments, la Lliga Regional acut à V . E.
y ab iienguatje clar y c a t a l à , ab la mateixa llengua ab que V invicte Carrió parlava al convertiren cendra en mitj de , la Plassa Major lo paper
sellat ab que '1 gabaitx volia que entengués sas deraandas, V. E. prega
ab la present evposició, (s serveixi fixar sa ilustradisiraa atenció en tots
los extrems apuntats y, deposant tota altra idea à la de pàtria, transmeti
al Gobern los verdaders sentiments del poble manresà, en la seguretat de
qus 's g u a r d a r à gran recorí y sempre seràn honrats los noms de V. E . y
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'Is de tots los conctíllers que forraan eixa Corporació Municipal, à que
Deu vulga guardar molts anys.—Manresa 5 de Febrer de 1898.—Lo Vicepresident, Andreu Pons y S.intacreu. Lo Secretari, Joaquim M. Thomassa
—Excra. senyor Alcalde Constitucional de Manresa».
Per lo vinent diumenge à la tarde se prepara en la Associació de Católichs la segona representació de la aplaudida sarsuela en tres actes
La flor de la inmortalitit, de nostres amichs Srs. Bedós y Mossèn Ferrer.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

Madrid, 10, 3 t , — A v u y ha donat molt joch en ios circols pol·ltichs la excitació produhida als EstatíS Units per una suposada carta del representant à Espanya en aquella
n i c i ó senyor Dupay de Lomé, en la quina no parlava gayre correctament del president
Mac-Kinley. De primer moment se suposava que era una nova estrat'gema dels laborants de New-York pera enemistar a la» duas nacions, pero s' ha sapigut mes tart que
la tal carta existia.
Lo Congrés dels Estats Units s- ha ocupat del assumpte y ab .fpt y las Intemperancias d ' uns qaants ha pogut mes '1 seny do la me.joiia, resolta à no provocar conflictes.
L o gobern en lo consell de ministres presidit per la Reyna se deu haver octtpat di-l as
snmpto per quant en la sessió tinguda poch després en la secretaria d ' Estat, confirmada
per en mateix Dupuy de Lomé la existència de la carta y presentada la dimissió del
c à r r e c h l i ha sigut admesa.
A b referència à noticias de Washigton se diu q^e aquell gobern se troba ben disposat à ultimar lo tractat de Còrners ab Espanya y las Antílias ab la base de la reciprocitat.
En la Bolsa han fet ef jctd las noticias referents a la carta de ' n Dnpuy de Lome y
1' actitut que podriau pendre los Estats Units per quant los valors han sufert alguna
baixa.
Los fnsionistas estan de enhorabona, donchs, ab tal motiu s' accentuan los temors
d' u n conflicte, no parlantse de res mes entre 'Is desvagats^e per a q u í .
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