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SÍMO

Cuyaa a la verdadera catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

EiirtóÉ, 6, F ïiJrisrk, 12, • (Bora ?8ll). - BAECELONA

Aqaesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobre»

L'estab iment ds litografia, imprempta j gratats de

.

BROSSA

s' ha trasladat al CAEEER DE S. JOSEPH, 7.
DuaS prempsas pera enfardar.
Uns. pastera ab tots sos accessoris.
Una tclïïipa pera forn ab tots sos accesoris.

Una màquina

j

caldera de vapor de dos cabaii» de forsa,

sistema «CorlÍSS;!>, alia presió, casi nova.
Tot en boa estat y à preus reduhidíssims.

Informaràn; À m M de dins, 22. — SABADELL

LO CATALANISTA

SEMPRE

DOM

QUIJOTE

La rassa que goberna de tant temps los destins de la pobra Espanya,
no hi pot fer raés, fins. quan la bona voluntat li traspua per tot arreu ha
d' ensenyar la seva hidalga procedència, presentant al natural lo prototipo dels temps heróichs dels llibres de caballeiia, lo famós castellà don
Quijote de la Mancha.
Es un vici d' origen y no hi ha manera de corretgirlo; vici que tant
car nos ha costat à totas las regions espanyolas quan per culpa d ' e l l
hem anat perdent un à un los extensos territoris que al juntarse en la
unió dels Reys Gatólichs formaren 1' Estat mes poderós de aquella època.
Y no content d ' aquest despilfarro de pobles ha anat atiant, ab son
caràcter aventurer, absorvent y mal administrador, las rancunias entre
'is demés pobles que encare 'ns quedan, fent.exclatar la guerra dos ó
tres vegadas à Cuoa, arborant una insurrecció à Filipinas y sembrant
odis y mes odis que tart ó dejorn han de fer nàixer rebelíons à la Península mateixa.
A aquesta gent no l i parleu de generositats ni de concessions, de las
necessitats del comers ó de la indústria, de la administració ó del travall
ó de la economia; ells no hi viuhen prosàicaraent com las demés rassas
de la terra; mes valents que ningú, mes civilisats que tothora, mes xerrayres que 'Is Uoritos, no 'Is volen als pobles ni à las colonías pera desenrotllar lo comers, pera protegir la indústria, la agricultura ó la marina, ells somian tancsols 1' expandiment forsós de la seva llengua, de la
seva especial cultura, de la seva pròpia sanch, honrant aixís als payssos
eonquistats d' una mena de manera que de tanta honra com ics cau A
sob.re procuran tot sovint escapulirse mal que sigui à tall ds Mjos ingrates y desnaturaíizados que abominan /horror! de la Madre pàtria.
Per aixó lo seu honor nacional s' exalta tant sovint y de tant partíeu
lar manera. Que un moro ó dos ó tres fan barbaritats è Melilla ó cometen
algun acte propi de la rassa y de la salvatge independència en que
viuhen? Tot seguit surt 1' honor nacional enfutismat, fent rugir al león,
sacudisndo sus melenas, com si '1 mon sl extremis en sas darreras convulsions.
En cambí los malaguenys, los entussiastas andalusos patriotas y patrioters per excelencia, fa.n lo contrabando de guerra ab las tribus del
Riff, fins en los moments en que 'a barallan nostras armas y aixó no diu
r^s al honor nacional que tranquil, satisfet, contempla impassiu tan gran
deshonra.
Esclata la guerra à Filipinas y 'Is insurrectos tagalos, bons ó dolents,
sabis y tontos, pobres ó riefas, se veuhen tractats com à béstias per los
representants de la cultura nacional y motejats de trahidors à la Pàtria
que no coneixen mes que per las vexacions que 'n reben y pels
empleats que 'is roban.
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En cambi, los fulanos d ' a l t a ó baixa categoria que aíli han enviat
Ms g( barns fins are, promovedors de la guerra ab sos desacerts, imprudencias y Uadronicis no entelan per res al hoyior nacional que ni sisquera
se 'n queixa com si sa conducta ja fos la natural y estipulada.
Mentres las guerras estavan mes encesas à Cuba y à Filipinas, los
cabecillas insurrectes erah unas bienas, casi tots fills de la Guinea ó
aventurers sense pàtria. Aixís que 's presentaren A^uinaldo y i s seus
company.*, tot fou correcció, educació, paraula, formalitat y uns quants
cents mils duros pera que ho celebrin.
Deserabarcavan las expedicions filibusteras à Cuba àb constanci.0
aterradora y 1' honor nacional dé D. Quijofe s'.extremia d' indignació de
vant la indiferència y tantsemendona dels Estats Units, demanant IOK
mes exaltats 1'extermini dels tocinos de New York. Y ningú s'avergo
nyia de la passivitat dels barcos espanyols que no han sigut bons ab tot
y bavernhi tants à las costas cubanas, de axarpar casi cap expedició
com si no fossin ells los encarregats de vetllar perquè no entressin.
Y mentres en la hidalga nación espaüola l i s damas de la aristocràcia
(valenta aristocràcia) feyan patent als ulls del embaixador Mr. Woodford
los graus que calsan de cortesia y hospitalitat, nostre representant als
Estats Units, tot fent la gara-gara al president Mac kinley escribia car
tas psrticulars que deixavan al jefe de una nació calificada d' amiga al
nivell de qualsevol insurrecte de quarto '1 rengle. Y fou aplaudit 1' acte
d« las damas de Madrid, tan anti cortesà y poch hospitalari y 'g disculpa
al embaixador espanyol Dupuy de Lome, parlant solsament de la infàmia ó villania de la sustracció de la carta per ell escrita. jCom s i i ' a'ctf
de nostre representant, fos alguna cosa mes digne que la sustracció
un document particular! jCom si en lo pays del honor nacional no succehís
cadji dia aixó de las sustraccions de cartas!
Afortunadament los yanlceeis han tingut aquesta vegada un xich mes
de cordura de la qu' hagueran tingut los hidalgos de Madrid que contan
ab la saneh dels pobres y ab los diners dels altres y sembla que s' h;:
allunyat lo temut conflicte.
Mes no 'ns en refiém; D. Quijote vetlla, y ab un honor nacional tan
sui generis r>o pot v'ure tranquil un hora de carrera. ^ Q u é ' s pot esperar d' una gent y d1 un honor que no s' ofen pel contrabando, ni pel
lladronici colorral, ni per la explotació estúpida d' altres pobles que tan
refinadaraent executan los hidalgos descendents de D . Quijote de la
Mancha?
S. F .
SECC i6

RELLIGIOSA

Sanis d' 'avuy.—Sm'ts Jnlia 'màrtir y Esteve bisbe fills del regne de León; Sant Greg-òn I I Pspa, Pant Esteve abat de Eetti; Santa Caterina de Ricci y los Sants martres dej
Japó, Pau, Miki, Joan de Goto y Dieg-o Quisai de la companyia de Jesús.
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La missa en honor dels martres del Japó, Pau, Joan y Diego,
L * Epístola es del cap. X de Sant Pau al Hebreus,
L ' Evangeli es del cap. X X I de Sant Lluch.
Jaculatorias: Que preciosa es senyor, à vostres ulls la mort de vostres Sants
(Psalm. CXV). Res bastarà. Deu meu, íi separarme de vostre amor: ni tribulacions; ni
tíaballs, ni fam, ni ' I quedar nú, ní perills, ni persecucions, ni la mateixa mort.
(Rom. VIU.)
Parròquia de Sant -PeZiu.—Avuy diumenge de Sexagftssima, A dos quarts de Tuyt
la funció dels set diumenges de Sant Joseph. A las vuyt Comunió general de las Fillas
de Maria y Teresianas. A las nou los Exercissis en honor de Sant Antoni y distribució
de vuitanta pans als pobres. A las deu Comventual. A las tres Rosari y Catecisme parroquial. A las cuatre Corona y Exercissis metisuals de las Fillas de Maria y Teresianas.
Després los de las Mares Católicas. A las set, oració mental.
P a r r ò q u i a de la Concepeió.—'La, Comfraria de S. Daniel honrarà à avuy à son Patró
ab los cultes següents. A las deu ofici solemne A gran orquesta fent lo panegirich del
Santi' ilustrat orador sagrat Rvnt. P. D. Esteve Calonge y Pinós Pbre. de Us Escolas
Pi»s de Mataró. A la tarde à dos quarts de sis comensarà una Novena en honor del Sant
ab 1' Escolania y sermó que farà '1 referit orador acabantse ab lo cant dels Goigs.
Sawís derfemd.—SantsValentí prebre y màrtir y Valentí bisbe y màrtir; los Sants
martres Vidal, Felicula, Zenon, Pròculo, Efebo, Protolieh, Cirió. Basià, Agatun, Moisses
Dionis y Ammoni; Sant Eulacadi bisbe j Sant Antoniuo abat.
La missa en honor de Sant Valentí.
La Epístola es del cap. X del llibre de la Sabiduria.
Lo Evangeli es del cap. X de Sant Mataa.

ISTotas o f i c i a l »
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 12.
Defuncions: Esteve Aguilar Vilaró, viudo, 85 anys.—Dolors Sallarés
Eius, 22 mesos.—Emiliana Nuneil F a r r é s , 6 mesos.
Naixements: Ramon Font Casasayas.
Matrimonis:
Antoni Torras Sagarra ab Mercès Royo Sebastià.—
Baldcmero Cadafalcli Genescà ab F r a n c i s c à Selvas Cardús.

N O V A S
Ab gran satisfacció reproduhim las següents ratllas de nostre company
L a Renaixensa de Barcelona:
cLo vinent dilluns, 14 del corrent, comensaràn en la Acadèmia de Jurisprudència y Llegislació d' aquesta ciutat las conferencias sobre Dret
c i v i l català.
Catedràtichs de la Facultat de Dret d' aquesta Universitat literari,
ilustrats Notaris, escriptors de renom reconegut, joves advocats desitjosos de ser quelcóm més que satélits humils y humiliats de qualsevol cacich
s' han repartit una tasca grossa pero seductora, emprenent sérfos estudis
sobre 1' estat actual del dret à la nostra terra, proposaatse deduhir de las
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institucions jurídicas catalanas 1' esperit jurídich de Catalunya, y del aeii
desenrotllo y de las necessitats actuals de la nostra societat, las reformas
que convenen.
Tot fa preveure que aquesta sèrie de conferencias serà un verdader
èxit. Durant molt temps s' han queixat totas las personas d1 esperit eleva'
y d' aspiracions nobles de lo escassa qu' era à Barcelona la cultura juri
díca, y per cert que la rahó sobrava: [motiu de satisfacció 'ns te de sei
pera tots, que al prepararse una verdadera manifestació de cultura, aquesta
tinga lloch ab caràcters tan catalans, sobre una matèria purament català
na ab 1' us casi exclussiu del nostre idioma català,
Ab orgull podém dírho. Las conferencias sobre Dret civil català que '1
dilluns vinent comensaràn en la primera Corporació jurídica de Catalunya seràn la manifestació més esplendent de catalanisme que jamay haguéssim pogut somniar: la contestació més brillant y més contundent i1. ridicola afirmació dels que per un momentani aplech d' académichs qu
raay fan del ofici, à la veu de maudo d' un cacich cregueren destarrat pe
ra sempre al catalanisme de la Acadèmia de Jurisprudència y Llegislació
de la nostra ciutat.
La matèria de las conferencias; lo plan ó idea general à que obeheixen 1' esperit en que tots los conferenciants s' inspiràn d' amor à la nostra terra y à s o n caràcter y de repulsió de tot lo que desnaturalisa la seva
vida jurídica; I'idioma català en que 's donaran caíorze de las se/ze con
ferencias fque s' anuncian, imprimeixen un sageli prou característich í
aquesta hermosa manifestació de cultura que la setmana entrant comen
sarà en la nostra Acadèmia de Jurisprudència y Llegislació.
Lo sol fet de donarse las conferencias sobre Dret civil català ab la ídefi
de demostrar 1' esperit d' aquest y de buscar la reforma del régiment j u
ridich actual fora dels motllos estrets y anticuats dels sabis de Madrid y
dels unificadors df aqui, ja hauria sigut suficient pera enorguliírnos. Quan
à aixó s' hi afegeix l ' us per U n t ilustrats académichs de la nossra llen
gua nacional, medi realment lo més adecuat pera la professió de las elu
cubracions cientificas sobre ' i nostre dret també nacional, la satisfacció
nostra te d' aumentar y be podém considerar lo sol anunci d' aquestas
conferencias com un dels actes més trasceudentals del catalanisme jurídich.
Y are vejin los nostres lectors la llista dels senyors conferenciants y
dels ternas sobre que versaràn los seus travalls.
D Joan Permanyer.—Noció històrica del Dret de Catalunya.
D. Antoni M.a Borrell y Soler.—Gonsideracions generals sobre l * reforma del Dret Català.
D. Joan de Deu Trias y Giró.—Dret interregional en Espanya.
D. Guillém A. Teli y Lafont.—Organisme de las tutelat.
D. Joan Garriga y Massó.—Pàtria potesfal.
D. Lluis Duran y Ventosa,,—Capacitat Jurídica de la dona casada.
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D1 Ramon de Abadal.—Característica de la propiedad catalana.
D. Ricart Permanyer.—Enfifeusis.
D. Narcís Pla y Daniel.—Exàmen critico de los laudemios en Catilunfía.
D. Narcís Verdaguer y Callis.—Prescripcions.
D . Joan Mon y B .scós.—Jurament promissori..
D. Joseph Torras Sampol.—Esprit dels capítols matrimonials.
D. Frederich c'e Puig Samper.—Senyora y majora.
D. Guillém M.a de Brooà.—Anteceienfes históricos de la legitima en Cataluüa y si con arreglo d ellos debe str reformada la, cuota legitimaria.
D. Enrich Prat de la. Riba-—Fideicomisos.
D. Joaquira Giralt Verdaguer.—Swcceció àb intestat.*
Ahir à la matinada, entregà son ànima à Deu, després de curta malaltia, lo conegut farmacéutich d' aquesta ciutat don Esteve Aguilar.
Era '1 senyor Aguilar persona conegudíssima y molt estimada de Sabadell que l i reconegué sempre grans qualitats que l i feren captarse totas las simpatías.
Ha mort cristianament à la edad de 85 anys rodejat de tota sa apreciable familia à la quina y especialment à son fill nostre anrch don Jordi
acompanyém en lo sentiment qu' experimentan pregant al bon Deu pera
la salvació del ànima del difunt (q. a. c. s.)
En lo teatro dels Camps de Recreo tindràa Uoch avuy duas estraordinarias funcions.
Per la tarde se representaran las sarsuelas Agua, azucaríllos y aguardiéiite y Cuadros disolventes.
Per la nit se posaràn en escena Aqui và d Tidber alga gordo, E l primer
reserva j L a viejecita.
Lo passat di.vendres tingué lloch en lo Centre Obrer, cridada per la
Junta de la Secció de Teixidora Mecànichs, una nova reunió d' Associacions sabadellencas, pera tractar de la normalisació dels preus de la ma
d' obra. Segons se 'ns diu, totas las Societats assistents al acte estigueren completament conformes ab la conveniència y necessitat de realisarla, acordantse invitar à pendrer part à totas, absolutament íotas las entitats de Sabadell, prescindint d* una vegada de petitas miserias y tonías
divisions, devant de la importància y trascendencia del assumpto de que
's tracta.
Aquesta es la manera mes llógica d' empendrer í' assumpto y creyém
que tiixis se lograrà dintre poch la tant suspirada normalisació del travall, ja que es d' esperar que cap Societat se negarà à portarhi sos esforsos tractantse del bé general de Sabadell.
En la acostumada í V Z a Literària comensém avuy la publicació del
acudret L ' Antiquari que forma part del llibre que ab lo titul de Mania-

LO CATALANISTA
iichs acaba de publicar-lo conegut literat català En Manel de ü r g e l l é s y
Djparés.
Aquesta tarde à las B, tindrà Uocb en lo Teatro de la Associació de
Católichs, la segona representació de la aplaudida sarsuela en 3 actes,
lletra del senyor Bedós y música del reputat mestre compositor Mossea
Miquel Ferrer La flor de la immortalitat.
La part musical va à càrrech de la aplaudida orquesta Muixins auimntada flas à 20 professors,
Se troba en aquesta ciutat per assumptes del seu negoci Mr. Fercau
de la casa Oeorge Fernatí et Sons de Londres que manté relacions mercantils ab alguns de nostres fabricants y especialment ab lo. Banch de
Sabadell.
C<ílebraría,m que l i resultés tot lo satisfactòria possible la curta estada
que pensa fer en nostra estimada ciutat.
Aquesta nit en lo Saló del Cassino de la Fusió Republicana tindrà
Iloch un escullit concert y ball ab la orquesta La L i r a .
Ah.:v vespre tingué Uoch en lo local de la Sociedad de Invalidez y Fomento de la Indústria la reunió general reglamentaria de senyors procuradors de que 's compon aquella benèfica Associació Obrera.
Avuy à la nit en lo Teatro d4 Euterpe se celebrarà un gran ball de
nit à benefici dels perjudicats en las darreras inundacions del plà de Barcelona, correat lo programa à càrrech de la Banda de Navarra.
Per cert que havéra notat ab estranyesa que i s anuncis gran tamany
posats pels cantons, son fets en una imprempta de Barcelona, cosa que
n o ' ÍS sabem esplicar tota vegada que de ferho à Sabadell mateix com
semblava natural, potser haguera sigut en benefici de las víctimas per
haver cedit com s' ha fet en altras ocasions part del import de la impressió deis anuncis.
' '
Pera la pròxima funció que la Tertúlia Catalanista donarà en lo Teatro Romea de Barcelona i dijous d e i a setmana .entrant s* anuncia 1' estreno de la pessa catalana en un acte y en prosa que ab lo títol de B a l l
d1 any 6 estar à la que salta, ha escrit nostre company de causa En Manel
Rocamora.
Est lo Saló Sabadellés (Jan), tindràn i l o c h avüy tarde y nit dos extraordinaris balls. Lo programa de la tarde correrà à càrrech de la orquesta La Lira y lo de la nit à la orquesta Muixins.
Segons nos comunica la prempsa de Barcelona notabilissim sigué '1
concert efectuat dijous en lo Teatre Lirich à benefici dels perjud'cats per
las darreras inundacions.
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Lo director de «Catalunya N >va» don E'irich Morera pot estar ben
satisfet del èxit obtingut y nosaltres també, puig si per una part '1 públich corresponia ab entussiasme à un acte. b e n é í k h . se delectava de
debò ab la música de la terra y d' entre aquesta, ab la que es expressió
d' un sentiment patriótich. Que ho diguin sino 'Is aplausos aixordadors y
aclamacions ab que foren acullidas las valentas cansons populars Los Segadors, Crií de P à t r i a , Plany y La Bandera, lletra aquesta del inspirat
poeta Emili Guanyabeus y donada à conèixer per primera vegada.
Hermosíssima resultà ser la canso del popular mestre Morera que s'
estrenà Montanyas del Canigó, obligant lo públich à'repetirla diferentas
vegadas, aixis com las demés y especialment Los Pescadors de Clavé que
sigueren executats admirablement.
Avansan ràpidament los preparatius per posar en escena en lo Teatro
Roroea de Barcelona, la obra pòstuma'dé don Joseph Feliu y Codina
Lo Nuoi, havsntss fix-it definitiva mont lo dia del estreno pera '1 dijous
dia 24 del corrent, verificantse 1' ensaig general lo dimars dia 22.
TELEGRAMAS
Madrid, 12, H'15 m.—Ahir sortí de 1' Habana cnp à Cadiz ab escala à Putrto Rico '1
vapor correu «Alfonso Xtl» ah 686 soldats ferits y malalts qne retornan à la Península.
Se diu qiifí en lo Consell eele.brat per los ífcn t ;ris de! Gobern yankee han regnat
corrents poch favorables à Espanya per considerar que 1 gobern e panvol no ha donat
en 1' assunipto Dupuy las degudas explicacions. També 'g diu nue Mr. WoO'iford està
disposat à embarcarse à Lisboa, si Kspanya no posa tin correctin à la conducta de 'n
Dupuy d» Lorne. En cambi altres di;ihen que '1 gobern pensa donarli un ascens ó, una
creu à nostre embaixador en los Estats Units. Entre uns y altres acaban d'enf squir
1' assnmpto de tai manera que ja no se sab qne pot succeliir.
Londres à SO dias fetxa
»
a. !» vista.
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&<&&M®W& defecte deconstriicció per
5 anys. Los no;;s se venen üesde 150 d u r o s y
son construïts ab march de metall, bona pulsació y can lelei-os dobles.
a
— — usats n'hi hàn 5 peravendrer, à preus económichs.
Aquesta casa s' e.·nra'·reg·a de tota classe de
afinacions y r paracions.
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JOAN COMAS FAURA
Rambla, 93. — SABADELL
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