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SI

Cuyna à la verd adora catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

Eüartt, 6, y Irierla, 12, - (Bon ïi), - BiECELOl

Aquesta casa fa 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres
i
DuaS TDrempSaS pera enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tampa pera forn ab tots sos accesoris.
Una maquina y caldera de vapor de dos cabaii» d© ftrsa,
sistema «CorlíSS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus r^duhidíssims.
Informaran: Arralal de dins, 22. — SABADELL

Ab motiu del deisgTftciat accident que tan car ha costat à la marina
nort americana, s' ha repetit la cansó enfadosa entre la prerapsa patrio
tera y rotativa d' Espanya y 'Is Estats Units que no sembla sinó que s'
hagin proposat engrescar la guerra, excitats com los corbs per 1{ olor de
la carn morta.
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D ' u n a desgracia terrible, peró casual, que pot succehir mil vegadas
y n ' ha succehit ja algunas, ne treuhen partit uns y altres pera engrescar la massa estúpida de!s dos pobles que 's deixa guiar insconscíenmen com bens al matadero, sense veurer que sos dessinteresats guias no
buscan altra cosa que un negoci escandalós à costa de las desgracias y
de la sanch dels infelissos minyons que no tenen 300 duros.
Laprempsa nort-americana calificada de jingoista, que ve à ser com
la que aquí hem batejat ab lo nom de patriotera y rotativa, aprofitantse
de la desgracia del Maine, no fa més que atiar al gobern dels Estats
Units exaltant los ànims pera que ordeni una escrupulosa inspecció
à fí de saber si la catàstrofe ha sigut casual ó íntensionada y suposant que I ' element espanyol de Cuba, abusant indignament de la hospitalitat del port de l1 Habana, ha tirat à fons per malas arts al seu barcp
de guerra, fent córrer la veu de que al examinar los bussos lo casco del
creuher ensorrat, han trobat una obertura tremenda, proba infalible
segons ells del torpeder que ocasionà la catàstrofe.
La prempsa espanyola patriotera, en cambi, al rebrer la noticia de la
desgracia, "va àlegrarse de tal manera que fins cubrint las formas, traspuava en sas columnas lo goig de la hiena al contemplar la presa cobdiciada com si ab sa conducta inhumana y criminal, volgués donar peu à que 's
cregués en los Estats Units la possibilitat d' una intervenció criminal en
la catàstrofe. Y com si aixó no fós prou, encare alguns han abusat tant de
la noblesa é hidalguía espanyolas que han sortit à relluhir entre las autoritats y particulars de 1'Habana que no sembla sinó que lo fet ab la
desgraciada tripulació del Maine es una cosa may vista, ni registrada ea
las crónicas.
~ Ja fora hora de que la opinió imparcial y sensata se fixés en aquestos
detalls dels engrescadors de la guerra, als quins tant los hi deu convenir
quan tant contribuheixen à que esclati, donchs fora realment trist y vergonyós que per las intemperancias y criminals conveniencias de part de
la prempsa dels dos pobles que no repara en desastrosos resultats à
fi d' omplir tranquilarment la caixa, vinguéssim à parar al últim à una
lluyta tan tremenda 'com es de suposar seria la guerra que 's desitja entaular entre 'Is Estats Units y Espanya.
Pénsinse los efectes que resultarían y despreciém d ' u n a vegada à
aqueixa colla de pairioters que, després d' àlegrarse de la catàstrofe, encare tenen lo valor de parlar de la noblesa espanyola (pobra noblesa à
las sevas mans) com se desprecian als Estats Uuits las bufonadas dels
jingoistas que no han fet mella per ara en lo gobern d' aquella república.
,iüu xich .de reflexió, si no volém que de las ruinas y de la sanch que
la guerra porta se 'n afartin los llops famol·nchs qu* 1' atian desde las
cómodas buíacas de las redaccions.
X.
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L í E t per-sonalita/t civil

Las Cambras de Bèlgica s' ocupan en un projecte llegislatíu de grar
trascendencia, perquè serà la primera prova feta à Europa d' una Hagis
lació, que en los Estats Units fa anys hi està arrelada donant allí magn1"
fichs resultats.
Sé tracta d' òtorgar personalitat civil à las societats cooperativas de
treballadors y als gremis, siguin de la classe que vulgan. Gracias à aques
ta personalitat civil dits gremis podràn negociejar, adquirir y pesseh,'
bens, admirii.sirarlor, ó realisarlos.
En los Eitats Units, cualsevol organisació pública pot demanar y ad
quirir aquesta personalitat c i v i l . Aixis^ per exemple, si un particular f;
un llegat d' un col-legi ó biblioteca, aquestos s' organisan segons las disposicions del donant, y viuhen, adquireixen ó venen ab personalitat propis
Los hospicis, eol-legis, jardins, universitats y academias que alli fan ü
d' aquest dret y obran ab independència de tota altra autoritat son numerosos y progresan lliures d' entrebanchs y expédients.
Pera nosaltres, regionalistas, aquesta llegislació que 's prepara à Bél
gica, es una prova del progrés que fan à Europa las ideas expansivas dt
descentralisació y autonomia: no hi ha pas qu' esperar que '1 regiona
iisme estiga calcat en lo sistema antich, de tal manera que siga com una
restauració de la vida de passadas centurias; lo regionalisme modern te
ideas no vas y progresivas ab relació ab las necessitats de la vida moderna,
y de la acual organisació de la indústria y de la agricultura.
La personalitat civil si aqui à Espanya 's concedís à las Associacions
Agrícolas, per exemple, los hi daria tal forsa y tal empenta, quo aixó sol
podria transformar la producció de la terra.
Es innegable que las vias de comunicació rapidissiraas; los progressos
de la maquinaria; la aglomeració urbana y la sindicatura de capitals do
nan à la nostra època un caràcter completament distint de las que tenia'
las anteriors. Pensar en aturar aquesta m a r x à ; pensar tórcela ó modiü
caria, es com pensar en aturar los grans moviments geológichs, que pe;
inmutables lleys se succeheixen à despit del home. Pero es llógich y na
tural pensar y buscar lo armonisarlos ab la vida particular, fent que ne
desapareix! '1 caràcter de la individualitat absordit per la associació _de
tals poderosas forsas.
En aquest concepte, las associacions particulars de productors, de pagesos, d' obrers etz. etz., forraan com una valia sòlida al domini y absorció de las grans colectivitats y son com lo. poderós escut del humil contra M poderós; de! individuo contra l ' Estat; del productor contra '1 monopoli; del agricultor contra 'Is sindicats d' acaparadors.
^Mès, quin partit po'itich es aquí capàs de fixarse en aqustos prc-'ols-
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mas y buscarhi solucions? Aquí 's viu d' apariencias, de corre cuytas y d '
expedients; en lo fondo lo poble es com dos sigles endarrera.
A. P.
SECCIÓ

RELLIGIOSA

SANTS D' AVUY.—Lleó, Eleuteriy Eucheri bisbes Portami j Nemesi màrtir».
Sant Lleó que meresqué lo renom de Tanmaturgi nasqué en lo territori de Ravena,
de molt jove s' acuili à la protecció del bisbe quin veyent sa» bsnas disposicion» y son
clar taleat 1' hi comflà 1' administració de las cosas eclesiàsticas, fou despré» nombrat
bisbe de Catania y sa vida sigué un model de perfecció, obrant molts prodigis y després de governar per espay de 15 anys son bisbat mori santament per los anys 716, essent sepultat en lo monastir qu' ell fundà prop los murs de Catania.
Jaculatorias: Si Deu meu, vantilat de vanitats es quant se rejistra en lo mon, tot
e» vanitat, y cap profit treurà 1' home de sos trevalls, (Ecles. I ) .
PARRÒQUIA D E SANT FELIU.—Diumenge de Quinquagessima. A las set so
deseubrira S. D. M. coraensant las cuaranta horas, à las deu missa solemn», à las tres
Rosari, i las cuatre Corona seguint los exercissis de d·sagravis ab cant per 1' Escolania,
à las set Trisagi y sermó nel Rvnt. P. Fray Lluis Portell Franciscà.
PARRÒQUIA D E L A CONCEPCIÓ.—Avuy diumenge de Quinquagessima, à las deu
ofici.
S A N T S D E DEMÀ.—La miraculosa Llum de Manresa, Sants Verulo y companys
marts- Pere Mavimeno marts. Maximtà, Fèlix y Piberi bisbes, Dositeo monjo y Santa
Escantrudis monja.

I^O'fcsí.s oficialst
En lo Registre Ciyil d' aquesta ciutat s' han fet ias.següents inscripcions durant lo dia 19.
Naixements: Joaquina Gumbert Puig.—Pere Valls Dardalló.
Defuncions; Joan Guillem Renom, 4 meeos.—Madrona Vidal Mas,
viuda, 70 anys.—Dolors Comas Ribatallada, 6 mesos.

N O V A S
A coüfeción de parte
Lo senyor E. M. deade Madrid y'parlant d' Espanya, segurament de la oficial, escriu al Brusi lo següent, que val la pena
de no traduhirho:
«Espafia, finalmente, en los acontecimientos à que nos referimos como
»aíirmaba Horacio, conserva tambiéu basta ad imum su personalidad
» característica.
»Todo le coje desprevenida. De resultas de esta enfermedad crònica
»que la aqueja, entràronse los moros por ella de rondon y la poseyeronen
»todo ó en parte basta fines del siglo X V . Los franceses, por idèntica cau-
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»sa, la ocuparon también à principios del presente. Su candor infantil
»nunca tampoco la abandona y los pueblos que lo saben lo han esplotadu
>en suprovecho, y lo esplotarAn y lo esplotan. Jaraas ha sido su fuertela
»previsión y solo vive en el ayer y en el hoy, sin pensar en el maílana.
»La perseverancia en la prosperidad ó en l a m e d i a n í a , ne es seguramente
»su virtud més conspícua. Y ^ e f ^ n a t u r a l en elja, ya lo haya traidola Ara»bia fatalisia y soiladora, a|Wrlce el pcsitivismo utilitario y la halagan,
»mas que la fría realidad, las imàgenes y fantasmas de su exuberants
«fantasia. Cuerpo casi siempre acéfalo corao nación por sus gobiernos
»desdichiidos) su existència es un prodigio de la bondad divina, à lo cual
»ha contribuhido, su posición geogràfica y la índole de su suelo.»
Per nostra part conformes, encare que 'ns sembla que aniria millor
acompanyat d' uns quants compassos del famós himne d' en Chueca.
Eu lo poble d1 Olesa de Montserrat se va enfonzar dimecres à las deu
del vespre nna casa del carrer de la Senyora, sepultant entre las runas à
dos fills de la propietària de la mateixa que ja eran al llit.
Los vehins d' Olesa feren grans esfórsos peratreurels d' entre las runas y 'Is trobaren j a morts,
En la platea del teatro Euterpe tindràn Iloch avuy tarde y vetlla dos
extraordinaris balls ab la orquesta Muixins.
Lo ball de vetlla es organisat per la «Agrupació Musical> à beneflc:
dels pobres d' aquesta ciutat. La orquesta serà aumentada fins à 18 professors. Avants del ball executarà tres pessas de concert en dita platea.
Diu un colega de Barcelona que '1 reputat esculptor senyor Clarasso
ha acabat un grupo colosal de pedra ab destí al Palau de Justícia dr
Pamplona. Representa la Veritat y la Justícia y deu anar colocat en lo
cimbori del edifici. Pera que 's comprenga la grandiositat de las flguras,
bastarà à dir que '1 grupo 's descompón en 22 pessas, la més petita de las
quals pesa 50 quintàs.
Està malalt de molta gravetat lo senyor don Joan Sanmiquel, pare de
nostre bon amich lo conegut fabricant don Miquel Sanmiquel y Casablancas.
Avants d' ahir vespre l i foren administrats los Sants Sagraments en
vista de la gravetat de la malaltia.
No cal dir quant l i desitjém una prompta y radical millora.
Los balls de disfressas que tingueren Uoch ahir en los distint» locals
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que ja anunciarem oportunament se vegeren molt concorreguts, durant
lo bullici fins à altas horas de la matinada.
D e m à dilluns se donaran en los mateixos locals los últims balls ds disfressas d' aquesta temporada.
Ha quedat restablerta la circulafótfteutfftiis entre Barcelona y Girona
per la línea del interior, interrompuda à cauw dels últims ayguats.
Hem vist un telégrama del Dictrio de Barcelona que en Màxim Gómez
ha declarat que las reforma» Concedidas avúy y fins un xich menos haguera sigut suficient per 3 anys pera acabar la guerra cubana, pero ara
resulta massa tart, donchs, no 's contentaràn mes que ab la independència.
Meditin be aquestas paraulas los guerreres d' ahir que tant contribuhiren ab sa lleugeresa à la continuació de la guerra per la guerra que
sols ha produhit la ruiaa del Tresor y la pèrdua de tants mils homes.
Dijous passat fou representat en un dels teatres de Valencià lo drama
La Loca, del celebrat poeta don Àngel Guimerà, traduccció del senyor
Zulusta, entussiasmant al púbiich.
La companyia dirigida per el senyor Busno, estigué acertadisïíraa,
Lo director y lo senyora Argüalles foren ovacionats.
La cabnlgata organisada pera recullir fondos à favor dels pobres
d' aquesta ciutat, se reunirà à las dugas de la tarde d' avuy en lo carrer
de Barcelona y recorrerà los següents carrers:
Carrer de Barcelona, Rambla, Montserrat, Sant Pau, Plassa de Sant
Roch, Gracia, Las Valls, Carretera de Manresa, Sant Francisco, Convent,
Salud, Llobet, Creuheta, Sant Joan y acabantse à la Plassa de Sant Roch.
La Banda del Regiment d' Aragó assistirà al acompanyament.
Agrahím à nostre particular amich D . Francesch Criach, 1' envio d '
un exemplar de sa obreía Senyors falta w i a r í í í í a , estrenada ab aplauso
en la Associació de Católichs,-en la funció d{ Ignocents del any passat.
Organissat per la Comissió do Beneficència 's donarà avuy à la nit un
gran ball en la platea del teàtro Camps de Recreo, quals fondos ingreiar à n ab los que 's recullin en la cabalgata.
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Per orde telegràfica del ministre de la Guerra s' ha autorisat als cossos actius pera que aceptin voluntaris sense premi.
La cLliga de Productors «del Principat de Catalunya» se reunirà
avuy, à las deu del matí, e n ^ s s i É W e a generat ordinària, en son local de
la Portaferrisa, 21, primerfcBalíceíona.
En 1' Hospital Militar de Barcelona, segons nos comunica la prempsa
diària, han mort dos soldats procedents del exercit de Filipinas dels que
arrivar^n dijous ab lo vapor «Isla de Mindanao» (A. C. S.)
Pera '1 vinent dijous s' anuncia V estreno en lo Teatro Romea de Barcelona, del darrer drama del malaguanyat autor En .loseph Feliu y Codina, Lo Nuvi.
La orquesta La Lira es la encarregada d' executar lo programa en lo
ball de tarda que 'a donarà avuy en lo Saló Sabadellés (Jan).

Se *ns diu que p e r l ' Alcaldia s' han dictat terminants ordrers prohibint que'Is concurrents à la cabalgata tirin projectils que puguin molestar
ó embrutar al púbiich y també que vesteixin disfressas que faltin al res
pecte y consideració degudas à Estats extranjers.
Al objecte de proporcionar un rato d' expansió y divertiment à sos
alumnas pensionistas y encomanats, los ER. PP. Escolapis han contractat al cèlebre ilusionista Sr. Lluis de Hary pera que à la tarde d' avuy y
del dimars vinent executi en una de las salas del col-legi unas funcions
recreativas, en las que segons tenim entès, verificarà experiments fantàstichs y d' ilusió, exposant igualment una sèrie de cuadros disolvents de
grau perspectiva.
En ío Saló del Casino de la Fusié Republicana se donarà avuy à la
tarde un extraordinari ball ab la orquesta Fatxendas.
L a Agrupació Artística que dirigeix lo jove don Joseph de C. Quer, recorrerà avuy à las tres de la tarde los cafès Sabadellés, Euterpe y Camps
de Recreo, cantant varias pessas de son repertori. L* objecte es pera
recullir fondos que íugresaràn ab los que 's recullin durant la cabalgata.
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Avuy à dos quarts de sis de la tarde en lo Saló Planas del carrer de
Sant Pau, tindrà lloch una reunió pera tractar la forma de demanaria revisió de la causa dels últims successos de Montjuich.
PIANOS de totas classe», nous y usats. COMAS,'Kambla, 93, casa de
confiansa.
*'*
TELEGRAMAS
Madrid;, 19, 11 m.—Ahir à las 5'40 de la tarde fondejà en lo port de New-York I' acorassat .Vizcaya> després dels saludos d' ordenanza.
Telegrafian de 1' Habana que '1 periódich «La Unión ConstitucionaU orga del partit d' aquest notn, publica un article ocupantse dels propòsits electorals qne s' atribuheixen al general Wevler y acaba dihent *creyem impossible qne un general dels prestigis
é historia del ilustre marqués de Tenerife se converteixi en un vulgar munidor electoral»,
De lr arbre caygut tots ne fan llenya.
Madrid, 19, 5 t.—Telegrafian de L a s Palmas que '1 creuher «Oquendo» ha suspès la
«ortida à causa de la boyra regnant.
Son obgecte de varis comentaris las frasses indignas pronunciadas per lo senador
Macon contra Espanya à la tribuna parlamentaria dels Estats ü m t s . Los poíltichs de per
,aqui y sobre tot la d' oposició voldrian que se 'Is costestés com se mereixerian las intemperancias d' alguns senadors americans.

GAMBIS
Londres i 90 dias fetxa
.
à 1» Tista
Paris.
> >
>
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33'10 d.
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Pera U p

una magnifica cuadra capàs pera 14 talers mecà
nichs, ;.b sa corresponent forsa à vapor, y dúaS
grants cuadras, propias pera magatzém, dipòsit
ó indústria, en lo vapor del Infern, carrer de Calderón.
Informarà 1' encarregat del vapor.
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L* estab iment de litografia, imprempta y grabats de
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BROSSA

s'hatrasladat al CAREEE DE S. JOSEPH, 7.
iBjpreiaata y EnGuadernacions d« Pere Tugas, Carrer dè Calderón, 3 6 . — S A B A D E L L

