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DUES IDrempsaS pera enfardar
IJlia pastsra ab tots sos accessoris,
Ulla tampa pera forn ab tots sos accesoris.
Una maquina 7 caldera de vapor de dos cabaiis de f®rsa.,
sistema «CorllSS», alta presió, casi nova.
Tot en hou estat y à preus reduhidissims.

Informaran; Arralal de dins, 22. — SABADELL
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Aquesta casa s1 encarrega de tot* classs í«
afinacions y reparacions.
DIRIGIRSE A

JOAN COMAS FAURA
Eambla, 93. — SABADELL

LO CATALANISTA

En la inpossibilitat d' assistir à la Assamblea General de la
«Lliga de Productors del Principat de Catalunya> publiquém à
continuació la ressenya qu' en fà «La Renaixensa»:

LLIGA D E PRODUCTORS D E CATALUNYA
En la espayosa sala d' actes del Institut Agrícola Català de Sant Isidro, va efectuarse avans d' ahir la sessió que enyalment celebra la Assamblea General de la Lliga de Productors.
Presidí '1 senyor Zulueta y ademés d' aprobar 1' estat de comptes que
per cert dona un resultat molt satisfactori y de renovarse parcialment la
Junta, tenia per objecte aquesta sessió llegir la Memòria reglamentaria
presentada per la Junta Directiva que ve à ser csm una revista del moviment económich durant l ' any. Creyém oportú donar idea del contingut d' aquest document, puig ab ell se demostra lo que tantas vegadas
hem repetit nosaltres, aixó es, que las forsas productoras estant constantment en pugna ab los nostres goberns y que tant com més fidelment i n terpretan sas propias necessitats, més al costat se van posant de las doctrinas per nosaltres sustentadas.
A l recordar las nogociacions que la Lliga de Productors se vege obligada à fer tan bon punt se donares com definitivas las reformas dol senyor Cànovas pera Cuba, se fa constar que obehían à la convicció de que
las colonias no 's tenen pera explotarlas ni pera enviar soldats al sacrifici ni empleats al negoci, sinó pera donar natural expansió à la metròpol i y beneficiarse mútuament ab lo comers.
Consultada la Lliga per la Diputació provincial quan sobrevingué '1
famós assumpto de las obras del port de Barcelona, respongué que calfa
que la Junta local del mateix recuperés tots los drets de sa primitiva
constitució, mermats de mica en mica por 1' absorvent centralisme de
Madrid.
Y deguda à la mateixa absorció centralista, entén la Lliga que deu
son fracàs la Exposició d' Industrias modernas celebrada à Madrid, en la
que tan bon paper hi hagueren pogut fer los pahissos que en realitat tenen indústria y que precisament s' han retret; à la mateixa absorció y
esperit rutinari que d ' ella 's deriva s' han d' atribuhir las inexplicables
deficiencias y 'Is irrissoris contretes que han sovintejat y que han motivat la valiosa intervenció de la Lliga, ja sia procurant que s* atengui la
exportació al Arxipélach y que 's norraalisln las expedicions comercials
de la companyia Trasatlàntica; j a fent veure la necessitat de que 'Is l l e -
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gisli be ó quan menos que sia complert lo llegislat en punt als expedient?
que pugan formarse ab motiu de las'vinyas flloxeradas; ja promovent al:
altras entitats la Assambjea de Contribuyents de Barcelona celebrada en
lo mes d' Octubre y motivada per la investigació de las contribucions d i '
rectas, sotscribint ab altras corporacions una exposició de protesta al M i nisteri d' Hisenda que 's vejé avalorada ab las adessions de més de 50
ajuntaments y societats de la provincià; ja en f i , estudiant la manera d '
armonisar las necessitats económicas de la Península ab lo régimen autonómich, que un deber de justícia y també de conveniència ha obligat à
establir à Cuba y Puerto Rico.
Molts més y no'pas menos importants, son los assumptes que en lo notable travall llegit per 1' ílustrat secretari de la Lliga de Productora, s.enyor Cussó, sè demostrà quant sovint en lo transcurs d' un any, lo ct
mers, la indústria y la agricultúra havían sigut amenassats y en bon nú
mero son Ics motius que ha tingut la Lliga pera demostrar sas /.niciativas
en prop del lema que defensa.
Acaba tant interessant Meítiona fent àlguhas consideracions sobre 1*
estat present-del eiemént productor, aíxís com sobre l l demà .i. que pot
aspirar, si vol. Poch més ó menos estant concebudas en aquestos..termes:
L ' estat de la nostra agricultura ludibri dels soptats moviments del mer
cat universal, víctima de! caciquisme sense fré que la. oprimeix, cxtre
mada per una administració sense ordre ni sistema; las consscuencias, dt
las guerras actuals y 'is perills de las que pcden sobrevenir; la necessitat
d' expansions comercials, los graves problemas originats per la elevació
dels cambis sobre 1' extranger; la desnaturalisació del Parlament; '
anunci de la formació dè rióus tractats; ía falta de recursos que en 1' or
dre privat se sent, lot, tot diu que ' I problema capital à resoldre es 1'
económich.
•'
< 1 .
Es una vergonya, s' afegeix en la Memòria estraetada, que perdém lo
temps queixantnos dels mals gobern. Deslliguemnos dels partits polítichs,
pero fem nosaltres una bona política econòmica; organisém las forsas
económicas, agricolas é industrials, utilisant la representació oficial é
que tenim dret y especialment los beneficis de la sindicatura y de la coo
peració pera '1 crèdit; procuréra obrir nous y vigorosos mercats à Améri
ca; perfeccioném los nostres coneixements técnichs; adquirim, en f i , una
plena conciencia de nostra situació econòmica. La Lliga per ella sola no '
arriba à tant; per aixó ha solicitat sempre U concurs de-societaissimilars
y esta disposada à sumarse ab las que portin las mateixas miràs que ella, •
pera que 'Is productors de Catalunya surtin de In postració en que 's
troba.

LO CATALANISTA
Tot aixó y molt més que deixém de dir constituheix un programa ecoJiómich que val la pena d ' é s s e r meditat y per aixó hem crecut convé-•
nient esmentarlo, molt més sortint d1 una corporació tan respectaple com
la Lliga de Productors y quan circunstancias de diferent caràcter lo faràn
sens dubte conèixer més àmpliament.
M.

SECCIÓ

RELLIGiOSA

SANTS D' AVUY.—Sants Modest bisbe, Matias apòstol Pretextat bisbe, j Sauta
Primitiva màrtir.
En lo sigle V. lo reglo de Treveris estaba dominada pels reys franchs y degut à la'
dominació forastera se pervertiren las costums y vivian aquells habitats embolcallats en
abominables corruptsías. Disposà la Providencia qne fos nombrat prelat d' aquell bisbat
Sant Modest, quin tot seguit se dedicà à corretgír los vicis y à treballar pera tornar las
antigas virtuts de sou poble lo que logrà à copia de constància y sacrificis, Últimament
fou preéiosa sa mort com la dels Sants d' any 486, essent sepultat à 1' Iglesia de Sant
Eucheri dedicada després à Sant Matias preteneixent als Benedictins quins ensenyan
sas reliquias per la semana Santa y vigilia de Pascuetas.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A las set Via-Cruels per la Venerable ordre tercera principiant ab la Corona dolorosa y acabat ab 1' adoració de las cinch llargas.
Missa» pels difunts Caterina Casas Vda. de Feüu, de 6 à 10 al S. S- aniversari de
Joseph Molins Voltà essent las duas últimas missas ab ofertori.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ—Missas per Gabriel Romeu y Maria Sampere, y
Eulària Ferran v Genera.

rVotris oficials
BANCH

DE

SABADELL

Aquesta societat procedirà '1 pago del dividendo d' ptas. 4<60 per acció
(cupó mim. 16) acordat per la Junta general celebrada en lo dia d' ahir,
en los dias feyners, desdo '1 l.er al 16 del pròxim Mars, de 9 12 del matí,
en la inteiigencia de que transcurrit dit plasso no 'H efectuarà lo pago si
no en los dimars no festius do cada setmana de 10 à 12.
En las oflcinas d' aquesta societat se facilitaràn als senyors accionistas
las corresponents facturas desde al domatí, durant las horas ordiuarias de
despaitx.
Los senyors accionistas qua tingan depositadas las accions en la caixa
d- aquest Banch, se serviràn passar à recullir sos respectius cupons dintre
d' aquest periodo y los que no ho fassin sols podràn reculiirla en los dimars mencionats,
Sabadell 21 Febrer de 1899.—Lo Administrador, Eudald Viver.
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JUNTA MUNICIPAL DE BENEFICÈNCIA
R E S U L T A T obtingut en los actes públiehs qtie tingueren lloeh lo diumenge
últim d favor del servsy de Beneficència:

PRODUCTE de la qüestació per los concurrents ó la cabalfata. 181TIS
«
dels concerts dats per la Agrupació Artistica. . .
30
«
del ball celebrat en lo teatro Camps de Recreo (416
entradas).
416
RECAUDAT en la safata
298'4i
REBUT pera dapositar en la mateixa: Sr. Bustillo, 100 ptas.—
Sr. Brujas, 100 ptas.—Sr. Turull, 100 ptas
300
ENTREFA de la Agrupació Musical, del ball ds Euterpe. . . .
58'80
TOTAL PTAS. . . . 2.714<40
Sabadell 22 Febrer de 1898.—Lo President, Bartomeu Pineda.
Eu lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant los dias 22 y 23.
Naixements* Carme Cailellas Mané.—Filomena Costa Solà.

N O Y A S
D:u E l Gloho, perió lich fusionista, (ministerial havia de ser) que «las
alegrias y festas à que s1 ha entregat '1 poble aquestos dias, no significat!
indiferència per los mals que sufrim, sinó energias d' una nació que veu
aclarirse l ' horitzó y considera ja passats los moments d' amargas desditjas.»
Si per energias, entén aquell diari las bestiesas y pallassadas del Car
nestoltas val més que pleguém y l i donguém la rahó d' una vegada.
Are, si aixís creu que 's retrata de cos enter lo Madrid oficial ab tot;
sa récua de personatjes politichs, allavoras es un altra cosa. No seréc
nosaltres qui l i treguém la ilusió carnavalesca.
Segons la Memòria llegida en la Junta general d' accionistas del
Banch de Tarrasa, celebrada lo dia 18 d' aquest mes, resultaren 1' an3:
passat.GTjSOS'SS pessetas en concepte de beneficis, ab las que, despréí.
de fetas las deduccions reglamentarias, s' han pogut repartir 60.000 à las
accions ó sigan 12 pessetas per cada una de las 5.000 de que conta lo capital de dit Banch.
Molt lluhits se vegeren los balls celebrats en distints locals lo dimars
passat, com à fi de la temporada de carnaval.
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Ha sortit à la Hum à Barcelona la revista semi-ménsual Catalonia.
Impresa en tipos elegants ab gran netedat sobre bon paper, va envolta
en una cuberta de color molt ben dibuixada per Adrià Gual. En lo primer
número hi ha alguns fotograbats reproduint las,millors obras del malaguanyat pintor Benet Mercadé y un retrato seu de quan era jove, acompanyant un article crítich de Joseph M.* Jordà. Los demés travalls .-vari
firmats per A: de Riquér, Alexandre Cortada, E.Guanyabens y Joan--MaragalL L i desitjem molta prosperitat y la llarga vida qne 's mereix per
defensar la cultura de la nostra benvolguda pàtria.
Hem rebut lo cartell de Convocatòria pera T Certamen orgonisat per
la «Associació Catalahlsta» de'Lleyda, que se celebrarà en la vinenta festa major d' aquella ciutat,En altra edició trasladarém à nostras columnas conforme nos ho demanan aquells bous companys.
La segona sessió de jochs d' ílusió y cuadros disolvents que donà
Mr. Hary lo dimars à la tarde en una de las aulas dels PP. Escolapis, hi
assistí una uumerosa concurrència que omplia e'n gran manera tota la
sala.
Foren molt entretinguts tots los jochs que presentà dit senyor, mereixent grans aplausos per la pulcritut ab que 'Is executa.
Los nous y variats cuadros disolvents, presentats foren molt del agrado de la concurrència sortintne moltíssim satisfeta.
Segons un telégrama del Daily News. corre la veu de que la Assamblea
nacional de Creta està resolta à elegir lo primcep Jordi de Grècia com à
gobernador de,la illa, Los quefes eretenees han declarat ja que no accept a r à n cap altre gobernador general.. Aquesta, actitat sembla simpàtica al
gabinet inglés, lo qual te certa significació pera la resolució del conflicte
pendent. Ad emès se diu que, malgrat la oposició d' Àustria y d' Alemania
y del disistiment de Rnssia à darrera hora, manifestat ben segur pera no
desagradar al turch, es més que probable que l I primcep Jordi visitarà las
capitals de la Europa,, tal vegada pera decantar à son favar las opinions
contrarias. Estretant, los embaixadors de las potencias proposaràn en sa
pròxima reunió que duas d1 ellas onmiuistrin provisionalment la Creta
fins à la:complerta pacificació de la illa;
.
E m comensat à repartirse 'Is prospectes de la Fira COUCUÍS Agrícola
contenint las bases ge'ierala de la Fira-concurs, lo plano de la mateixa y
llista dels Comitès d' Honor y Executiu y dos fotograbats de la Secció Mar í t i m a y de la plassa del Surtidòr de la dreta del Park,
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Cridém la atenció dels nostres llegidors sobre 1'anunci del Banch de
Sabadell que publiquém en altre lloch d' aquest número.
Per firdre telegràfica del ministre de la guerra s* ha disposat que
T indult otorgat als desertors ab motiu del sant de S. M. lo Rey, se refe
reix tantsols als que a' haigin presentat avans del 23 de Janer prop passat, devent ser destinats à Cuba.
Lo dissapte vinent, à las nou de la nit, lo llorejat Orfeó Català, dirigit per don L'uis Miüet, executarà un notabilissim concer à Barcelona
en lo local del Alem u del Ensanche, carrer de la Granvia, 212, bis. E
lo programa, compost per las més aplaudidas composicions de son ricí
repertori, hi figura la primera audició de Lo Rey et, lletra de Mossèn Jas
cinto Verdaguer y música del mestre Sadurní, y del Mar de Champany de
Zollner.
L ' Ajuntament de Castelló de la Plana, en sessió del dia 5 d' aquest
mes, en la que parlaren los senyors Bueso, Forcada, Gómez, Forcada Pe
ris, Carreras y Gasset, aprobà per unanimitat com ja diguérem fa pocíu
dias dirigirse al Gobern en demanda de la autonomia del municipi. La
proposició presentada y aprobada fou la següent:
«Un dels mals més vells que perjudican à la administració espanyols»
es, sens cap dupte, la exagerada centralisació erigida en sistema. Lo.'
perjudicis à ella consegüents han sigut observats y reconeguts per publi
cistas y gobernanís, venint à formar, com lo fonds comú de la aspiració
dels pobles, lo desitj de Uiurarse d' una tutela que, si es incapàs de realisar lo be, es obstacle permanent pera satisfacció de totas las necessitats.
La autonomia municipal es, no solzamentuna necessitat, sino una pretensió justa y perfectament atendible després del Real decret constitucional pera las islas de Cuba y Puerto-Rico.
En virtut d' aquellas reformas, no solzament gosan nostras Antillas de
senyaladas llibertats pera la totalitit de la isla, sino que també sas provineias y mynicipis. Segons lo titol V I U , tot municipi està facultat perf»
estatuhir sobre instrucció pública, vias terrestres y fluvials y pressupost,
poguent determinar lliurement los ingressos, nombrar per sí 'Is alcaldes
que gosan de plens, poders pera executar los acorts adoptats, y, en xxni
paraula, disfrutar d' una autonomia de que no gosan los municipis de le
Poninsula, per hont venen à resultar de millor condició que aquestos.
Equiparar UHS à altres, sobre ser pretensió justa y convenient, ben dictada per la pròpia dignitat, ja que no deu ser inferior en drets la metròpol i à sas colonias.
Per lo exposat, los regidors que suscriuhen proposan à V . E. que 1'
Ajuntament dirigeixi i·espectuosa. instància al ministre de la Gobernaoió,
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pera que aquest proposi à las Coits q-.n s' equ'pari tot seguit als municipis de la Fsiíinsula, en facultats y drets aïs de Cuba y Puerto-Rico.»
Celebrém y aplaudim la actitut del Ajuntament de Castelló.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, E i r a b l a , 93, (fasa do
confiansa.

Madrid, 23, TO'oO m.—Ha causat molt bona impresió la visita de Mr. Woortford à
S. M. la Eeyna pera donarli graeias del písam enviat ab motiu de la pèrdua del «Maine».
S' han cambiat frasses de gran cordialitat qu' asseguran las amistosas relacions entre
Espanya y 'Is Estats Units.
«La Correspondència» d' Espanya ha rebut uri telegrama de 1' Habana dihent que '1
general en jefe del exèrcit ycmkee, Mr. Milles, ha declarat que la opinió sensata dels
Estats Units no vol la guerra ab Espanya- Afegeix que no 's troba '1 Tresor en situació
suficientment desahogada pera fer cap als crescut-; gastos que una guerra origina.
Lo senyor Sagasta ha desmentit lo de la suposada carta del senyor Govin, per afirmació d' aquest mateix, quedant por lo tant sens fonament los rumors de crissis en lo
ministeri cubà.
Madrit 23, 5 t.—Las últimas notidas de Cuba acussan gran tranquilitat y obtimisme,
donchs sembla qne tots los presentats fins are ho efectuan gracias à la implantació de
la autonomia, manifestant que son molts los que en lo camp insurrecte desitjan una pau
honrosa y la recouciliaeió ab Espanya.
.
.
Londres à 90 dias fetxa
»
à la Tista
Paris.
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una magiiifiea cuadra enpàs pera 14 talers mocànichs, ;.b sa corresponent forsa

à

vapor, y d ú a s

grants cuadras, propias pera magatzem,

dipòsit

ó indústria, en lo vapor del I n f e r n , carrer de Calderón.
I n f o r m a r à 1' encarregat del vapor.

Afmacions y reparadems
L'estab iment de litografia, imprempta j gratats de
-

A¥l

.

È3

t í

\ J

O

^

I \

= = = = =

s' ha trasladat al CARRER DE S. JOSEPH, 7.
Impreaita Eneuadwnacíons de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

