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DuaS prempsas pera en far dar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tatnpa pera forn ab tots sos accesoria.
ïïna maquina y caldera de vapor de dos cabaii» d« f®rsa,
sistema «CorÜSS5, aïra presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidíssims.
Informaran: Arrabal de dins, 22. — SABADELL
& i ^ ^ l ï » r & i ( p » i £ a i -E-sfà en venda un dels milior
i
i S iii«íyl|SSl§arapa{C0S dei l . M pis d* aquee-Teatro. Ea !a Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.
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Per retirarse del negoci 's ven nna acre'«

«siditada

taotig-a

íie;

g·oi-r·sust,

situada à la RAMBLA, N.0 41.

Pera més informes en lo mateix establiment.

i s a l s f Pensàf adfocat
Ofereix son despaig, establert recentment, carrer de Sant
Domingo, núm. 8.

LO CATALANISTA

Som ja à la Cuaresma, havem passat-los bulliciosos dias de carnestolías, dias en que 'Is pobles demostran mes què ab cab altre manifestació
pública de 1* any, los graus de civilisació, de cultura y de sentit comú
que calsan, y ab sas diversions la rabó natural que 'Is informa.
Qué ha demostrat enguany lo poble català en las festas earnavalescas? No tractém pàs de fer un estudi de las costums f dels actes verificats
en tot lo territori català,, puig cada poble té sas diversions distintas encare que obeixcan à un mateix motiu, y no poguent abarcar totas las comarcss, 'ns concretarém à la capital, à uua ciutat comarcana y à un
senzill poble; parlarém, donshs, de Barcelona, de Sabadell y de Castellà.
Las tres poblacions han celebrat ab mes ó menos anticipació balls de
disfressas, aquesta mena de balls que no hi ha cap rahó que 'Is aboni,
puig de cap manera's pot-compendre que una dona se tapi la cara poguent portaria descuberta y aqui, si de la forma 6 millor dit per la clasfe
de donas que assistiren à dits balls, n' hem de déduhir la cantitat de
sentit comú que demostra cada una de las tres poblacions de quinas fém
esment, no hi ha dupte que Barcelona es la més llógica y rahó natural
demostra^ Sabadell no tanta y Castellà menos; puig à Barcelona no hi
assisteixen à dits balls sinó donas de burdell, y aixó es lógich, puig
aquestas donas no deurían sortir may en públich ab la carà descuberta
y de consegüent en los balls de disfressas es ahont estant en caràcter.
A Sabadell, algo s'acostan al sentit comú, puig segons se 'ns diu,
algunas son las bordalleras que hi assisteixen, pero tot lo que à la r a h ó
natural s' acosta per aquest cantó, se n ' aparta ab la mes gran de las
anomalLis assistint també à dits balls donas que passan per decentas.
Castellà ab los balls de disfressas s' aparta completament de la llógica,
puig no coneixentse allí donas que s' haigin de tapar la cara; no 's compren com tantas noyas se la tapan ab tota la bona fé y ab tota la ignoscencia, eternisant una coslúm que no te r a h ó de ser entre pobles cultes
y cristians.
Pero dcixém los balls de disfressas y passém à las diversions y actes
públichs ó millor dit, de carrer.
Tenint en compte que '1 carnaval es una remicencia del temps del
pagauisme, remiscencia que al través de tants sigles de educació cristiana s' ha anat perpetuant pels pobles com si 1' humanitat tingués necessitat de consagrar uns quants dias de 1' any à la diversió y al esbarjo,
donant p(-.r seníadü la existència d'aquesta necessitat, trobarém mes
ajustat à la rahó natural y à la llógica, lo poble que mes sab divertirse
y menos se separi de las virtuts cristianas que informan normalment la
moral de aquell poble.
De las diversions barceloninas, sols trovém justa y bonica la festa ciclista, diversió honesta, de liuhiment artístich y de lleugeresa. La antiga
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rua de la aristocràcia avuy bastant decaiguda, no té ó no tenia res d(
artfstíck ni de lluhiment de gracias personals mes que la hermosura de
las-senyoretas; son únich móv,ii fou lo luxo y la vanitat, 1' ostentació de
una posició brillant y prou, ostentació que 'is Uns eonteínplan ab admiració, altres ab enveja y altres ab ràbia; passat d' aquestas duas diversions prenent l* una perbona y l ' a l t r e per ftoitj tolerable, n o ' n t r o , barem cap més d' ajustada ni remotament ai sentit comú; ni qüe satisfa,,gi la CQmvinguda necessitat de divertirse.
Lo ball infantil de trajos y la rua infantil, es altament ridícul y dona
à.corapendrer un r e b a i x a m e n í moral lamentable, tota vegada que fir
posa en tela de judici los sentiments paternals dels pares de las criatura:
disfressadas, puig quin goig quina diversió pot trovar una criatureta quf
la .vesteixin de rey ó de gitano, que la fiquin després de martirizarla ab
gruixos de roba y perrucas y barbaa, en un saló plé de gent y allí com
• si 's tractés de sers irracionals incitaries à que corrin y saltin pera diyertir à qui? nó als seus pares n i als seus parents sinó à tothora que pagui deu rals d^ entrada. iNo sembla sinó que sos pares han perdut lo
seny? ícom, sinp estessin descarrilats del sentit comú, voldrian ,que sof?
ignoscents fiilets gérvissen de diversió com los aschantis? Y quina divers;ó es la rua feta ab cotxes j'· mes cotxes mes ó menys adornats y plens
de pares y mares mes é menys respectables ab una ó dos ó més eriaturas
exhibint en ellas lo luxo y la vanitat que pobretas no comprenen, arri
bant aquesta denigrant exíbíció, flns al punt d{ una q u e ' n vegeren
adorraideta sobre'Is genolls d ' u n senyor tenintla tant alta com podi;
en perjudici de la comoditat de la pobra criatura, sols perquè aquell in
mens públich anònim vegés lo rich trajo ab qúe 1' havian engipoimda'.
Y que 'n diréra de ia costura inesplicable en un poble qüe 's titula
cristià, que la relligió del Estat es la catòlica, sortir lo dimecres de cendra casi tota la ciutat en pés & fer disbauxas y bacanals y borratxeras,
en un dia en que la relligió què aquesta ciutat professa, mana terminantment !o dejunar y la abstinència de menjar carn? no es aixó la mes gran
anomalia? éno es demostrar que aquell poble ha perdut la xaveta?
Seguint lo mateix ordre y examinant à Sabadell trovém que ab la
cavalgata del dimars s' acostà molt al agermanament de la diversió ab
lo sentit eomú, püig aquella cabalgata tenia bon xich d' artística, no h i
habia pretencions de luxo, brillavan acudits de bon género y la fotmaVan
los jovens de Sabadell de totas las posicions socials quins feren de la tarde del diumenge una tarde de alegre expansió y poch faltà pera ésser
una manifestació d! elements agrícolas é industrials, puig los hermosos
tirs de las carretas ab bonicas mulas y poderosos pafells de bous donaban mostra de la riquesa útil de Sabadell industrial y agrícola, reflectantse en tota ía cavalgata lo senti't pràctieh català.
Pero es precís dirho, lo que fugia de la llógica era precisament 1' obgecte mes aparent de ja cavalgata, era io culte à la filaatropla desgra-
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ciadameíit tan estès y acept/it e\i aquest sigle, la norma de la verdadera
caritat que en Uoch de plorar ab los que ploran,- canta y balla al devaoí
de la misèria.
No obstant, també es precia comfessarho, raay s' havia rist la filantropia tan séría y tant decent com en la eavalgata del diumenge y tenint
en compte 1' estat actual de la societat egoista y lleugera, encaro que la
filaníopia sia contraria al sentit comú, puig per donar cuatre gasta vint,
lo medi empleat diumenge pera recullir diners' pels pobres, en hipòtesis
es aceptable, no podentho dir aixís deia balls quins jamay podrà aplaudirse que sigan dedicats à obgectes benéfichs.
Lo poble de Castellà mes invariable ab las antigas costums catalanas
es lo quin ha celebrat lo carnaval ab los actes mes ezpansius, mes verament populars y mes conformes ab lo sentit comú de satisfer la admesa
necessitat de divertirse avans d' entrar en lo temps de reculliment y penitencia senyalat per la Iglesla ab lo nom de Cuaresnia.
Com en los altres pobles del Vallés ae fonnan allí las collaa pela balls
de plassa y una d' ellas en lloch de formar parellas d' un jove y una
noya, forman parellas d' un jove y un noy que vesteixen de noya ab
totas las reglas de 1' art. Aquesta colla es la que lo dilluns al mati surt à
visitar las casas de pagès del vol j al só del fluviol y tambor! ballan
à 1' era de cada casa uns quants balls en obsequi à !a família y la mestressa agrahida obsequia à la.colla ab alguna dotzena d' ous. A l mitj dia
fan cap à la casa mes propera «bont los esperàn !os jovens ds las demés
collas y gran nombre de vehias protectors fent, ju.íts un gran dinar que
s' acaba ab balladas à !.' era fins qu' os fosch en que re.içreaan al poblo
ab llums de teyas ab salts y cabriolas al só del fluviol y tara bor i .
Continua lo dimars al mati la mateixa colla la gatzara pel poble ballant pels carrers y aceptant los obsequis dels vehins ab los quals omplen
algun cistell d' ous.
A r r i va la tarde à las tres se comensa la festa oficial, lo tradicional
ball de plassa.
Preparat un bon espny voltat de cad'ras, banefas, taulas, capitells y
taulons tot atapuhit de gran gentada entra 1' ajuntament, quin pieu assiento en Uoch de preferència.
Lo diablot ab sas tradicionals esqueiias, lo veli del gambeto y la veLa del ret, entretenen lo públich ab sas gatadas fins que entra la orquesta à la plassa tocant airosa marxa y seguida ab pas marcial per las collas
qu* entran per parellas; ells ben mudats ab faixa de seda adornada ab
snrr^'.'.g d' orsenyidas sas caraas ab los vermells carnals de eascabells y
esperdenya blanca, ellas vestidas elegantment donant la mà esquerra A
son galant y simbrejant ab la dreta un bonlch ram.de flors; salada» junts
à la presidència y cornensà lo ball la primera colla y després 1* altre, los
balls qae ballan son tots de cuadro ab combinacions admirables fent gala
ells y ellas de la lleugeresa de camas.
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iQue bonich es comtemplar aquells rengles de sapats jovens y noyas
bonicoyas fent circols y estrellas y graciosas curvaa al só de la música
catalana ab 1' aire dè la contradansa y '1 fandango, sota '1 cel blau y à la
llum del sol ponent, presidits p e r l a silueta del gótich campanar que com
centinelía de la relligió mira ab complacencia las houestas divercions del
poble!
Alií toí respira 1' aire de la terra, res d' estrangerisme, iot es catalanesch y sols l ' últim ball cada colla balla la Jota, tal volta en tradicional obsequi al tipich ball del antich poble comfederat en temps de nostres Itivertats y grandesas.
Passa la tardo volant y quant lo sol ccmehsa amagarae detràs de las
serras de can Sallent, totas las col las reunidas formant doble circol baHan io pa vana digne final d' una tarde aprofitada.
Heus aqui lo Kïarnestoltas celebrat à Barcelona à Sabadell y à Castelló quinas representan be à Catalunya y ab ellas se pot formar concepte
dels graus de civilisació de cultura y de sentit comú que . presideix en
ayíals festas à nostre terra.
Si 's podia lograr abolir los balls de disfressas, ó que quedessen relegats en los burdells ds donas mundanas y d' homens impúdichs, Jsi en la
capital y ciutats importants-s'anavan arrelant las festas ciclistas y cavaigatas artísticas y humorísticas de bon género fetas per jovons y n c
per nens inconcieuts. Sí en los pobles y vilas de mitjana importància se
e o n ü n u a v a n y se puiian encare més los tradicionals balls de plaesa y si
ab i ' ombra de la nit del ditnars quedaban enterament tapadas y finidas
las festas del carnaval, solorauísant lo dimecres de cendra com la Iglesia
mana, be podriam dir que Catalunya es. poble cuit y civilisat y que lo
sentit comú y pràctich qu' imformaba tots los actes de nostres avís reneix esplendorós, y coloca à nostra aimada pàtria al devant dels pobles
civilisats.
Procurem douchs aixecar ben alt lo renaixement català, fem que reneix in las costums de nostra terra y que iraforrai nostres diversions lo
seny que iraformaba las diversions de nostres avís, unim h% diversió ab 1
art y lo bon gust sans divorciaria de la moral relligiosa y Catalunya fins
e n sas expansions anirà al devant dels pobles civilisats.
QüINTILIÀ.
S E Q C I Ó

^ E L L JOIOSA

SANTS D' AVUY.—La Verge de.Guadalupe do Mejich; Bauts Nestor bisbe y màrtir,
Alexandre, Fansíinià, Porfiri y Andreu bisbes y comfessors; Santa Ebrea verge y màrtir.
- Lo Papa Benet XIV i1 any 1757 extersgaè à tota nostre Península 1! ofia propi y !a
missa que d«sde 1751 t-staba concedit per aquesta festivitat al reg-ne de Nova Espanya.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—Missas per Antònia Sanmiqucl Vda. de Llonch,
Maria Girbau Salvador Gonzalvo», Joan Costa Casab'ancas-y Joan Casanovas Sallaré».
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIO-A las sis missa per Pau Pujol Pratjussà.
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IVótas oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant íodia 24.
Naixements: Arturo Gjsbert Gasó.—Maria de la Assunció Batlleveli
Poal.—Catalina Pujol Julià.—Guillermina'Póig Cunillé.—Ramon Ga;rriga
Serra.
Defuncions: Llòrens'Caral Morató, viudo, 74 anys.—Joseph Oller
Comadràn, solter, 23 anys.
N
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En nostre article editorial d' ahir titulat Retirada poeTi honrosa, de «La
Bandera Carlista* nos hi passà una errada de importància que cal esmenar per entranyar un cambi de concepte.
En lo pàrrafo penúltim, en la tercera linea, ahont diu: *y Fiss retreu
lo passatje del Syllabus en gtie CONSTA....>, deu dir: «?/ AB TOT Y QUE retreu lo passatje del Syllabus en que S' CONDEMPNA...»
Tenim especial empenyo en rectificar aquest error d' imprempta per
la trascendencia que enclou en lo sentit del concepte expressat, per mes
que '1 bon sentit de nostres lectors ja 1' haurà esmenat abans, tractantse
de un fet concret é inalterable, y nó d' uu concepte vertit sobre son alcans o significació.
Avuy al vespre, à las 9, comensarà la sèrie de eonferencias anunciada» en lo Centre Català. En la d' avuy nostre bon amich y company don
Francisco Armengol t r a c t a r à dels mercats de Uanas en general y especialment de las causas que han motivat la degeneració de la ganaderia
espanyola.
.
Aquesta conferencia, com las d e m é s - q u ' aniràn celebrantse, tindràn
un c a r à c t e r íntim, podentht assistir únicament los socis.
Ahir à la matinada, després de una curta y terrible malaltia, mori
nostre estimat amich don Joseph Oller y Comadràn, soci industrial de la
societat Oller y Ma'rgenat que ve dedicantse à la fabricació d ' articles de
panyeria.
Molt jove encare, quan tot just coraensava à donar mostras de la seva
inteligencia industrial, quan era la esperansa xaraosa ,de sa apreciable
familia, ha vingut la mort à arrebatarlo d1 entre 'is sers que tant 1' apreciavan.
Unim nostres prechs als de sa atribülada mare y g e r m à n a s psra la salvació de la seva ànima que à bon segur, Deu Nostre Senyor 1' h a u r à acullida en sa divina misericòrdia.
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Dimars de la present setmana feu sa solemne entrada à la Parroqui.
de Santa Maria de Torruella, bisbat de Solsonat lo nou Sr. Kector D. Pere
V i l a y Oromí, distingit escriptor y entussiasta catalanista. L i donà possessió, delegat pel Sr. Bisbe, lo Dr. Ramon Vancells, acompanyantlo à la
ceremonia de rúbrica nostres companys de causa los Revrents Ramón
Planas, Joseph Casas, Joan Santamaría, Ramon Costa y Joseph Agut; actuant de testimonis los coneguts industrials de la colònia de P a l à senyora
Valls y Esteve. L- arribada del Dr. Vila à 1' ^esmentada parròquia, precedida de la fama de que gosa, com à sacerdot zelos é il·lustrat, motivà
una verdadsra manifestació de simpatia de part de sos feligresos, que
afluian de totas parts, com en lo dia d' un aplech y que ompliren la espayosa iglesia de gom à gom. Lo nou senyor Rector ab bella frase 'catalana
los dirigí vivament emocianat la primera paraula desde la trona, posant
per tema de son sermó d' entrada, lo molt edecuat «Pax vobis» de Jesucrist, manifestant ab gran trassa quina pau era la que venia à dur per
las sevas ànimas, resultant u ü a oració concisa y acabada, digne de soi
tale iten lo fondo y en la forma. Després obsequià als convidats y comi
sions ab un esplendit refresch à la casa rectoral ahont hi r e g n à la mé ,
franca gerraanó,cambiantshi mútuament grans imprèsions,predominant h
nota regionalista. Felicitém al poble de Torruella per la sort que l i hi
capigut y à nostre amich Dr. Vila per son escens en la carrera parroquial.
En lo moll de l a Riba, de Barcelona, junt à la Capitania del port,
s' han descarregat moltíssims jochs de rodas y altres pessas de ferro destinadas als tranvias eléctrichs que s' estàn preparant à Barcelona,
Desde '1 1 de Juliol al 30 de Setembre del any passat, se trobaren
abandonats en los cotxes dels ferro-carrills de Tarragona à Barcelona y
Fransa, los obgectes següents: 57 bastons, 27 parayguas, 27 sombrillas,
64 sombreros y gorras y 135 obgectes més.
Las reclamacions las podràn fer los interessats en io plasso d' un any,
passat lo cual se procedirà à la subasta dels obgectes que ^.no haigin sigut
rec ull i ts.
Ha terminat ja à Paris la vista en judici oral y publfch de la causa
instruhida contra ' l novelista Emile Zola à instància del Ministre de la
Guerra, per sas afirmacions ab motiu de la causa Dreyfus.
Lo Jurat ha pronunciat lo veredicte de culpabilitat sens admetrer circunstancías atenuants, condempnant al famós escriptor à un any de presó
y 3000 franchs de multa.
La sentencia fou rebuda ab grans aplausos y viscas al exèrcit,
A veure si ara quedarà definitivament resolta la causa Dreyfus que
tant mal està fent à la república francesa.
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Segons se llegeix en lo Boletin Oficial de la provincià, durant lo mes
de Desembre passat se descarregaren en lo port de Barcelona 110,630,302
kilograms de mercaderias.
..?
Los drets recaudats per rahó del arbitrf'sobre descarga importan
191,995'04 ptas.
______
S' ha resolt que pera obtenir desti ó colocacfó en la Peniasula 'Is jefes
oficials y assimilats procedents del exèrcit de Filipinas per malalts ó ferits, aitas en virtut de la Real ordre circular de 20 de Janer últim, han de
justificar p r è v i a m e n t trobarse restablerts de sa malaltia ó feridas, devent
per tant continuar suírjnt cada dos mesos los reconeixements facultatius,
ab subjecció à las reglas establertas en las Reals ordres de 21 de Maig y
27 de Juliol de 1896, remetent al ministeri de la Guerra 'Is respectius Capitants generals y Comendants generals de Melilla y Ceuta !«s corresponents certificacions, ab lo fi de que, un cop acreditat per ellas trobarse
restablerts y en condicions de prestar servey lòs interessats, sian inclosos
en torn de colocació que 'Js hi correspongui, comprenent en aquest cas
als que 's: trobin dintre del us de la llicencia, «empoe que avans de terminaria ho solicitin y acreditin son restabliment en dita forma.
Minvada j a en gran manera la corrent del riu Ripoll, s' han r e p r è s ab
tota activitat en los terrenos de can Puigjaner los travalls, que per la Comissió especial nombrada per lo Municipi, venian fentse al obgecíe de
dotar à Sabadell d' ua boa caudal d ' ayguas que tant necesari es en
temps de sèquia.
PIANOS de totas classes, nous y Usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
ronflansa.
TELEQRAMA8.

Madrid, 25, l l ' l ó jn.—Las pattidas de Bego. y NiiiiéZ:Bravo, han cremat 1' ing-eni
«Caramaro> qu' estava defensat per 25 soldats del batalló de Catalunya y 18 mnvilisats
los quals ferau una heroica defensa causant moltas haixas als insurrectes. Per nostra
dart hem tingut 14 morts. Las pérduas materials ocasionadr.s per 1' incendi pujau à un»
200,000 duros.
S'assegura que'1 senyor Sagasta ha manifestat que '1 decret de disolueió de las
Corts se firmarà demà, publicantse en la Gaeeta '1 diumenge.
Madrid, 25, 5 t.—Enlo Consell que aquesta tarde celebrin lo» ministres s' ocuparan
de designar lo sustitnt al Marqués de Estella en lo mando de Filipinas. Uns opinan que
serà pel general Angustí y altr«s dihuen que serà '1 general Laohamhre.
La haisa qu' ahir se produhí en los valors espanyols ea diferentas bolsas d' Europa
y Amèrica creu lo gobern que fou deguda à 1'alanna produhida pels penódichs americans «The "World» y «The Journal* al ocuparse dels as«umptos del «Maine».
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