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Cayna à la verdadera catalana; bonàs habitacions pera f a miliaa y particulars; molta netedat y economia.
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Aquesta casa fà G2 anys que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobres

LO CATALANISTA

A N I V E R S A R I D E L CENTRE C A T A L Í
Cuinpleixen avuy 11 anys que nostre benemèrit Centre Català celebrà sa primera sessió pública, inaugurant en lo teatro
Camps de Recreo ab una solemne vetllada la tasca patriòtica
qu' ha vingut portant à cap desde Ha seva fundació. Onze anys
han transcorregut d' aquella per nosaltres memorable fetxa y
ab l a mateixa firmesa, ab idèntica convicció, ab i g u a l desinterès y patriotisme ve Uuytant un y altre dia per la r e g e n e r a c i ó
dels catalans, per la reivindicació de sa llengua, de son dret, de
sas costums, creencias y tradicions; en una paraula, per la consecució de la autonomia de Catalunya.
En un temps en que tot cau ó 's desprestigia, que la inconsecuencia impera arreu, en un temps en que s' enlayran avuy uns
ideals pera llensarlos 1' endemà, que la personalitat d' ahir ensalssada y aplaudida es avuy objecte de menspreu quant no es
odiada, que 'Is c a r à c t e r s sincers, la v i r i l independència, las fermas conviccions arrelan tant poch en aquest trós de sigle metalisat y esceptich, conforta 1' esperit y aixampla '1 cor 1' hermosísim exemple de nostre estimat Centre Català que à despit de
las actuals corrents y malgrat tota mena d' obstacles ha sapigut
enarbolar incòlume la bandera de la P à t r i a pera que en ella s'
h i aixopluguin los bons fills d' aquesta terra que senten córrer
per sas venas la honrada sanch de nostres pares.
Com la gota d' aigua que ab constància aterradora va foradant la roca, aixís lo Centre C a t a l à un j o r n darrera 1' altre ha
vingut predicant la bona nova prescindint de interessos mesquins
y apartantse de tontos personalismes, llnytant noblement per
uns ideals que van sent avuy, à copia de desenganys y 4 despit
de 1' antich r é g i m e n que s" enfonsa, esperansa consoladora de la
major part dels fills de Catalunya.
Visca molts anys lo benemèrit Centre C a t a l à de Sabadell y
Deu l i donga lo maceix acert y la fermesa de conviccions demostradas fins à la fetxa pera que en dia no lluny, avants de
que s' enfonsi V Estat Espanyol en 1' abim insondable de ruinas
y miserias que l i ha preparat lo malehit centralisme ab sos de-
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sacerts y coneupiscencias, pugui veurer triomfant sas res'eneradoras doctrinas, únicas que poden deturar 1' espantosa caiguda
de la desditjada Espanya y fer gran y p r ò s p e r a à nostre "benvolguda Catalunya.
S. F .

SECCIÓ

R£ LL I G I O SA

SANTS D£ AVUY.—Diumenge de Passió: Alexandre soldat mart; Filet senador y
sos fills Mecedò y Treopropidcs mart. Anfiloqui capità y mart. Ruperto bisbe y comfessor
Sauta Silin mart.
Sant Rupert fili d' un francès d- llustre prosapia fou elegit per son saber y [virtut
bisbe de Worraes. Dominant en son temps lo paganisme, fou molt perseguit y fins tret
de la ciutat à agarrotadas pero després tornà en ella, instruhi à la noblesa y feu molts
proselits, fundà la metròpoli de Bavíera y mori 1' any 647.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—Avuy diumenge de Passió; à la» deu Comventua!
à las tres Rosari, à las cuatre Corona, septenari dels Dolors ab sermó pel P. Medina, à
las set congregació dels Dolors.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ-—A las sis missa per Josep Bergés y Girbau, à
las deu ofici, à la tarde à las sis la Congregació de la Bona Mort, farà la funció del Via
Cruels pels carrers de la parròquia ab processó qual curs serà lo següent: Carretera de
Manresa, carrers de Moratin, Gracia, Valls, Corominas, Moratln, Gracia, Garcilaso, Carretera de Manresa, Hospital, Comvent, Sant Honorat, Soledat, Salut, Arrabal de dius >
regrés à la Iglesia.
IGLESIA DE L A MISERICÒRDIA.—Com los demés diumenges de Cuaresma La
Pia Unió del Sant críst de 1' agonia farà lo Via-Cucis, comensant à las sis do la tarde,
cantarà I ' orfeó de Santa Cecilia, acabantse ab 1' adoració de las cinch Uagas y sermó.
SANTS DE DEÏÍA.—Prisco, Castor, Doroteo, Rogat y altres marts. Sixto I I I papa y
comfessor; Gumtrammo rey de Pransa, Santa Fortunata verge y mart.
Sant Sixto I I I fou romà se distingí per sa sabiduria y virtut y per sa fortalesa en
combatre las heretgias de Pelegio, governà brillantment la Iglesia durant vuyt anys y
mori à Roma 1' any 440, essent enterrat à las Catacumbas de Sant Llorens.

rVotas oficials
A L C A L D I A CONSTITUCIONAL D E S A B A D E L L
Demà dilluns, dia 28 del.corrent k las tres de la tarde s' efectuarà en
Casas Consistorials lo reconeixement facultatiu dels pares y gferman
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dels joves del present reemplàs que al·legaren excepció del servey fundat
en 1' impediment físich d' aquells.
Lo que s' anuncia pera coneixement dels interessats.
Sabadell 26 de Mars de 1898.—Lo Alcalde, Joseph A. Planas.

SOCIETAT DE SEGURS CONTRA L ' I N C E N D I Y LAS EXPLOSIONS
A P R i MA

FIXA,

domiciliada en Barcelona: Dormitori de S. Francesch, n.0 5.
EN L A CASA D E SA PROPIETAT.

Tant per son capital y reservas, que es de 30 milions, com per ésser 1' única societat en un tot catalana de las de la seua índole, ha merescut la confiansa del públich y
sobre tot dels catalans amants de la terra, que no volen cercar fora de casa lo que en sa
casa tenen de tota garantia, de manera que comptant 32 anys de vida en 31 Desembre
1896 tenia assegurats capitals que suman

550.741,848;06

PES3ETAS

y ha pagat per 4.413 sinistres

5.803.943'11

PESSETAS.

Son Direcetor es Q. F e s r a n de D e l à s , ex- diputat à Corts, Abogat y propietari.
L A CATALANA se troba representada en totas las poblacions importants d' Espanya.
En aquesta ciutat dirigirse à D. Antoni de P. Capntanjf. S . Joan, m.0 43.

N O Y A S
Ab motiu de las eleccions lo caciquisme està imperant com en los m i llors temps de son progenitor lo feudalisme. Pop monstruós de tants tentàculs com debilitat» humanas hi ha per vèncer, s' extent y s' allarga,
arrapantse per tot, furgant arreu, empastifant lo terrer ab sa asquerosa
baba. Honras, conciencias, interessos, familias, ab iot a' atreveix y ab
tot trafica.
Es la plaga d1 aquestos temps de modernas llibertats que no son altre
cosa que esciavitats modernas. Es la deshonra dr aquest fi de sigle que
comensà aqui Espanya per acordar en las constituyents de Càdiz que
todos los espaüoles seràn luenos y honrados y acaba ab la congrena re-
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pugnant del caciquisme sens dupte pera demostrar la mena d' honradés
qu' avuy impera.
Y 'Is cacichs tan tranquils, prosseguint impàvits lo camí que sembla
trassat pel diable. Com si creguessen que ha d' ésser etern lo miserable
estat d' avuy; com si fos impossible que s' aixequés lo poble indignat un
dia ó altre.
Y no obstant, no es gens difícil. La ràbia cova en lo pit, va concentrantse de mica en mica, de dia en dia, d' any en any, à còpia d' infamias, de deshonras, de Uadronici, pera exclatar de repent quant menos
un s' ho pensa arrassantho tot com lo r i u eixit de mare.
Vaigin forsaht la màquina los moderns cacichs y potser sabràn per
experiència pròpia lo nombre just d' admósferas qu' aguanta la caldera.

"Verdaderameht empenyada 's presenta la lluyta electoral en lo Districte de Vilafranca, nó j à entre '1 candidat fusionista y '1 catalanista,
sinó entre la voiuntat dels pobles que aclamjin à 'n Permanyer y las categóricas ordres dels representants del Goberu central que van collant
los cargols de la prempsa tupinayre fins à un punt esgarrifós.
Abans d' ahir se celebraren meetings de propaganda catalanista à Sant
Sadurní de Noya, Gelida y Masquefa, tots ab èxit brillant y esperansador, y avuy n' hi han d' anunciats pera Pla del Panadés, Sant Quinti de
Mediona, Piera y un de monstre à Vilafranca que té espahordits als
agents del centralisme.
La reunió de Gelida 's tractà de prohibir, no lograntho per la enteresa
dels nostres companys, quins hagueren de dirigir sa paraula al públich
voltats per una pila d' indivíduos de la Guardia Civil, (Quanta provocació y quànta insensatés!
En f i , que la batalla es campal: entre la veritat y la mentida, entre
ia rectitut y la mala fé, entre la Pàtria y sos butxins.
Deu donga seny al nostre poble pera resistir la imposició sense sortirse de la prudència què '1 cas requereix.

Gran satisfacció tenim en donar compte als nostres lectors de haverse
efectuat aquestos dias las provas d' extracció de ayguas subterràneas
del riu Ripoll en los terrenos de ca 'n Puigjaner,
Dimecres passat, devant la Comissió corresponent del nostre Municip i , funcionà una potent bomba centrífuga, capàs pera mes de 600 plomas,
no donant ni la més mínima senyal d' agotament en lo pou de prova, lo
que equival à dir sense nctarse cap minvament en lo copiosíssim caudal
que corre per sota ' l l l i t del r i u .
La Comissió 's donà per satisfeta de la experiència efectuada, acor-
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dant redactar una Memòria consignant son resultat y exposant tots los
datos técnichs y económichs que justifican la necessitat d' explotar un
tan improductiu tresor en benefici de la població. Dita Memòria es present a r à al Excm. Ajuntament pera"ls consegüents efectes.
Moltlssim celebréra 1' estat d' aquest assumpto, en lo quin volém fer
constar que hi tenim gran fé y fervent entussiasrae, per entendre que sa
bona solució pot revestir gran trascendencia pera la salut y '1 progrés de
Sabadell.
Trevallin, donchs, ab 1' activitat y zel que la cosa requereix los senyors de la Comissió Municipal indicada, y no cedeixin de cap manera
en son saludable empenyo fins avuy manifestat, tenint la convicció de
que mereixeràn be de sos compatricis si saben portarlo à cap, En aqueixa tasca'hi tindrAn la cooperació de tots los bons sabadellenchs, com saben j à poder disposar del modest esfors de L o CATALANISTA, sempre amatent à vetllar per tots los interessos morals y materials de la terra catalana.
Lo passat divendres al matí, passà à millor vida la senyora donya
Joana Claramunt, Vda. de Gosalvez, à la edat de 71 anys, havent rebut
los Sants Sagraments y la Benedicció Apostòlica.
Era la difunta, mare de nostre malaguanyat amich don Salvador Gosalvez, soci deia coneguda casa comercial de Filipinas H a , ftyosy (?osalvez, que morí k principis d' aquest any.
Acompanyém à sa atribulada família en lo terrible dolor qu1 experimenta per tan sensible pèrdua, qu' ha vingut à fer mes gran lo buyt que
en ella hi deixà la mort del amich Gosalvez.
Que deu los tinga als dos en la seva santa glòria.
Demà, dilluns, segons tenim entès, han de comensar los travalls pera
1' arreglo de la Rambla en tota sa extensió, cambiant 1' afirmat de la mateixa y donantli al mateix temps un xich mes d' amplada.
Sembla que's té la idea de convertiria en un verdader passeig, deixant arregladas las parts laterals tot lo millor possible, fins que arribi '1
dia de procedir al empedrat de las duas bandas. •
Nos alegrém de la millora que 's va à empendrer que sens dupte eontribuhirà à 1' hermosura del únich passeig céntrich ab que avuy conta;
Sabadell.
Avuy à las sis de la tarde la Congregació deia Bona Mort, establerta
en la Parròquia de la Purissima Concepció, farà la devota professo del
Via-Crucis, si ' i temps opermet fent lo curs següent:
Sortida de la Iglesia, Carretera de Manresa, Carrers de Moratín, Gra-
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eia, Balsas, Corominas, Moratin, Gracia, Garcilazo, Carretera de Manre
sa, Hospital, Convent, Saní Honorat, Soletat, Salut, Arrabal de dins y
regrés à la Iglesia. •
Estén Encarregats del Pendó Principal don Feliu ü s t r e l l y Casanovas
y del petit don Miquel Tous y Casamitjana.
Després de llarga y penosa enfermeíat, entregà sa ànima à Deu, la
que fou en vida virtuosissima senyora D.a Camila Masagué y Vilarrubias,
germana y tia respectivament de don Joan Masagué y Vilarrubias y de
nostre particular amich don Fidel Masagué y Casajoana.
Acompanyem à dits senyors y demés familia en lo dolor que enaquets
moments los aclapara, desitjautioshi cristiana resignació pera soportar
tant irreparable pèrdua,
Avuy se despedeix d' aquest públích la companyia del teatro Principal ab las sarsuelas següents:
Retolondrón, E l baile de Luis Alonso y E l Gaitero.
Un dels dias de la vinent setmana 's precedirà à la- subasta de las
obras d' empedrat del carrer de Sant Qnirse cumplint 1' acort de ferho
aixis ab totas las vias Uindants ab la Plassa Major y Piasseta de Sant
Roch. • .
,
,
Colebrém I ' activitat que demostra V actual Ajuntament en embellir
la via pública de nostra estimada ciutat.
La companyia cómich lírica dels senyors Vega, Alarcón y Bosch, do- •
nà fivans d' ahir à la nit sa acostumada funció en lo teatro de Euterpe.
Era à benefici del primer actor y director D . Ramon Alarcón, y, à pe
sar del temps borrascós, se vegé bastant concorreguda.
Lo beneficiat rebé molts aplausos en los papers que representà ab 1'
art de sempre, primpcipalment en V Atüano de La Marcha de Cddiz.
S' estrenà la revista titolada; [Pobre diablol que pel cap alt, logrà
arrancar al públich dos ó tres rialladas.
Pero lo qu' es 1' altre estreno: Eh, \A la plazal fastidià completament
al auditori.
Creyém donar un saludable consell à 1' empresa recomenantli que fs
fixi molt en una obra avans no resolgui posaria en estudi, donchs 1' lEh, d
la plazal es considerada per son autor (que Deu lo perdó) com un disbarat cómich y cal confessar que no ho reconeixeria pas aixís per modèstia
Perquè, vaja, tant la lletra com la música cridan '1 mal temps.
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PIANOS de totas classes, nous y usats. OOMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
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Madrid, 26, 12 t-—Ha arribat à 1! Habana el vapor «Alfonso XII». Durant la travessia no ha ocorregut novetat à bordo. S' ha fet una entussiasta rebuda als soldats desembarcats del «Alfonso XII».
La divisió del general Bernal en combats lliurats en Arroyo Blanco (Cuba), han
arrasat la sembra de tabaco que tenían los rebeldes, valorada en 70,000 duros.
S' ha rebut un^ablegrama de Washington donant compte de que han celebrat Consell los secretaris del gobern yankee.
Totas las impresions confirman que la situació es cada vegada mes critica.
Lo gobern yankee ha telegrafiat, extensament à Mr. Woodford los acorts adoptats en
lo Consell.
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Londres à 90 dias fetxa.
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DUES prempsas' pera enfar.dar.
Uïlsl pastera ab tots sos accessoris.
Una taiïipa pera forn ab tots sos accesoris.
Una màquina y caldera de vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «CorÜSS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidíssims.
Informaran: Arra"bal de dins, 22. —
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Per retirarse del negoci 's ven una acresaditada
too'tig'aL
de
gGr·r·SLS,
•
situada à la RAMBLA, N.0 41.
Pera m é s informes en lo mateix establiment.
Imprempta y Encuadernacions de PereTagas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

