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Sabadell.--Dimars 29 de Mars de 1898.
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4 rais al mes.
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14 » trimestre
i U n n ú m e r o sol. . . .
5 eésitïnnüs.
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Anuncis à preus couvencionais.

la FLECA del cai'rer de Gracia n-0 29 (per re'
tirarse, 1' actual duenyo, del negoci).
a»^»» rious y nsspig·nrat» de tot
s 89
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««9 defecte, de construcció pci
5 anys. Los nous se venen desde 150 d u r o s y
son cosistruits sib marcK de ir.eíall, bona pu)»a.ció y eaurleleros dobles.
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Aquesta casa s' encarreg·a <!« tota classe dC
afinacions y repjiracioiiS.
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•Cayna à la verd ^ d era catalana: bonàs habitacions pera fam 11 i as y particulars; molta netedat y economia.
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Aquesta casa fií '02 anys que dona diàriament la sopa als pobres

LO CATALANISTA

UNA A L T R A REGIÓ Q U E £S D E S P E R T A
Es un fet evidèntíssim que la idea del Regionalisme se va
obrint pas per totas las.comarcas d' Espanya, com una llum que
.ha d1 aclarir la fosca esparveradora que ayuy domina en gran
part en 1' horitzó de la península. En alguns punts aquella claror brilla j a intensament fins lo punt de causar intranquilitat à
las ratas-pinyadas y vampirs de la política centralista; en altres,
tantsols la feble celistía lluyta ab la foscor més espessa; y en
molts altres la obscuritat encare domina com soberana per tots
los indrets. Pero, res hi fa; la llum s' obra pas y no està llunyà
'1 dia en que las tenebras se fondràn al calor intens de la idea
nova,
: ,Una de las regions que semblava que havia d' ésser més refractaria à dexondirse de son somni ja secular, y que tot feya
creure que havia acceptat com definitiu é inmutabie '1 predomini del Centre, y que '1 present estat dé cosas havia d' ésser insustituible, era la regió andalusa. Era tan ferm lo convenciment
de que sols en las vellas nacionalitats del Nort de la península
(G-alicia, Basconia y Catalunya) lo Regionalisme hi tenia son na
natural terrene, que ningú pensava en iashermosas regions del
Sud, com si ellas fossin incapassas de compendre '1 significat, ni
la trascendencia de las novas vias que la moderníssima ciència
política ensenya als pobles. Com desahuciada de tot remey se
considerava, equivocadament, la regió andalusa, y fins se creya
infitil poder dir à aquell poble adormit, i' hermós Surge et amhula de la ressurrecció. Equivocació lamentable que avny ve à
desvaneixer, essent portantveu de la aspiració regionalista, una
publicació que si be 's presenta modesta en sa aparició, reclama
son lloch pera formar part entre 'is pobles espanyols que volen
tràurers de damunt la pesada llosa ab lo que 'Is Centralisme buròcrata y jacobí havia pensat enterrarlos pera sempre.
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Se publicà & Granada una revista quinzenal d'ï Arts y Lletras, titulada L a Alharribra, QÍ\ la qual colaboran los més distingits escriptors de la regió andalusa. En dita publicació hi • ha
usa secció destinada als interessos peculiars d' aqüell antich
realme, en la qual hi trobém aqueixas hermosas paraulas que
be poden considerarse com lo programa del regionalisme andalús: «Encara que 'Is homes... h.2igm sepa-iat administrativament
la regió andalusa, fent naixer en cada,una de las porcions de
terra en que la dividiren, caràcters, aspiracions é ideals distints,
Andalusia no renega de sos. orígens, y 'Is andalusos no dú·ímg'm
d& provincias, j units ien Garinyós abras nos reconeixém fills- de
la mateixa regió. L a idea del regionalisme ha fet poderosa y
forta à Catalunya: y aqueix regionalisme que no significa separatisme, ni rebelió, es noble, es gran, es digne- d' admiració y
de respecte. L a idea de fomentar lo regionalisme andalús'ha
produhit excelent impresió entre nostres bons atnichs de Sevilla,
de Màlaga, d'. Almeria y d' altras provincias.».
Y acaba dihent X a Alhambra: «jTàntdebó que nostra modesta revista avivi entussiasmes decayguts; consolidi Oassos que la
indiferència casi afluixa; y fassi sortir de ia inqusbrantable ado
ració que Andalusia tingué sempre & la mare pàtria/la - idea de
la regió, que conforta 1' esperit y crea sava vigorosa, ab lo carinyo à la llar,,!' amor de la mare y dels fills, crea héroes, sabis, literats y artistas, obrers y homes de ciència!»
Aqnestas entussiastas paraulas responen ben clarament à 1
sinceritat dels sentiments que las han' inspiradas; y en veritat
ufaiagan nostre cor aí veure que s' esmenta à nostra estimada
terra y 's fa alusió à la obra redemptora de nostre renaixement
pera encoratjar als bons fills deia Béüca en lo travall de reivindicació de sa personalitat ètnica.
Poden parlar tant com vulgan los histrions del centralisme
uniformista del egoismo de las provincias y de ía bojería y èstulticia dels catalans. Afortiinadament'aqueix «egoisme» que fa
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renaixer las adormidas energ-ías de las regions es 1' únich que
farà possible d' aquí en avant la vida dels pobles que forman 1*
Estat espanyol. [Vulga Deu que aqueixos egoismes no morin, en
qual cas la finis Hispanioe quedaria escrit en lo llibre de la Historia ab caràcters d' eterna deshonra!
(De L a Eenaixensa.)
SECCIÓ

R EL LIG

IOS A

SANTS D ' AVTJY.—Sant Segundo; Jonàs y Baríqniso, màrtir; Armogàs, compte y
màrtir; Eustasi, abat y comíessor; Bertolo, comfessor curmèlUa; Santa Gibirtrudis, verge
y monja.
Sant Eustasi, nasqué à últims del sig'le V I de una de las casas mes nobles de Borgonya quant Sant Columbà fundi lo célebra monastir de Lexeuil, fou dels primers monjcs
que 's posaren à sa obediència. Fundà Sant Columbà altre monastir à Bregent y desdo
allí envià à Sant Eutasi per abat del de Lexeuil; feu excursions apostóllcas en diferents
pahissos, logrà reunir mes de sisconts monjos en son monastir morint santament en ell
1' any 625 prop dels 70 d' edat.
PAEROQÜIA D E SANT FELIU.—Missas per Joseph Ribatallada, Feliu Griera y
Umbert, Joan Gorina Borrell y Eussebi Verdiell.
PAEROQÜIA D E L A CONCEPCIÓ. —Missas per Maria Figueras, Vda. d' Estefanell
y per Paulina Pahissa.
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En lo Registre Civil d' aquesta ciutat »' han fet las següents inscripcions durant los dias.26, 27 y 28.
Defuncions: Camila Masagué Vilaburrias, soltera, 52 anys.—Joana
Claramunt Muniert, viuda, 71 afios.—Estrella Eseudé Batista, soltera,,
17 anys.—Pere Girbau Mòliné, 3 anys.
Naixements: Carolina Costa Suííol.—Magdalena U y à Pladeliorens.—•
Urbano Bracons CIós.—Miquel Masip Masip.—Antoni Camell Camell.—
Joseph Lliraargas Mas.—Mara Dosrius Torres.—Franciscà Basum Mestres.—Àngela Andreu Raich.—Baldiri Costa Domènech.
Matrimonis: . Joseph Trullàs Artigas ab Càndida Barderi Soler.
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CAIXA D' ESTALVIS D E SABADELL
Han ingressat ab fetsa d' aquest dia 4389 pessetas, procedents de
415 imposicions, essent 6 lo número de nous imponents.
S' han retornat 6039:86 ptas à petició, de 10 interessats.
Sabadell 27 Mars de 1898.—Lo Director de turno, Joseph Cirera.

Ja s' han efectuat las eleccions; ja '1 poble ha pogut, ab exponfaneitaf
y propi convenciment vieglr td representant dels se«ts interessos; i& tenim
una, vergonya méa (y això sí que no bo subratllém) en la historia de la
política contemporànea. Los feudals del sigle dinou.poden estar orgulloso? d ' h a v ^ r lograt trepitjar una vegada mes la voluntat del poble. Y
i ' home de jas Uívertats totas, inclòs la del sufragi universal, pot dormir
tranquil esperant 1' hora de las terribles venjansas.
Ja s' han efectuat las eleccions y '1 gobern ha tret triunfants à tots los
s^us amichs encasillats; ha fet rodar la maneta del manubri y à son estrident só s' han atropellat, lleys, s' han confiscat voluntats, s' han comprat cpiíciencias y s' ha escamotejat v i l y descaradament la suprema voluníítt dei poble.
Per honrar las poltronas de la representació nacional ha preferit I '
home burro y descastat, al sabi y digne, lo cunill de guix à 1' home de
conviccions arreladas, 1' home embrutit per sos vicis al de morigeradas
costums y moralitat acrisolada, lo neci al sabi. Y ab aquèsta gent gobern a r à la Espanya y acabarà d' abocarnos als tremendos conflictes que 'ns
amenassan que j a hi som al.fi de la pobre Espanya.
Molt y molt teuim que dir sobre aquest punt. Ho faróm successivament en altres números.
Ab palla y temps, maduran las mespras.

Ha sigut nombrat per lo senyor Mansana, director general de las fàbricas de gàs.de Sabadell, Manresa y Tortosa, nostre distingit company
de causa don Joan Capmany y Capmany, per quin motiu dintre poch tornarém à tenir entre nosaltres à tant valiós y decidit company de las nostras ideas.
Ho celebrém de veras y felicitém à nostre atnícti Capmany per son
ascens.
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Diumenge à l a plàssa àe toros de Barcelona, ocorregué una d' aquestas
desgracias que son ben frecuents en espectacles de tan b à r b a r a naturalesa. Durant lo toreig del quint toro y mentres 1' espasa Ripoll matava 1'
animal fou agafat per ell, ocasionantli feridas de tal consideració, que 1'
infelís torero portat en bràssos à la enfermeria morí al poch rato;
Escenas de civilisació espanyola.

Nostre distingit amich don Francisco X . Serra, redactor de La Costa
de Llevant, i a contret matrimoni ab la bellíssima senyoreta donya Mariana Pujadas y Bosch. Enviém als contrayents la m é s coral enhorabona.

La nora agrupació catalanista de que fa pochs dias donarem compte
s'havia constituhit à la important vila de Valls, cridà darrerament als
seus associats à reunió general acordant lo nombrament de càrrechs,
havent sigut designat pera President don Francesch Ribas, fabricant, y
pera Secretari don Fidel de Moragas, propietari. A l propi temps determinà que 's delegués al distingit advocat don Vicens de Moragas pera
que representi à la nova agrupació en lo Consell general de representants
de la Unió Catalanista, quan aquest sigui convocat.
L ' acta'd' aquella junta acompanyada d' un atent ofiici solitant que
se'ls admeti dintre de la Unió, va ser enviada à la Junta Permanent d '
aquesta pera soa coneisement y resolució.

L ' enterro de la senyora D . " Camila Masagué y Viíarrubias, que tingué lloch lo passat diumenge, fou una verdadera manifestació de dol, en
quin acte quedaren plenament demostradas las generals simpatias que
en nostra ciutat disfrutava dita senyora y 1' àpreci en que 's té à la família de la mateixa.
Rebi novament tant apreciable familia nostre mes sentit pésam y que
Deu los hi concedeixi llarga vida per eucomauarli i ' à n i m a de la difunta (Q. A. C. S.)
S' ha adherit à la «Unió Catalanista» la Agrupació de las nostras
ideas constituhida recentment à Besalú.
Los socis inscrits son ja en nómero considerable entre 'Is que hi figuguran las personas mes significadas de la població.
En la població de Moyà també elements, vaiiosos estàn constituhintse
en agrupació catalanista.
També sabém de molts pobles de la comarca del Panadés que
pre-
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paran -pera conatitahirs^ en agrapae.iQna los elements independents dels
mateixos pera ajudarnoa en la nostra obra regeneradora y ba-trers coriu
josament ab los enemichs de la pàtria.
lAvaaU
,
Després de la lectura en la Junta d' A r a r z !s y Valoracions de.las esraenas suscritas pels senyors Sallarés.y altres, que la ponència manifestà
acceptar, se prengueren en votació ordinària 'is següents acorts, que reproduhim per ser de gran interès:
.
Primer. Que es convenient pera las bonàs relacions entre Espanya,y
'Is Estats Units d' Amèrica ajustar un arreglo comercial ab dit país en lo
que 's refereix al cambi de mercaderias ab la Peninsula é islaS Balears.
Segon. Que aquest arreglo pot consistir, desde are, en que '1 Goberu
fassi ús de la facultat que l i concedeix 1' article segóu del real decret de
Sl de Desembre de 1«81, concedint à aquella nació ia segona tarifa del
aranzel vigent à cambi dels beneficis aranzelaris que ofereixi' acta de
34 de Juliol de 1897, aprobatoria dels aranzels vigents en los Estats Units.'
Tercer. Que nn cas d' haverse de negociar lo tractat de tarifas anexas, ho sia en los termes que s' expressan en .lo present dictàmen, y
Quart. Que 's posi 1' acort que ' l ministre d' Hisenda adopti en aquest
delicat assumpte en coneixement dels ministres d! Ultramar y Estat, en
contestació à las reals ordres que respectivament han comunicat à aquest
departament, fóntloshi" ías observacions que s'.indican cn la darrera part
d1 aquest dictàmen.
.
Diuhen de Montserrat que s' està pintant la càpula del camaril del
fiistórich cenobi, obra que porta à cap lo senyor Llimona. Los travalls d(
pintat y decorat s' executar) pel senyor Sauraèll, qui, ab 1' arquitecte senyor Villar, baix qual direcció s' efectúan ditas milloras, sovint visitan
las esmeníadas obras.
Tumbé 'a troba molt avànsat lo pintat y decorat d' a q u e l l h e r m ó s temple, en termes que, exceptuant la part de sota de! cor, lo demés quedarà
corrent pera '1 dia primer de Maig, festa de la patrona de Catalunya.

En lo concurs públich celebrat aquost any per la Associació d' enginyers industrials de Barcelona, ha.sigut premiat ab un accèssit lo travall
qual tema es sobre la «íUgla del càlcul».

PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 98, casa de
coDÍiansa.

8

LO CATALANISTA

Durant los dias 30 y 31 del present mes, de 9 à 12 del matí se cobrarà
en lo local de costum, carrer de las Paus, las cuotas del tercer trimestre
de contribució ab lo r e c à r r e c b del 5 per 100, en concepte d' apremi de
primer grau.
T E L E G R A M A S
Madrid, 28, 5 t.—Se diu que demà tindrà '1 gobern copia del informe redactat per la
comissió t é c n k a americana raspecte à la voladura del «Maine». Avuy se 'n donarà compte à.las cambras de Washington y '1 dimecres vinent Mr. Mfic-Kiníey hi enviarà, lo Missatge anunciat demanant rnitj milió de dollars pera 'Is reconcentrats cubans.
H i ha hagut un motí à Manila que segons lo general Prirao de Rivera no ha tingut
importància havent sigut sofocat als pochs moments.
S' ha reunit la Junta de Gobern del Banch d' Espanya acordant concedir al ministre
d' Hisenda lo crèdit de 40,000,000 de pessetas que tenia demanat.
H i ha gran entussiasme, segons diuhen, pera ajudar à la funció que 's prepara al
Eeal à benefici de nostra marina de guerra.
A última hora s' ha iniciat una baixa en casi tots los valors de la Bolsa havent vingut comensada desde ParísLas eleccions ò farsas electorals ropresentadas ahir à Espanya han donat los resultats que s' espi rava'. Ha surtit 1' encaslllat en pés haventhi hagut disturbis en alguns pobles,- protestas, saragatas y lo que es mes trist morts y ferits. S' ha distingit Bilbao per
los e».eànco!s electorals. Y mentres lo gobern y la gent política s' entreten ab aquestas)
baixesas lo de Cuba va arreglantse cap per avall y 'Is Estats Unit-; se vau preparant
pera fer exclatar lo conflicte. S' acosta la fi d' Espanya à passos agegantats.
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Londres í 90 dias fetxa.
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BuaS "prenipsaS pera enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Una taiïipa pera forn ab tots sos accesoris.
• Una maquina y caldera ds vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «Corliss», alta presió, caai nova. ;
Tot en bon estat y à preus rednhidíssims.
Informaran; Arra^al de dins, 22. — SABADELL
Per retirarse del negoci, 's ven una acreditada I s o t i g · · a c l e g - o i ^ i - í ï - s ,
situada à la RAMBLA, N.0 41.
Pera més informes en lo mateix establiment.
Imprempta y Encuadsrnacíons ds Pere Tugas, Carrer ds Calderón, 3 G . — S A B A D E L L

