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la FLECA del carrer de Gracia n.0 29 (per re
tirarse, 1' actual duenyo, del negoci).
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5 anys. Lòs nous se, venen ues'de 150 d U P O S y
son construïts ab tnarch de metall, boiia IÍTIIBSt*ió y candelwos dobles.
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drer, à preus económichs
Aquesta casa »' encarrega de. tota claís© d<.
afinacions y reparacions.
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j O A M COMAS FAURA
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Cayna à la verdadcra catalana; bonàs habitacions pera fa
milias y particulars; molta netedat y economia. .
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Aquesta casa fa 62 anj'-s que dona diàriament la sopa ais pobres

LO CATALANISTA

ELECCIONS
Ja '1 tenen diputat. Ja poden estar contents. A forsa de coaccions de tota mena y de medis no acostumats a usar en un disdistricte en que, j a que no 'Is cacichs, los electors semblava que
tenian en alguna cosa la dignitat del vot7, lo candidat ministerial
ha obtingut, ja que no !1 triomf moral, la viccoria legal, y, per
consegüent, 1' acta de diputat à corts per Vilafranca del Panadés.
Desde are poden donarse per ben satisfets los cacichs que
tant han combatut la candidatura del nostre bon amich 1' llustre candidat catalanista don Joan J. Perraanyer y 'Is que per
debilitat, per por ó per rahons més indignes los han ajudat en
sa patriòtica empresa. Nosaltres no 'ns ne queixétn massa,
tant perquè la mateixa guerra decidida que se 'ns ha fet ha demostrat la por que la nostra santa causa feya y fa, y la votació
real y efectiva que '1 nostre amich tingué fou nutrida per tot
arreu, acusant verdader entussiasmc y verdadera fà en los que,
malgrat tots los obstacles, lo votaren, com perquè hem deixat
un magnifich llevat catalanista en totas las mes importants poblacions del districte, quins fruyts no trigarém à veure y ademés
hem mesurat las forsas ab que 'Is elements s'enuinament catalanistas comptan, y hem adquirit la necessària experiència y
molts dels datos indispensables pera resistir en altra ocasió una
pressió oficial, quals efectes ja sabém quin son, calculats en lo
grau màxim, que es lo que, segons las personas coneixedoras
del districte, en la eleció del diumenge ha alcansat.
Pera 'Is que no queda cap motiu de satisfacció es pera 'Is
pobles del districte de Vilafranca del Pahadés que desde are disfrutaràn per diputat à un bon senyor molt amich d' en Collasso
y dels demés cacichs fusionistas, pero quin únieh mèrit polítich
y garantia de la seva gestió, segons ho digueren los patrocinadors de la seva candidatura en lo manifest que publicaren, consisteix en votar sempre d' acort ab lo Gobern. En los actuals
moments de gravetat escepcional, lo districte de Vilafranca del
Panadés hauria pogut tenir la honra de que sortís de si mateix
per medi de son diputat la veu del bon sentit, del verdader pa-
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triotisme, dels sagrats interessos del país. En unas Corts que
estan destinadas à una vida ab seguretat curtíssima, pero de
trascendencia inmensa pera la historia d'aquest país desgraciat,
Vilafranca hauria pogut essferhi, representada per qui aixequés
ben alta la veu exigint à cadascú las responsabilitats degudas,
apoyant las solucions més dignas y mes convients als interessos
dels pobles, .oposantse,enèrgicament als molts disbarats que sens
dupte proposaran las lleugeresas dels uns y '1 patrioterisme orgullós y estúpit de molts, que al fi paga, com la experienciaí vc
demostrant, lo pobre país faltat de previsió y de coneixement
dels homes.
Lo dictricte de Vilafranca del Panadés .hauria pogut disfrutar de dias de satisfacció verdadera y d' orgull nobilíssim al
sentir son diputat parlant coratjosament en nom de la pàtria
catalana, defensant tots los interessos llegítims, proveyent los
conflictes futurs y senyalant ab energia las causas dels mals
presents, essent un verdader diputat d' influencia eíectiva en la
la vida del Estat. Oad,a discurs del senyor Permanyer hauria
sigut una honra pera Vilafranca, del Panadés. Y res pot satisfer
tant à un poble, en lo més Uegítim de sos orgulls, com 1' íntim
convenciment d' haver obrat be y en son propi interès al elegir
«son representant.
. ,
,.
En cambi avuy, qué l i espera al districte de Vilafranca? La
sèrie indefinida de desenganys, que es la consecuencia llógicí:
de,tota elecció en que triomfa un cannidat ministerial. Los pobles esperaràn un y altre dia, quin la rebaixa dels consums,
quin la construcció d'una carretera, quin la solució de tal ó
qual expedient ab quinas promesas se 'Is ha atret, pera no Cumplirlas, segurament pera que puguin ferlas també 'Is propagandistas del futur candidat ministerial de las eleccions próximas y
entretant sense una veu que en son nom s' aixeqüi, sei^se '1 consol de tenir qui en las Corts sia com ressò de sas aspiracions y
sas protestas, lo districte de Vilafranca del Panadés serà un més
de la massa incalculable dels provehits de diputat ministerial,
sufriat pacient y resignadament tots los mals que estàn reservats pera dintre de ben poch à aquest desgraciadíssim país.
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SESCÍÓ

R E L L I G I O S

SANTS D'AVUY.—Sant Quiri, tribuno y màrtir; Regni], Pastor y Socim, bisbes;
Joan Climach, abat y confessor; Santa Margarida, vcrg-e cartiijana.
Sant Joan Climach, nasqué en temps del emperador Justinià I , estudià las ci«ncias
sagradas y profanas y se retirà à una petita hermita de la montanya de Sinai, després
de molts anys de soletat 1' obligaren à desempenyar lo càrrech d' Abat de totas las hermita» de dita montanya, pero renuncint després d' alguns anys dit càrrech se retirà altre volta à la hermita ahont mori santament à la edat de 80 anys.
PARROQUIA DE SANT FELIU.—Missas per Jacinta Benessat, Vda. de Garriga; y
Feliu Fontanet Casali.
PARRÒQUIA DE L A CONCEPCIO-Missa per Franciscà Figueras, Vda. de Estefanell.

IVo-fcas o f i c i a , ! s
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 29.
Defuncions: Melcior Argelaguet Ortiz, 13 mesos.
Naixements: Maria Oolillas Racudé.

M O V AD ' excelent pot calificarse '1 conjunt que per la companyia Alarcón,
Bosch y Vega, obtingué la preciosa sarsuela La tempestad, posada en escena en la nit del diumenge en lo teatro Euterpe.
La funció, à benefici de la coneguda tiple D.a Manela Rodríguez se
•vegé bastant concorreguda; y la beneficiada obtingué molts aplansos y
bastants regalos de sos. admiradors y amichs. Cantà ab molta delipadesa
la seva part te Àngela. La de Roberto tingué una experta intérprete en
la Srta. Berenguer, Los Srs. Bubé y Bassols tingueren algun moment
felís, y '1 Sr. Escribà, feu las delicias de la concurrència desempenyant
ab molta g r à c i a ' 1 paper de Ifaíeo.
Los coros molt ajustats y la orquesta «Muisins» brillantment conduhida pel Mtre. Bosch.
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Ha comensat à regir la nova tarifa acordada per las corapanyias di
ferro carrils de Carinyena y del Nort, pera '1 transport de vins à Barcelona, introduhint una economia de S'óO pessetas per toneiada.
En la corrida de novilios celebrada à Barcelona lo pa,ssat diumenge
hi hagué una de tantas desgracias com solen succehir en aquest bàrbaro
espectacle que alguns infelissos anomenan espectacle nacional.
Va morir un torero, en mitj de l ' esbojerrada animació de la plassa,
continuant !a corrida com si tal cosa y... als morts que 'Is enterrin.
Es una vergonya pera Catalunya que 's permeti un espectacle tant
salvatge. '
'
Per culpa del temps va suspandrers diumenge la professó del ViaCruds de la Parròquia de la Putissi-ma Concepció, haventse acordat què
tingui Uoch demà à las 8 del vespre si '1 temps ho permet.
Definitivament sortirà à la llum pública en aquesta ciutat lo dia 9
d' Abril, lo setmanari orga del partit federal, titolat E l Federal.
Tenim entès que h i coloboraràa varis reputats escriptors de la vehina
ciutat
Llegim en la secció telegràfica y telefònica de «La Vanguardia»:
. «La colònia filipina en Madrid ha entregat al ministre de Ultramar
una soticitut, oferintse à organisar cada un de sos firmants, un regiment
de m i l homes voluntaris, destinats à retxassar qualsevol intervenció extrangera en aquella isla.»
Ab lo que's veu no'Js falta patriotisme y ganas de fer ' l maco als
eludits firmants, pero mes haguera valgut que P haguessin tret pera pa-,
cificar à Filipinas y no fer malbé als nostres infelissos paysans que res
hi tenian que veurer.
Ahir ai vespre ' I catedràtich de la Facultat de F a r m à c i a de Barcelona,
doctor Torà donà una conferencia pública en lo Centre Escolar Catalanista.
Don Eusebi Güell y Bacigalupi ha entregat en lo Palau de Ballas Arts
la relació dels artistas b à v a r s que per mediació de S. A. R. la Primpcesa
donya Pau concorren à nostra Exposició de Bellas Arts. Los Comitès de
Amberes y Holanda que presideixen los cónsuls d' Espanya, del qual forman part los presidents d' aquellas academías, han avisat també la sor-
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tida de las expedicions, remetent al mateix temps ía relació 'dèls»; àHistas
y títuls de las obras. Ditas expedicions, ademés d' èss'er iiiolí líumerosas,
comptan ab obras dels principals artistas d' aquells paissos.'
Hem rebut lo tercer número de la molt notable revistaCaíaZoma, lo
qual c o n t é ' 1 següent y escullidissim sumari:
Joseph Soler y Miquel, "pav Joan Pérez y J o r b a . — L ' ^ z a , per Claudi
Planas y Font.—Lo vell earrilayre, per Ignasi Iglesias.— L'Ideal y ' l Misteri,-per E. Vendrell.—Primavera, per Jaume Terri,—Las pretas, tragèdia d' iEschyi, traducciú d' Artur M·dsnerà.—Ü'briagueuvosl, per Cb. Baudelaire, traducció de J. R. G.—Bibliografia, per L I . y li,—Literatura pariMenca en castellà, per J. B. R.
En un torrent del vebf poble de Barbarà va ser trobat en la. matinada
del passat diumenge lo cadàver d' un home assesinat.
Lo jutjat d' aquest districte va personarse à dit torrent manant fos depositat 10 cadàver en lo cementiri de B a r b a r à .
Segons s' ha pogut indagar la victima era ua vehi de dit poble y 's
deya'Joan Armengol.
S' ignoran fins are los móvils del crim. La guardià civil y mossos de
la escuadra ban detingut à varias personas per creurers poden tenir part
en lo crim..
.
.
:
,.
En lo vehí poble de Castellar una forta pedregada ha destrubituna
bona, part de cullitas en una extenció de mes de caaíre kilómeíros.
;... .Jjfi^a^^t^luqenge-'s desp^di/d'-ajqtnes.f públich la companyia dels
\,$$nj,ors.iMoniçrx) y ^Zwarez que treVallaba en lo teatro Principal,
; Se posaren en escena las saréuelas Retolondrón, E l baile de L u h Alonso y E l Gaitero, que obtingueren un bon deserapenyo per p a r í de tot lo
personal de la companyia.
... Dita companyia comensà lo dilluns passat à treballar en ío teatro Círco Barcelonès de la vehina capital.
Solempnes prometen ser las funcions que 's celebraràn en la Basílica
de Montserrat lo dia.8 del vinent mes de Maig ab motiu de la proclamació per los Somatents de Catalunya del Patronat de la Mare de Deu d®
Montserrat.
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Lo geaèral don Pelayo Fontseré, gefe de dit cos, ha. visitat en unió al
los vocals de la Junta directiva senyor Franch y Badia y Andreu al P.
Abad de Montserrat pera senyalar las líneaa generals de la festa.
Seràn invitats à la mateixa lo,senyor Arquebisbe de Tarragona y tots*
íos Prelats de la província eclesiàstica tarraconense/ los Gobernadors civils de las quatre proviacias catalanas, los presidents de las Diputacions
de Catalunya, lo president y fiscal de la Audiència Territorial y 'is presidents de las Audiencias de lo criminal d' aquest Primpcipat.
H i coucorreràn també 'Is somatents armats de tota la provincià ab sos
cabos de partit y de districte, acudinthi 'Is de Manresa ab sa històrica
bandera, los de Igualada ab 1£ estandart del Sant Cristo, y tots los demés
ab sas insignias y veneras.
Los Prelats assistiràn lo d:a 7 à la Salve de Montserrat, y l ' endemà
oficiarà de pontifical lo Metropolità de Tarragona.
S' hà ofert lo sermó al secretari de cambra d' aquest Bisbat doctor don
Sebastià Puig.
Acabats los divins oficis se celebrà una solempnc professó relligiosa
presidida per los senyors Bisbe y Abí;d de Montserrat, portant lo tabernacle de la imatge de la santa Patrona comissions dels somatents en representació de las diferenías provincias y comarcas, lluhint los tipichs trajos del país.
S{ oferirà '1 pandó principal al Capità general del Primpcipat, à qui '1
cos de somatents invitarà com à quefe d' aquest cos d ' exèrcit.
Acabada la profesó 's firmarà una acta ds la festa per los Prelats y
atitbrisats civils, militars y , provincials, per triplicat, una pera V arxiu
del Mouastir, una altra pera '1 de la Corona d1 Aragó y una altra pera '1
cos de somatents.
Aquest oferirà un dinar oficial en honor de las referidas autoritats.
Terminada la funció relligiosa los somatents ànifàn à besar la mà de
la Verge Santíssima en son propi camaril, reuníutse tots à las tres de la
tarde pera verificar lo desflle d e v a n í del senyor Capità general, quefe
dels somatents y Prelats.
Ab motiu de la projectada festa s'' hà suspès la admissió de pelegrinacions en aquells dias, haventse donat orde de que las habitacions se reservin absolutament pera Ms somatents.
Lo cost de somatents projecta perpetuar la recort de la festa deixant
en la Basílica una Memòria perenne del etitussiasme que sent per sa excelsa Patrona.
'
;
.
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Continua.' cada dia lo Septenari dels Dolors, en la Parròquia de San
Feliu, ab una regular concurrència, y es un gust sentir totas las oracions
en nostre llengua catalana.
Lo'sermó se comensM cada dia al punt de las vu:t; haventsen encarregat lo eloqüent Rvnt. Joseph Cardona, qui, en florit llenguatge català,
posa de relleu los cruelisslms dolors de la Verge, trayentne conseqüenciàs
Uógicas y reglas de conducta pera 'Is catóüchs, quins deuriam procurar
imitar à tan dolorida mare.
Lo Rvnt. P. Fray Antoni de Medina que tenia de fer dits sermons,
continua encare malalt, per qual motiu nos havéra vist privats do sentir
à tant eloqüent com p a t n ó t i c h orador.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
TE
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Madrid, 29, 5 t.—Hi ha molta espectació pera conèixer lo resultat de la conferencia
entre Sagasta y Mr. Woodfcrd en presencia dels ministre» d' Estat y ÜUramar.
Un despaig de 1' Ï-Iabana coratinic» que '1 cos de voluntaris ha otert al gobem formar batallons còtipòstos ds espanyols de 19 à 40 anys en lo càs qu' exclati una guerra
internacional.
,
: Lo missatge de Mac-Kinley al Parlament americà està redactat en termes pacifichs
solzameat qne al parlar de la catàstrofe del «Maine», assessorat per los oficials de dit
barco, admet la versió de que la voladura fou provocada per 4a explosió d' una mina
subterrànea.
TelegraSan de 1' Habana qu' han arribat à aquell port los crenhers nort-amerícaus
«Mongrover» y «Duche».
S' assegura qne '1 primer d' Abril quedsràn en vaga per acort dels mateixos traralladors tots los miners de Bilbao,
. •
Londres * 30 dias fetxa
»
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DliaS prempSa'S' pera enfardar.
Üna pastera ab tots sos accessoris.

Ulla tanipa pera forn ab tots sos accesoris.
•. ïïna iniqmrLa y caldera de vapordé dos cabaiis d© forsa,
sistema «CorlisS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y. à prens reduhidíssims.

Informaran; àrra'bal de dins, 22. — SABADELL
Imprempta y Enümadsrnacion* de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

