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defecte de construcció pf.
5 anys. Los nous se venen ilesde Í 5 0 d u r o s y
son construïts ab march de metall, boa* pulsació y candeieros dobles.
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l ^ l ^ i l ® : usats n'hi hàn 5 pera ren• ^ « • B w ^ S Í drer, à preus económichs.
Aquesta casa.»' encarrog·a de tots. claïsa de
afinacions y reparacions..
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C ú y n à . à la verdqdera catalana.;-bonas habitacions pera farailias y particulars; molta netedat v economia.

iirterie, | i filié, 12, - Qwi Ml). - BiEGELfll
Aquesta casa fa .6^ anys que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobres

LO CATALANISTA

ï-<a Ï3£vl;£a,ila electoral de Vilalranca

L a invensible Catalunya en lo temps "que era mestressa de
sí mateixa, en lo temps que 's governava ella. mateixa, avuy
que està agarrotada pel Centralisme y que està governada pels
hidalgos madrilenys ha quedat vensuda; no es estrany, L a Unió
Catalanista e n c a r n a c i ó de la Catalunya renaixent ha provat d '
entrar en lluyra agarrotada h i tot, contra lo poder absorvent de
Castella, fiada ab la forsa dc |_la r a h ó , y lo Centralisme 1' ha
vensuda ab la r a h ó dc la forsa, pero no ab la r a h ó de la forsa
corporal, no ab la r a h ó de la forsa de la estratagema noble, no
ab l a ' r a h ó de la lògica comvincent; sinó ab la forsa m i l voltas
bruta y criminal de 1' amenassa de la fam, com escarceller inhum à que amenassa als presos que faltin à sas ordres mes ó
menys despóticas à privarlos del aliment necessari à sa subsistència.
L a Catalunya r e n a i x é n í , la que recull en si tota la bona sa• va de la grandesa y de las virtuts de 1' antiga Catalunya, havia
mirat fins are ab asco l'anomenat sufragi universal que las lleys
de la pressó anomenat Estat Espanyol concedeixent pero ab rep u g n à n c i a y tot, veyent que no h i havia altre medi legal de fer
sentir sa veu y sas queixas als escarcellers d' aquesta presó en
que està ficada, que valerse d'aquesta lley del sutragi, s' ha
decidit à provar si era posible obrir la porta del parlament à
wa. de sos mes ilustres fills, à un c a t a l à veritable de acerat tremp
pera que portes allí la veu de la esclava Catalunya y senyalés com nou Colon ab ma ferma, lo camí del nou mon del regionalisme, únich medi de salvar aquest Estat que bomboleja y de
donar als pobles la verdadera llivertat per la qual lluytan ea
v à durant tot aquest sigle. _
L a batalla ha sigut ferma; lo centralisme ha presentat per
canditat de Vilafranca à un c a t a l à descastat, à un home quals
dnichs mèrits san los d' ésser molt rich y soci d' un casino arist o c r à t i c h de Barcelona y araich de cuatre descastats com- e l l .
L o Catalanisme ha presentat à un home ilustre per sa familia,
quals mèrits son un talent reconegut, uns titols academichs, una
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honrades à tota prova, un c a r à c t e r cencer, una virtut àcrisolada, y ü n a representació insigne, p u i g te per dret propi la repre
sentació de la Catalunya nova que renaix, d' entre sas cendras y
està en,lo c a m í de reconquerir sa personalitat p r ò p i a robada per
lo Centralisme.
Estols de valents catalanistes han soríit dc Barcelona, de Sabadell, de Manresa y d' altres punts pera ensinestrar als pobles
dels districies Vilafranca y fer los entendrer la necessitat d ' acudir à las urnas pera obrir la porta del parlament ai representant
de Catalunya; reunions, Meetings, fullas de propaganda verdaders exèrcits de bons patricis pera evitar tupinadas, tot s' ha
posat en joch pera que sortís triumfant lo clam de la verdadera
Catalunya, pero tot-ha sigut inútil, s' han evitat las tupinadas,
pero nostres enemichs, los enemichs de Catalunya, han. empleat
medis mes criminals han empleat los medis de 1' a m e n a s s à de la
fam y lo poble c a t a l à j a prou abatut no ha pogut resistir y s' ha
doblegat.
À Esparraguera b a s t à una rècomenació, ab punts suspensius,
del Sr . Sedó als treballadors-de la colònia per que tots per sal
var lo pa de cada dia anéssim à votar contra Catalunya, ;y>;als
demés pobles del districte inclòs Vilafranca, b a s t à 1' amenassa
del pago incontinenti dels consums y de las m i l gabelas ab que
1' Estat espanyol, aqueix serpent xuclador de la sanch de Catalunya .'Is esprem per que los estraQ-ats pagesos donant; una mirada à la misèria de sas familias y à sa casa, la caseta de sos
avis bambolcjant, anessin à votar pels enemichs de Catalunya.
Catalunya ha sigut derrotada legalment, pero m o r a l m é n t ha
obtingut una brillant victòria, puig à pesar de la presió oficial,
à pesar de 1' amenassa de la fam, à pesar d' ignorar molts y
molts dels electors del districte dè Vilafranca la tracendental, l a
inmensa i m p o r t à n c i a que ceraia la batalla que s' estava lliurant,
lo canditat de Catalunya obtingué mes del cincuanta per cent
dels vots que obtingue son adversari, yots expontonis, vots comvensuts vots de catalans valents que coneixedors de la santa
causa que 's ventilava passaren per sobre tots los obstacles y totas las araenassas pera cumplir ab sa con ciència.
Sl ha barrat à la verdadera Catalunya la porta del Congrés
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y no han pensat sos escarcellers que al b a r r a r l i la porta legal
1' autorisavan à entrar per qualsevol porta, la r a h ó de la forsa
bruta ha vensut avuy com vens moltàs vegadas pero son triomf
es flor d' un dia puig la forsa de la r a h ó no mort y creix y creix
y s' ageganta y tart ó d' hora vens y domina.
Pensin los goberns centralistas, pensin los cacichs servils y
rastrers d' aquestos goberns, pensin los catalans renegats, que
son imperi c a u r à sens remey y sa cayguda serà tant mes horrorosa quant mes crims socials cometin, pensin, que los ideals contra 'Is estats absolutistas d' Europa en la passada centúria tenian
obstacles mes grossos à vèncer que 'Is ideals regionalistas del
sigle X I X . y à pesar de sos sofismes y de sas equivocacions ab
menos d' una centúria han enderrocat la ma.jor part dels tronos
de las m o n a r q u í a s absolutas, pensin los catalans q u e ' s deixan
dominar per la vanitat d' ésser amichs dels grans personatges
polítichs del centralisme y que per un acta de diputat obtinguda
per medis que 'Is deshonran son t r a ï d o r s à Catalunya, que Catalunya es mes forta q u ' ells y que tart ho d' hora lls arrebass a r à de sos pedestals de fanch y pensin los que fan presió sobre
la conciencia dels que d' ells necessitan per viurer, que ab son
procedir indigne fomentan 1' anarquia y que la justícia de
Deu ha de caurer inexorable sobre d' ells y que son remordiment serà etern.
L o Catalanisme està satisfet de sa obra y tots los bons patricis que hem lluytat en aquesta batalla mos dolem de la derrota, no per ells, ainó per las terribles conseqüencias que poden esdevenir als catalans renegats vencedors; los bons catalans han
complert ab son de ver y la conciencia tenen ben tranquila, han
trucat à las portas de la legalitat y las -han. trovat tancadas,
pero s à p i g a n los renegats que quedan obertas de bat à bat las
portas de la r a h ó y de la justícia de Deu que no desampara may
als pobles oprimits.
QUINTILÏA.

LO CATALANISTA
SECCIÓ

RELLIGIOSA

SANTS D' AVUY.—Sant Anàs, profeta; Benjamí, diicono y màrtir, Amadeo, duch
de Saboya; Pere, soWat y hermitó; Santas Cornellà, màrtir; Balvina, -verge y màrtir.
Lo Beat Amadeo, duch de Saboya, fill de Lluís I I nasqué à Tounou 1' any 1Í35,
sigué model de piimeeps sapiguent unir abmirablement la santedat de vida ab lc «splendor de la realesa y procurant sempre la felicitat de son peble buscà sempre la pau, pero
no reculà gens en la guerra quan se tractà de la honra de son poble y de la defensa de
la relügió, morí plorat de tots sos vassalls 1' any 1472. En Tista de la aantetat de sa vida
y los molts miracles obrats, per sa intercesió després de mort fou beatificat per Inocencl X I .
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—Missas per Domingo Bsllsolà, pbrébere; Josepha
Matas, viuda de Capella y Francisco Torras Cendra.
PAKROQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—Missas per Baldomoro Velazquez; Gabriel Romeu; Maria Sampere y per las ànimas del purgatori à intenció d' una família devota.

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat «' han fet las següent» inscripcions durant lo dia 30.
Naixements: Pere Vilas Moleras.
Defuncions: Dolors Salas Cases, soltera, 19 anys.—Pere Pujolà Pascual, casat, 76 anys.—Josepha Valls Comellas, 12 mesos.
Matrimonis: Emili Bosch Vilaseca ab Maria Casas Comas,
ALCALDIA

CONSTITUCIONAL D E

SABADELL

Avuy 31 del corrent à las 6 de la tarde se reunirà '1 Ajuntament en
sessió extraordinària pera fallar los expedients de excepció legal dels joves concurrents d' aquesta ciutat al actual reemplàs.
Lo que 's fà públich pera coneixement dels interessats.
Sabadell 30 Mars de 189S.—Lo Alcalde, Joseph A. Planas.
Per retirarse del negoci 's ven una acreditada laotig·a de g·orr·ítssituada & la R A M B L A , N.0 41.
Pera més informes en lo mateix establiment.
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Lo soldat fill d'aquesta ciutat Jaume Pons y Palau que arribà no fa
molt temps de Cuba molt delicat de salut, .ha sigut destinat al regiment
d' Aragó.
Ha sigut contractat per duas únic^s funcions en lo Teatro de .Novetats
de Barcelona lo reputat tenor Constantí tant estinirtt del públich sabadaUench.
.
Es probable qus canti I I Pagliacci en qual obra hi està tant admirablement.
En lo Centre Escolar Catalanista, de Barceíona, tingué lloch dimars la
sessió pública en la qual io distingit catedràtich de ia Facultat de F a r m à cia de nostra Universitat literària D. Benet Torà donà una conferencia
;Sobre «La Iluyta per la vida y sa relació àb los estudiants».
Comensà ab galana frase donan un carínyós saludo y felicitació à la
Lliga de Catalunya que, comprenànt la instrucció y educació per assimilació, acull y dona esbarjo als joves escolars desitjosos d' exposar entre
ells mateixos los coneixements que van adquirint en la Iluyta científica
per inducció. Seguidament passà à demostrar lo que es la Iluyta per la
vida, enumerant moltas y molt ben acertadas probas, de las que anà deduhint la Iluyta desde '1 primer home y que prosseguiren los egipcis y 'Is
grechs. Aqui acabà '1 doctor Torà la primera part de tant important y
ben desentrpttlada conferencia que atragué nombrós auditori al saló d'
actes del Centre, que era íncapàs d' acullir lo distingit jovent que hi acudí pera sentir la veu de tant ilustre mestre de nostra terra.
A l terminar 1' acte '1 doctor Torà fou molt aplaudit y felicitat per los
molts dels seus alumnos que 1'escoltaren.
La segona part del tema serà desenrotllada en la vínenta setmana ab
una altra sessió ques* anunciarà oportunament.
En lo Foment del Travall Nacional de Barcelona s' ha reunit ia ponència nombrada per la junta directiva pera estudiar lo problema dels canbis
que tant raalt fan en los presents moments.
Dita ponència formularà un dictàmen al obgeete de qúo lo Foment pugui dirigirse als poders públichs, indicantloshi los medis que poden posarse en pràctica pera a ü v i a r al mal dels elevats cambis.
"
.
Avuy à las 8 del.vespre, si '1 temps ho permet, sortirà de Ia Parròquia
de la Purisima Concepció, la professo del Yia-crucis,- que devia tenir
lloch lo diumenge passat.
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En la cuestac;ó pública realisada "l. diumenje dia 20 del present mes
en nottra industriosu ciutat per una numerosa Comissió de !a Creu Roja,
ab la cooperació del Ajuntament y k quin acte van assistir varis senyors
regidors, se van recaudat 1.359'75 pessetas, procedents de la Corporació
municipal 250 pessetas, Banch de Sabadell 300, don Timoteo Bustillo 100,
don Enrich Turull 100, don Mateu Brujas 50, don Francisco Ponsà 20,
Capta en los carrerrs 529<7o' que fan lo total de 1.359!75 pessetas. Los
gastos n' importaren 440'75, quedant liquida la cantitat de 910 pessetas
pera las atencions del Sanatoai de la expressada AssociacióAtesas las circunstancias actuals, lo resultat de la cuestació ha si'sut
prou satisfactori, y aixis ho reconeixen los comissionats de la Creu Roja,
que tornaren à Barcelona molt satisfets de las atencions que 'Is hi foren
dispensadas en nostra ciutat.
Segons prevs 1' article 74 del vigent reglament, poden constituhirse
en gremi 'Is individuos dedicats al exercici d1 una mateixa indústria,
cualsevol que sia '1 número d' ells,, quan tots ó la major part ho solicitin
de la administració d' Hisenda durant lo mes d' A b r i l de cada any.
La companyia dramàtica que baix la direcció del primer actor don
Enrich Borràs actúa en lo Teatro Eomea de Barcelona, quan acabi la
temporada en dit téatro farà una excursió artística per Girona, Sant Feliu
de Guíxols. Palamós, Palafmgetl, La Bisbal, Figueras, y Olot.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

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

domiciliada en Barcelona: Dormitori de S. Francesch, n.0 5.
EN LA CASA DE SA PROPIETAT. ,
Tant per son capital y reservas, que es de 30 K i ï l i o r B S g com per ésser l1 única societat, en-un tot catalana de las de la seua indole, ha merescat la confíansa del públich y
sobre tot deis caiíalans amants de la terra, que no volen cercar fora de casa !o que en sa .
casa tenen de tota garantia,, de manera que comptant 33 anys de vida cn 31 Desembre
1836 tenia assegurats capitals que suman

5 5 0 . 7 4 1 , 8 4 8 . 0 ® . PESSETAS
y ha, pagat per 4.413 sinistres

•

5.8©3.®43í11 PESSETAS.
Son Direcctor es D. F e p r a a
D e ü à e , ex- diputat à Corts, Abogat y propietari.
i.h GA'Thl.h^h se troba representada eü íoías las poblacions importants d1 Espanya.
En aquesta ciutat dirigirse à B. Asïtoiíí de P . Casjnsaay.—S. J o a n , w.0 43.

L·O CATALANISTA
TELEGRAMAS
Madrid, SO, 5 t.—Se comenta molt 1' entrevista dels senyors Sagasta, Moret y GuIIón
ab Mr. Woodford per mes que res se sab en definitiva, donchs, han gnardst tots molta
reservaEn las Cambras de Washington s' hi presentan aquestos dias varias proposicions demanant la intervenció armada dels Estats Units en lo de Cuba.
Diuhen de Mégich que la suscripciò oberta per la colònia espanyola pera recaudar
fondos ab destí à la marina de guerra puja prop d' un milió de duros.
En una interview ab un periodista francès ha declarat Mac-Kinlev que es partidari
de la pau y que una guerra entre Novt Amèrica y Espanya seria una gr.in calamitat
pera 'Is dos payssos. Ha afegit que te gran confiansa en que '1 conflicta s® sol-acionarà
satisfactòriament.
La funció qu' ha de celebrarse en lo Teatre Rsal pera recaudar fondos pera la marina de guerra presenta senyals de obtenir un gran éxiti Per are la gran gent 1' ha donada per aisó y tot lo que no s'ha fet pels inMíssos soldat» inútils ó ferits de las duas
guerras colonials va à ferse per eonstruir nous enginys de guerra ab que matar al
pròxim.
Londres « 90 dias fetxa.
»

à la

CANSIS

35'20 d.
35'60 p.
41'00

Tiïta.

01 DliaS TDiempsaS pera enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Uïia tampa pera forn ab tots sos accesoris.
Una maquina 7 caldera de vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «CorÜSS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y 4 preus reduhidíssims.
Informaran; Arrabal de dins, 22. — SABADE.LL·

de P E R E
CA

TUGAS

Treballs pera l l còrners à preus
ecouómichs.
I CALDERÓN, 3 6

ions y reparacions

Imprempta y Encuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 3S.—SABADELL

