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. Cayna à la verdadera .catalana; bonàs habitacions pera f?
milhïs y particulars; •molta..netedat y economia.

EiirtóJ, j filiià l - (Bon fili). - MIG1ÜA
Aquesta casa fa 62 anys que dona diàriament la sopa als pobre;:

LO CATALANISTA

UF ALTEE MUNICIPI E I PEÓ DE LA .AÜTOIOMÍA
En la ultima sessió del Ajuntament d1- Olot se llegi la següent proposició, que
deurian presentar y aprohartots los ajuntaments de la provincià:
I l m . Si;.: los ínfrascriís, iudividuoa de la corporació Municipal de sa
digna presidència, cumplint una missió que creuhen los està confiada,
com à representants d' un poble que te personalitat pròpia y que per espa.y de sigles ha digfrutat de totas las veutatjas d' un régímen foral, basat en la més amplia Autonomia de tots sos organismes administratius, al
temps que dolorosament afectats per lo quadro de ruina y desolació en
que està sumit lo pabís per causa de las terribles guerras colonials que 1*
agobian, à V . S. suplican se servesca sometre à la consideració del Cabildo, per si 's digna aprobarlos, los següents acorts:
I r . Que aquesta Corporació Municipal veu ab molt agrado que '1 Gobern de Sa Magestat, desprenguentse de las sistemàticas preocupacions
d' una Escola que confont llastimosament la unió ab la unificació, reconegués y proclamés en la Exposició del Real Decret publicat en la «Gaceta» del 2? de Novembre de 189.7, concedint i ' autonomia à Cuba y à
Puerto Rico, principis y conceptes tan elevats y tan essencialment descentralisadors com los següents que allí «s llegeixen: «Que entén que las
institucions de pobles que per sa historia y per sa rassa difereixen d! altre, no poden arrelar ahont no tenen ni precedents ni atmésfera.» «Que
'Is sagrats interessos de la Metròpoli no han de sufrir cap pèrdua per la
concessió d' l4 Autonomia à una regió, 'DS al contrari hau d1 afirmarse
més los llassos de la soberaala, ja que en mitj d' una pau banehida 'Is interessos de tots ses filis, que no son oposats ni. contradictoris, encara que
à voltas sían distints, s' han d' armouisar, compenetrar y desarroüar per
lo lliure acort de tots».
2n. Que tenint en compte las anteriors declaracions y altras moltas
per lo mateix tenor se fan en lo preàmbul del Decret-de referència, creu
aquesta Corporació arribat lo moaient de recordar al Gobern de S. M. que
Catalunya, entre altras regions de la Península se troba ab condicions
iguals y encara més justíficadas que.las qus concorren à Cuba y Puerto
Rico pera disfrutar de iguals ventatjas à las allí concedidas, ja que d'
ellas ha disfrutat avanís d' ara, sens que consti en la historia cap acta de
sa renuncia, ans al contrari, los capitols matrimonials dels gloriosos Reys

LO CATALANISTA
Católichs que sellaren la Unitat Nacional, descansau sobre la base d' un
recíproch respecte à las mútuas llibertats regionals.
.
'
3r. Qae, encara que no existissin las rahons de caràcter legal que
proclaman la justícia y la Uegimitat de las nobles aspiracions autonómicas del pahis, de que volen ferse eco 'Is .indivíduos d^aquesta Corporació,
justificarían sa necessitat 1' estat de postració y anèmia à que han arribat
los municipis, que essent després de la familia 1' element que mas poderosament ha de contribuhir à la ponderació de forsas constitutivas de la
Societat Civil, no podent per falta de vida y de personalitat omplir sa
missió, veyentse, pel contrari, convertits en oficinas del Estat, quan no
en instruments, inconcients y vegadas, de maneigs polítlchs, per lo que
's van separant d' ells, cada dia ab més repugnància, los elements més
sants de las poblacions,
4t. Que aquesta Corporació, al sentar aquestas afirmacions y reclamar tals rerindicacions; no entén en cap manera vulnerar ni menyspreuhnr la forsa del Estat espanyol, fns al contrari, creu que '1 veritable patriotisme es aquell que tendeix à fortificar la vida de las regions, puig
essent aquestas los membres del Estat, quant més robustos y sants sigan
aquets membres, mes fort serà Tcos.
5t. Que per lo que afecta à la guerra de Cuba, suplican al gobern de
S. M. que procuri obtenir la pau per cualsevol dels medis que estigan à
. son alcans, ja que després de las inmensas riquesas gastadas y de la
sanch de sos heróichs fills derramada sense tassa ní mida, deu considerarse la dignitat nacional y 1' honor de las arraas espanyolas, completament à cubert de tota taca,
: 6é. Y, per fi, que 's posi en coneixement de tots los mutiicipis que
forman aquest Partit Judicial, invitautlos à associarse à las presents manifestacions, que s&rkn elevadas al Sr. Ministre de la G-obernació, ja que
à tots interessa per igual la salut y la prosperitat de la p à t r i a .
Olot, 24 de Mars de 1898.
Mariàu Vayreda.^-Joaquim Casabó.—Joan Ferrer.—Pere Puig.»
Ja ho sabiam qua '1 M. I . Ajuntament d' Olot era '1 model dels ajuntaments d'Espanya, ja la sabíam la seva honradés y la seva: activitat
desplegada en be de la vila; pero may hauríara somiat que llur abnegació y bon selse pogués estendre més enllà de sos grans quefers locals,
Pero j a se sab: qui es laboriós, may reposa, qui te un cor gran may es
mesquí en sas obras; sempre veu un més eníJà.

LO CATALANISTA
Així ho han fet los olotins que firraan el patriótich document que hem
transcrit, tots ells indivfduos del Ajuntament d' Olot, quins després de
liur acertada direcció local, han aixamplat la mirada mes enllà, vers los
horitzons tristos d' aquesta Espanya corrompuda, que 's va aniquilant à
causa de son desprestigiat sistema parlamentari eentralisador; y que ja
no 's pot aguantar més, puig ja ho h a v é m acabat,tot... iflns la paciència!
(De Lo Somatent).

Ja no son sols los Estats Units los que 'ns avergonyeixen, sinó que à
Méjich han tingut d' obrir una suscripció pera portar queviures à Cuba
à fi de que 'Is infelissos reconcentrats no 's morin de gana.
Aquesta es la obra d' en Weyler y d' en Cànovas: misèria allà hont
arribavan las sevas urpas; vergonya pera 'Is que havém tingut la desgracia de néixer en una nació tan desventurada.
Doscents mil duros han suscrit de moment los mejicans pera que 'Is
vells, criaturas 3' donas pugan alimeníarse, mentres à Madrid Uensan los
diners pera fatx«ndejar de patriotas y de richs ab la construcció del Dos
de Mayo y ' i Notieiero acull 1' altre, engrescament- d' una seüoríta que .dona cinch pesseta* pera fer un nou. barco de guerra que tindria de portar
lo nom de Ca<a?Mfííi.

Los extrangers donant pà à las vlctiraas de la barberie; 'Is nobles y
banquers de Madrid pagant mils duros per un palco ó una butaca y 'Is
dependents de comers y las seüoritas del Notieiero preparantse pera fer
una altra planxa com las duas que varen fer dos anys endarrera: la del
Aguinàld» del soldada y la del creuher de llauna -que teniam de fer los
barcelonins, pudientes y no pudientes, sols pera donar gust à cuatre ximples que s' han cregut que aquí fermem los gossos ab llangonissas.
La I D E A ja va volant per aquestos mons de Deu. Ara no més falta
que las classes passivas s' hi entussissmin y que à alguns desvagats los
passi pel cap constituhirse en junta patriòtica pera aíiar à comprometre
ó à saquejar à algunas bossas fortas. La senorita ja l i donava 'Is medis de
fer diners al Notieiero: corridas de toros, funcions de teatros y no sabém
si forsas pels carrers.
Fora llàstima que no 1' esplotés ningú tant-gran pensament, sobretot
quan en Mencheta no 'n fa pagar cap diner de traspàs, cedintlo pel preu
que l i costa à la Cambra de Comers, al Ateneo, à cualsevol que l i volgu
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treure '1 mort de so.bre secundant à la smor'da de las cíuch pesseta» y al
dspendiente que oferia un dia del seu sou.
La feyna fora senzilla: després de saquejar als ricli, se posa en planta
la idea d' aquell sabater que va resoldre '1 problema de que no quedés
cap viuda.de sabater pobra fent pagar un duro à tots los sabaters que
quedessin AMUS.

Fentho aixis ó d' altra manera encare millor, tindríam los tres ó cuatre milions de duros que costa un bon barco en menos de cinch anys, y
ab los set anys més que'ns lo farían gruar los. que '1 construhissin, lo
tindríam à punt pera fer salva al president de la República Cubana quan
se digni venir à vesitar la madre p à t r i a .
Perqtie ab ideas com la del Noticiero se va de dret à aquesta solució.
No demanarem pas que 'Is Estats Units s' esperin dotze anys à declararnos la guerra. Fora humillarnos un xich massa y no està be à una nació
que tinga .un Dos de Mayo y un Cataluüa navegant per las columnas dels
diar's.
— Y dels ferits y malalts què?
—Res; per are gemegant y deeandintse.
Y ' 1 qua no tinga caldo per beure ó crossas per- caminar que begui
aygua que va barata ó que s' arrossegui per terra com. las serps. No s' hi
pot pensar tant en las desgracias. Posariara cabells- .btenchs avans d'
hora.
(De La Renaixensa).

SECCIÓ

RELLi@!OSA

SANTS D' AVÜY.—La Vevge dels Dolers; Sants Venanci bisbe y marts. Macaricomfessor; Huch bisbe y comfessor; Santas Téodora y ürbina mart.
Avuy es dia d' abstinència de carn y 's treu ànima del Purgatori.
Sant Huch nasqué en Castel-Non en lo Delfinat, segui sa 'carrera eclesiàstica y
prompte í' hi fou donada una canongia; nombrat després bisbe de Grenoble se distingí
per sa raagotable caritat, durant son pontificat, fundà sant Bruno la cèlebre monastir de
la Cartuna renunciant per íàlta de salut y vellesa y morint aclaparat per las fatigas y
penitencias als vuytanta anys d' edat.
PAKROQUIA DE SANT FELIU.—A dos quarts de cinch missa y comunió pera los
que desitjin practicar la devoció dels nou primers divendres, després missas per Antoni
Gorina Laeot, Antònia Vicenta Cruz per obligacions de la família Oliver y Sallsnt, per
Dolor Casanovas Vda. de Baigual y Francisco Pulit Vidal. La Venerable Congregació
dels Dolors honrarà à la Verge Dolorida ab los següents cultes. A las v u j t Comunió ge
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neral ab plàctica per lo Rvnt. Arxipreste; à las euatre imposició del Sant Escapulari pel
P. corrector Rvnt. D. Pere Turull à quants desitjint ingressar à la Congregació; à lasset acabament del Septenari à tota orquesta y sermó per: lo eloqüent citat orador
Rvnt. Joseph Cardona prebi-e.
PARRÒQUIA DE L A CONCEPCIÓ—Missas per P. Pujol y Pratjussà per Franciseo
Bergé y Quer, à las set y durant aquesta missa los Associats del Apostolat de la Oració
tindran la comunió mensual y se faràn los Exercissis propis del primer de més. Las Administradoras del altar de la Verge dels Dolors obsequiaran à sa patrona; à las deu ofici
solemne cantat per la Escolania.
IGLESIA DE M. M. ESCOLAPIS.—A las r u y t missa y comunió per, las socias del
Apostolat y Guardia d' bouor, se oferirà per la M. Dolors; à las set del vespre Exercissis
mensuals al Sagrat Cor en la forma de costum.
IGLESIA DE LA MISERTCORDIA.—Durant la missa de set Exposició de S. D. M.
Exercissis propis del dia Comunió general del Apostolat y Guafdia d' honor y re«erva.

IVotas oficials
Ea lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 31.
Naixements: Teresa Miró Bonaventura.

N O V A S
Lo ferro-carril de cremallera à Montserrat comensara avuy io servey
d1 isíiu. H i hauràn 8 trens de pujada y 3 de baixada combinats tots ab lo
de la Companyia de ferro-carrils del Nort,

Lo Gremi dé Fabricants ha nombrat majoral del misteri conegut per
lo Pas dels Sants Apòstols en la professo que tindrà lloch lo Dijous Sant
en la Parròquia de la Sant Feliu à nostre estimat amicb lo jove advocaí
y secretari del esmentat,Gremi, don Francesch de A. Barata.
Donadas sas moltas simpatias es de creurer que nostre amich se veur à acompanyat d' un numerés y distingit seguiment.

LO CATALANISTA
Altra vegada ahir tornà à emplujarse lo cel regalantnos durant lo dia
ab curtas intermitencias una regular caníitat d' aygua.
No 'ns queixarém pas per falta de pluja.

La Acadèmia de Dret de Barcelona, celebrà sessió ahir, à dos cuarts
de deu del vespre, continuant doa Desideri Canals la lecturà de la seva
memòria sobre ' I tema: «La associació en lo travall.»

Presidida per lo senyor Gobernador c i v i l se reunirà avuy à las cuatre
de la tarde en lo Saló de Sessions de la Diputació lo Cos Provincial pera
celebrar la primera sessió del segon període del corrent any económich. •

Dilluns s' efectuà en 1' Ateneu Barcelonès un concert pels artistas
que componen lo cuarteto de la Societat Pilavmónica. Foren interpretades
algunas de las obras més aplaudidas en los concerts que de tant en taní
celebra la citada societat.
Lo gran èxit de ia vetllada correspongué al senyor Crickboom qui
executà d' una manera acabada la sonata de Corelli, obra de molta dificultat.

Ab la funció d£ ahir nií acabà ia temporada que ab tant èxit la Societat Dramàtica Catalana ha realisat en lo Teatro Principal de Barcelona.
En lo Setembre vinent comensarà !a nova temporada teatral continuant
ab son intent de eonstribuhir en tot lo possible à la regeneració de nostra'
«Teatre Nacional» y à fer neteja de la niella que hi han escampat los pla
giarls y extraugerisats que per desgracia de la literatura catalana fa
temps que raercadejaa ab nostre püblich.

Le inspirat poeta Artur Masriera acaba de publicar la traducció catalana de la tragèdia d' Esquií Prometíeu encadenat.
I

PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
1
. •
;
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Sabém que en la Exposició de Bellas Arts que sl i n a u g u r a r à à Barcelona lo 23 del corrent, hi e s t a r à representada perles següents artistns
d' aquesta ciutat: Srs. Ckmrat Montaba, Domingo Soler, Joan Creus, Llorens Lladó, A. Pons Palau, Vicents Miquel, Joan V i l a , J. Domènech y
Agustí L I acer.
Ab motiu del crim comès lo dia 27 prop de B a r b a r à del quin resultà
mort Jaume Armengol y Castellvell, han sigut agafats varis subgectea,
entre ells, los dos germans del mort y sas respeciivas mullers, havent
sigut posats en llibertat alguns.
. Segons sembla, r e c à u h e n graves c à r r e c h s contra Joseph Armengol,
g e r m à gran de la víctima, per mes que; à horas d' are no se sab res à b
seguritat.
TELE@RAKIAS
Madrid, 31, 5 t.—Telegraflan de Washing·ton que la Comissió de Neg-ocis Extrangers del Sonat atenent las indicacions do Mr. Mac-Kinley ha acordat esperar '1 resultat
de las negociacions diplomàticas entre Espanva y 'Is Estats Uuits.
Lo gobern nort-amencA ha comprat un nou barco dft guerra que montarà sis canons.
Lo Cons«lI de Ministres celebrat avuy baix la presidència do la Eeyna ha siffut molt
llarch, no sabentse res de lo tractat per guardar gran reserva los concellers. Terminat
aquell lo» ministres s! han reunit novament en la secretaria d' Estat. AI sortir lo senyor
Sagasta de Palau ha manifestat que sentia no poder s»r clar causa, de las círcunstancias. pei-o ha assegurat que las noticias oficials son mes obtimistas qu' aquestos xíltims
dias. Aixó no obstant hi ha nànich à la Bolsa havent baixat dos enters la venta interior.
Se troban reunits en la Presidència los senyors Sagasta, Moret, Gullou y Woodíord.
Las impresions sobre aquesta reunió son ben poch obtimístus.
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Londres i 90 dias fetxa
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35'40 d.
35'90 p.
41'80

Duas prempsas pera enfardar,
Uïia pastera ab tots sos accessoris.
Una tampa pera forn ab tots sos aceesoris.
Una maquina 37 caldera de vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «CorlÍSSs, alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidísslms.
Informaran; Arra"bal d3 dins, 22. — SABADELL
Imprempta y Ensuadernacions de Fere Tngas, Carrer de Caldevóa, 36.—SABADELL

