Any XII.

Sabadell.—Diumenge 3 d' A b r i l de 1898.

N.0 620

Diari infümr te iitewos imlsFiinals ie GaMme
La

correspondència al Director. I Los originals no 's torna

Direcció y Redacció: CALDERÓN, 36
Administració: PLASSA Sant ROCH, 11

Representació Administrativa i Barcelona

Llibreria de Al var Verdagu er Rambla Mit j , 5

SEYEN

V K K l S í» K

susciïïrcs»

Sabadell
4 rals al mes.
Fora
14 > trimestr*
ü n número sol. . . .
5 césstscns.
Anuncis à preus convencionals.

la FLECA del carrer de Gracia n.0 29 (per re
tirarse, 1' actual duenyo, del negoci).
D S A M M é B t 110118 y assegurats de to
H • • • • • ^ j P S S I defecte de construcció p?
6 anys. Los nous se venen desde Í 5 0 slMres v
•on construïts sb march de metall, bona pulsació y candeleros dobles.
* ! í O * « ^ í & ' llsata n<!il 'li!'n ^ peraven•«BÏ
«Sí drer, à preus económichs
Aquesta casa s' encarrega de tota classe de
afinacions y reparacions.
DIRIGÍ RSE A
—

JOAN COMAS FAURA
Eambla, 93. — SABADELL
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. Cuyna à la verdadora catalana; b o n à s habitacions pera fa
milias y particulars; molta netedat y economia.

Epterla, 6, i Ttíaría, 12, - (Bon M), - BAECiQl
Aquesta casa fà 62 anys que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobre?
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En los passats dias de període electoral, donava bo fixàrse ab
tota serenitat en 1' estrambótich cuadro que presentava 1'Espanya d1 avuy, perduda y':ímiserable, acabant d ' empastifarse
en lo llot pestilent d' una política sense conciencia, mentres allí,
à 1' altre banda del mar l i escapan las colonias, conquistadas en
lo temps que regnava per tot lo reyalme espanyol la mes com:
pleta autonomia.
Era ben b é la cara y la creu d'una medalla que 's podria fer
fondrer en conmemoració de la present ruina y pera eternisar
en bronze los desgavells qu' han portat al desditxat pays nostre
las colias conservadora y fusionista que poden ben alabarse d '
haverse j u g a t als daus los sagrats interessos del Estat com los j u heus se jugaren la túnica de Cristo.
• /.
Per un cantó, formant l à cara de la medalla s' b i veya a i caciquisme mes desenfrenat apoderantse si os plau per forsa de la
voluntat dels pobles, amenassantlos ab totas las vexacions imaginables, ab lo reparto de consums, pedra de tock de, la venjansa
caciquesca, ab enviar à Cuba lo ílll del intelis elector que s'atrev i a à contradir sas ordres, ab embargar al pobre comparet y al
esquilmat propietari que no podent pagar los atrassos dels consums estàn sempre sota '1 peu del fastigós cacich de la p r o v í n c i a .
Mes amunt s' h i veyan los delegats electorals comprant los vots
com las patatas à plassa, sobornant conciencias y corrompent
ideals, insegurs encara da que ab tot y forsar escandalosament
la m à q u i n a no poguessin alcansar las desitjadas actaade diputat. Y omplint tota aquesta cara s' h i veya la vergonya fugint
esparberada de tant escàndol, la presió ministerial triomfant en
tota la línea pactant asquerós contuberni ab uns quants republicans y carlins que t a m b é 's deixan enquibir en aquest modern
organisme polítich que 'n diuhen el encasillado, y 'Igobern y 'Is
cacichs m à x i m s y mínims, tranquils, satisfets, tenint ajupit a l
poble sota sas plantas, com si gobernessin lo millor dels mons
possibles en plena bacanal política, desenfrenada. .
Girem la medalla, y veurem la creu que es lo que ensenya.;
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A l un cantó Filipinas, revolt lo poble y sublevat en part, maltgrat una fictícia pacificació de tramoya teatral, rebelat en contra d' Espanya; los iníelissos soldats allí enviats morint d' anèmia, disentería ó cansament per las forsadas m a r x a » y contramarxas, ben pagats los jefes de la insurrecció p e r q u è abandonin
las islas, vapors' y mes vapors anant y venint portant al clima
mal sa de la colònia los joves mes sapats del pays nostre y tornantlos demacrats, pàlits, mitj morts, si es que h i arriban à las
nostras platjas.
A l altre c a n t ó , Cuba ab la guerra encesa com en los bons
temps d' aquesta m a l e h i d à plaga, ab una autonomia r a q u í t i c a é
inútil, concedida tart y malament, ab una misèria fenomenal deguda à la concentració weyleriana de desditxada m e m ò r i a , abocats à un conflicte ab los Estats-Unirs mes inminent y perillós
cada dia, ab un gasto horrorós q u ' ha de deixarnos empastifat?
per tota la vida y ab una sangria en las familias pobras que hau
r à n de portar dói fins à la tomba, ab tots los habitants ó la inmensa majoria contraris nostres, desenganyats de la bona gob e r n a c i ó espanyola, m a l administrats, m a l regits, explotats escandalosament fins avuy per una colla d' empleats vividors que
convertiren V isla en una verdadera roda de la fortuna, han per
dut los cubans la fe en un bell pervindrer dintre Espanya, y avuy
fent un feix terrible de tots los agravis rebuts, los uns descaradament, los .altres ab hipocresia, no desitjan mes que la separació complerta d ela" Metròpoli.
Y mirant y remirant la' cara y creu de la medalla sembla que
no 's veigi mes de moment, que la conducta a n t i p a t r i ò t i c a y
criminal dels polítichs espanyols que devant del estat crítich y
d' inminent perill pera 1' Estat espanyol no 's recordan mes que
dc las eleccions farsants y tupinaires, en las quals, com si no haguesin agotat encare totas sas malifetàs en las colonias, h i abo-.
can toca la poca vergonya imaginable.
. ,
Mes, si 's mira ab detenció y ab freda calma s' h i veu
quelcom mes en la cara y creu de la medalla; s' h i veu que
pera conse^uir respecte, llibertat y autonomia d' un Estat
absolutista c o m ' l nostre, no resulta bon c a m í las eleccions;
millor camí lo emprés per las colonias. Trista conseqüència,
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pero llógica, ab la llógica irrebaiible dels fets consumats que ho
comproban ab terrible claretat y esglayadora certesa.
Los goberns espanyols no tractan per un igual als diferents
pobles que componen 1' Estat que desgraciadament avuy regeixen. Als que aceptan la legalitat y van à Madrid y pagan constitucions y van à las urnas, la cara de la medalla; als quins cansats de tant temps de malifetas y desgobern, prenen' las armas
pera defensarse pera aquells la creu de la medalla.
Y no reflexioném mes sobre aquest tema p e r q u è 'ns portaria
à ben tristas y desconsoladoras deduccions.
S. F .

SECCIÓ

RELL I Gi OS

SANTS D' AVUY.—Diumenge de Rams: Sants d' avuy: Paneraçi bisbe y mart;
Evagri Bening-e y Vulpià mart; Nicetas abat y conf. Benet de Paiermo conf; Santas
Agape y Quionia rerges Burgundofora, verge abadesa; Beata Guilomar verge.
Sant Benet de Paiermo, anomenat lo sant negre per que era d' aquest color k semblansa dels Etiepes era d« llinatge moio pero sos pares ja professavan la relligió cristiana: Desde molt jove vengué tot quant possehia y ho repartí als pobres, retirantse à
un desert à fer penitencia, passats molts anys entri en un comvent de franciscans de Paiermo COB» à frare llech, pero degut à sa» virtuts fou elegit prelat del comvent, gobernantlo santament fims 1' any 1559 en que mori à la edat de 73 anys.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A l«s set missa y exercicis del Apostolat y després comunió; à tres cuarts de deu benedicció de palmas y rams, profes»ó y tot seguit J*
ofici propi de la diada, à las tres Rosari, à las cuatre Corona, Vespres solemnes, elevació
de la V·ra-Creu, sermó y Stabat, à las set congregació dels Dolors.
K L E S I A DE LA MISERICÒRDIA.—Durant la missa de dos quarts de vuyt Exposició, pregarias per 1'acabament de la guerra y reserva; à las nou missa al altar de la
Divina Pastora costejada per una devota. A l vespre sortirà la professo del Via-cruws,
seguint los carrers de costum.
Lo número 855 es lo premiat en lo sorteig de I1 Imatge del n i n JesúsPARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ—A dos quarts d» deu se farà la benedicció de
palmas y rams, després la processó per 1' interior del temple y després se dirà 1' ofici
csintantse la Passió propi del dia de Rams.
SANTS DE DEMÀ.—Sant Isidro arquebisbe de Sevilla; Platon abat, Zozim anacoreta. Santa Fotilda verge benedictina.
Sant Isidoro, regon«gut com un dels mes celebres doctors de la Iglesia Catòlica nasqué à Cartagena en temps del» gots y fou germà dels Sants Leandro, Fulgenci y Florentina; de manera qne sos pares Severíà y Tortura, tingueren cuatre fills sants y cèlebres
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per sa sabiduria, aventatjàntlos à tots lo mes petit Isidoro, que ocupà 1' arquebisbat de
Sevilla després de la mort de sou germà Leandro.
Pera donar una idea de son prodigiós talent y activitat basta enumerar las admirables obras que compongué, referidas per son deixeble Sant Braul^cora son los dos llibres
de las Diferencias. Los Proemís, Lo naixement y mort dels Pares, Los dos llibres del?
oficis Eclesiàstichs, Los dos dels Sinònims, Lo de la Naturalesa de las cosas,.Lo dels Números, Lo dels Noms del Antich Testament, Lo de Heretges y heretgias, LoS tres llibres
de Sententias, Lo Croniçon, Los dos llibres contra 'Is Juheus, La segona exposició de!
cant dels Càntiehs, Lo de Vanms llustres,. Lo del Origen dels Gots y dels Suevos y Vàndals, Los dos llibres de cuestions, La cuarta traducció del Salteri, Tractats del dret canónich y civil, Lo voluminós códich de las etimologias de las veus, ab altres molts que
no esplica Sant Brauli.
Considerat unànimement com à llum de la Iglesia y model do prelats; mori Sant Isido•ro, després d' haver gobernat 1' arquebisbat de Sevilla prop de euaranta anys, lo 4 d'
Abril de l ' "any 636.

INTot^s o f i c i a l s
En lo Registre Civil d' a'questa ciutat s' han fet las següents iuscripcions durant lo dia 2.
Naixements: Salvador Martí Coloma. —Maria de Queralt Ustrell
Duràa,
Defuncions: Elvira Ventura Comas, casada, 26 anys.
Matrimonis: Joseph Arquer Camps ab Teresa Costajusà Deu.

O V AS
Tenim noticia de que i ' Excm. Ajuntament d' aquesta ciutat ha rebuf
una comunicació d'Obras Públicas, tramitada, segons costum, pel
bernador Civil de la Provincià, manant suspendre de moment los trevall
qua 's practica» pera 1' elevació d' ayguas destinadas al públích en lot
terrenos de ca ' f i Puigjaner, Dita comunicació 1* ha motivada, segons se
^ns diu, una denuncia feta per un senyor que's titula Director de las
Ayguas de Barcelona.
Es fàcil que hagi mediat en aquest assumpte alguna tan maliciosa
com secreta informació, de la quina 'n pot ser filla una mala inteligencia
per part de qui ha dictat semblant ordre. Perquè cal tenir en compte, si
nostres informes son veridichs, que '1 tal Director de las Ayguas de Bar
celoua, ÜO ho es sinó d'Empresas particulars que explotan conduccions
d' aygua pera sou negoci privat, las quinas no tenen avuy per avuy altre
motiu de queixa que !1 injustificat recel d' uns perjudicis actualment sols
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imaginaris, los quins, en cas de passar à conyertirse en reals y efectius,
deixarian de serho devant la consegüent indemnisació que en lo terreno
legal està disposat à garantir !o nostre Ajuntament.
Si aquestos senyors empresaris explotan son negoci.pera un profit esclusivament particular, entenguin que Sabadell, SENSE VOLGUER PERJUDICAR A N' ÈLLS NI À NINGÚ QUE TINGA DRETS ADQUIRITS SOBRE LAS
AYQUAs SUBTERRANEAS DEL RIU RIPOLL, vol empendrer 1' alutnbrament
de las ayguas de ca 'n Puigjaiier només pera '1 benefici públich y en profit de la localitat, responent aixis, no ja à un propòsit de conreniencia
mes ó menos acomodatícia sinó à una necessitat imperiosa é ineludible:
la de assegurar y garantir millor d» lo que avuy ho estan, la salut del
nostre poble, especialment en las classes dssheredadas, y '1 desenrotllo,
cada dia mes urgent, de nostre trevall industrial.
Fetas aquestas observacions, que sens dupte desvaneixeràn los escrúpuls despertats, respecte à aquest assumpte en la quefatura d' obras Póbíicas per informes poch lleals, no 'ns cal sinó excitar lo zel de nostra
Corporació Municipal pera que defensi 'Is interessos de Sabadell en tots
los terrenos en que ho fagin precís las imposicions mes é menos encuberíes dels enemíchs d' un projecte tan important pera la vida de nostra població. Se t r a c t à d ' una millora comunal, qual trascendencia està per sobre de totas las miserias y de tots los egoismes. .
, _ .'
Y en especial al senyor Alcalde endresséra nostres prechs pers qua
usi totas las energías que sas poderosas atribucions l i permeteu pera far,
sense v a c i l a c í o n s / u n be à Sabadell, que honraria aquesta època de sa
Presidència en la Corporació Municipal.

Ahir varen repartirse per nostre ciutat unas fullas de la Secció de Teixidors mecànichs del Centre Obrer de- Sabadell, autoris-idas per varias
societats sabadellencas y de la Creu alta, en las quals fan públich son
desitj de normalisar lo trava!! industrial, avuy tan desgavellat, fen, patent al mateix temps la misèria que amenassa h la numerosa classe obrera à causa dels baixos preus à que s' ha anat reduhiní la ma d' obra en
nostra industrial ciutat.
Segons se 'ns diu, lo Teatro Principal obrirà de nou sas portas en las
vinentas festas de Pasqua ab una companyia dramàtica de la qual se 'as
han donat excelenía informes.
Sembla que 's porta 1' idea de donar à conèixer las millors obras estrenadas aquest hivern en los íeatros de Madrid y Barcelona, entre el las
Mossèn Janot del. ilustre Guimerà que tant èxit ha obtingut.
Nos alegrariam que resulti certa la noticia donch's j a es hora de que
poguém veurer en lo teatro alguna cosa mes decent y de bon gust que
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aqüestas insulsas sarsueletas per horas que fa temps venen corrorapem
Mostras costums.
Lo penó principal de la professo del combregar general que acostumí?
à, íenií' Iloch cada any per Pasqüetas, ha sigut confiat à la distingida so
eietat Centro Industrial, ía quina, segons noticias, pensa donar gran ostentació à tan solemne acte.

Avuy a l vespre en lo Cafè dels Camps de Recreo, tindrà lloch un extraordinari concert per la orquesta «M.uixins», executantse lo següent
programa:
Smf&nÏR Un dia à Viena, Sup-pé.—Fantasia de íiscorn, í/síreZta d1 or
Güanter,—Fantasia de violi, Rigoletto, Alard.—Capritxo de cornetí, Qumbert,—Valz de concert L l amour, Valtíteufíld.

De La Eenaixensa d' ahir:
«Ahir dematí s' efectuà '1 desembarch dels soldats ferits y malalts que
ha portat de Manila '1 vapor correu «San Francisco», acudint à presen
ciarho una gentada considerable.
Lo desembarch se feu com de costum per medi dels vapors-aurenetas
Los malalts eran coíocats en Uiteras y en los costats de las ambulancias
de Sanitat Militar, essent conduhits aixis los vintiun més graves al Hos
pital Militar. Uns cent cuaranta més que venen malaltissos foren acomp mvats per meytat à cada un dels dos Sanatoris.
Dèsdé avàns d' ahir qne va fondejar lo «Sau Francisco» fins ahir moriren !>dòs soldats més dels que .venian de Filipinas.
A i trepitjar terra 'Is que arribaren, entre ells y las sevas familias ,qu
estavan esperantlos se desenictllaren, com es d© suposar, escenas conmo
vedòras qüe renuuciém à descriure».

Se troba malalt en 1' hospital civich militar de Manresa un pres apeilidat Carné, contra qui s' instruheix sumaria per haver tirat petardos de
dinamita à Monistrol de Montserrat y qual causa deu ser vista en consel;
de guerra per írobarse comprés lo delicte que 's persegueix en la vigent
l!ey de repressió del anarquisme.

PIANOS de toías classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa dft
confiansa.

8

LO CATALANISTA

La Junta de la, P i a - U n i ó establerta en la Iglesia de la Misericòrdia, ha
acordat que e» cas de que avuy surti la professó, si '1 temps ho permet,
seguirà '1 curs s e g ü e n t donat lo mal estat en que 'B troban los carrers.
Lo curs s e r à : sortida de la Iglesia, Rambla, Latorre, Sol, Montserrat
y Rambla avall tornant à la Iglesia.

TELEQRAMAS

Madrid, 2, 5 t—Lo gobern nort americà ha decidit dirigirse novament à Itàlia oferintli elevats preus per alguns 1)31X03 de g-uorra. Los yankees s» propoaan adquirir tres
grans aeorassats y 12 torpeders. Las Cambras votaràn un nou crèdit de y«erra de 500
milions de dollars.
Han conferenciat los senyors Puigeerrer, Amòs y Egnihor pera tractar del assumpto
refereut al crèdit de 200 milions sobre las rendas del Timbre y Tabacos.
Nostre representant en los Estats Units senyor Polo de Bernabé, comunica al gobem que la situació ha empitjorat per haver prevaleacut lo criteri de las Cambras favorable à la guerra contra ' I de 'n Mach-Kinley disposat à. la pau. Lo president ha declinat
tota responsabilitat de las contingencias que la conducta de las Cambra* ocasioni.
Lo pessimisme alimenta y apesar dels molts oferiments que de totas parts se reben
las gent sensata preveu una catàstrofe.
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Per retirarse del negoci 's ven una acreditada tíotig·a de. g-or-r-sus,
situada à la RAMBLA, N.0 4 1 .
Pera m é s informes en lo mateix establiment.
Està en venda un dels millòrt
palcos del l.*r pis d' aques
Teatre. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.
ça?
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Imprempta-y Encuadernacions de Pere Tngas, Carrer de Calderón;-'S>6.—SABADELL

