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i £ J 81 UP «mS drer, à preus económichs.
Aquest* casa »' encarrega de tota clawe Se
afinacions y reparacions.
DIRIGIRSEA

JOAN COMAS FAURA
Rambla, 93. — SABADELL
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Duas prempsas

Una pastera ab tots sos accessoris.
ÏÏna tampa pera forn ab tots sos accesoris.
ïïna maquina y caldera de vapor de dos
sistema «CorliSS», alta p r e s i ó , casi nova.
-

pera

enfardar.

oaballs d@

Tot en bon estat y à preus r e d u h i d í s s i m s .

MomaTzn: ÀrraM d$ dms, 22. — SABADELL
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LO CATALANISTA

No es dia avuy de parlar de política, n i de negocis, ni d' industrias,
ni del conreu dels camps; avuy sembla que la naturalesa tota s' entristeix y que com travessant los sigles repercuteix eneare en nostres orellas
lo terratrèmol de la raontanya del calvari à la mort de nostre Salvador.
Avuy la Iglesia 'ns fà memòria del inmens amor de Deu que per salvar i ' humà llinatge vingué en aquest mon revestit de nostra pròpia naturalesa y home com nosaltres recorregué pobles y ciutats ensenyantnos
la Hey d' amor y obrant los'mes portentosos prodigis, fins al punt de
sellar sa doctrina consentint en ésser la joguina de sos butxins, 1' obgecte de befa de sos perseguidors y sometents» à la mort mes ignominiosa,
à la mort sols reservada en aquell temps als criminals y assessins, lo patíbul afrentós de la creu.
Lo drama del Calvari es lo llibre mes instructiu del mon y à sas ensenyansas se deu en que tots los homens 'ns mirém com à germans y
com à iguals, à sas ensenyansas se deu 1' abolició de aquellas irritants
divisions de clases qu' en lo temps del paganisme dividian lo género
h u m à entre ciutadans y esclaus, es à dir, entre homes y bestias; al drama del Calvari deu la dona lo just regoneixement de persona, puig lo
paganisme la considerava com un moble de luxo.
Lo programa auténtich de llivertat, igualtat y fraternitat no 's pot
llegir en lloch mes que en los brassos de la creu de Jesús, puig fora d'
allí no 's trova en lloch mes que siga veritat, 1' amor no ls demostra mes
que ab lo sacrifici, y 1' ensenyansa del sacrifici perfecte inspirat per
1'amor no's trovan sino en lo sacrifici d ' u n Deu que abdica per un
moment de tota sa omnipotencia per salvarnos, pera pagarnos ab lo preu
de la seva sanch lo deute contret per nostres primers pares, deute que
'ns barrava las portas de la glòria y per ensenyarnos com se demostra
1' estimació verdadera.
Deixém las eynas del trevall, p a r é m las màquinas, tanquém las portas dels magatzém, parém los transports, arreconém las plomas, pieguéra
los llibres de còrners, de ciencias y de literatura y ebrim solzament lo
llibre de 1' Evangeli pera escoltar las ensenyansas del Diví mestre y
considerar y penetrar en lo que nostra petita comprensió pugui, los crudels sufriments que soportà nostre Deu y Senyor,
En la diada d1 avuy sembla qu' una boirina de sentiment relligiós
cubreix la naturalesa tota y 'ns convida à anar al temple à postrarnos
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devant del MQ-nument; sembla que tot reposa,;semblà que tot respira melangia, que la naixent verdor dels arbres te un tint de tristesa, que las
fonts en son raig planys murmuran, que los aucells tristos piulan baixet
sos cants, y es que lo hentiment, qüe l l rècort de ía passió de Cristo travessant los sigles 'se 'ns presenta sempre rioú, sempre tendre, sempre
grandiós, sempre horrendo y nostre inteíigencia queda abatuda contemplant la mort d' un Deu, contemplant l à infinita grandesa del amor.
La matinada del divendres à pesar de 1' hermosura de las matinadas
de primavera també e's melangiosa, no 'ns fixém en cap arbre ni en cap
planta mes que en los xiprés y 'en la florida farigola, no sabém perquè,
pero sembla que sa flor blanca amoraïada escau ab nostres sentiments y
son perfum es olor de divendres sant, ó tal volta perquè 'ns recorda que
nóstrès avis me's identificats que nosaltres ab lo esperit de sacrifici s' alimentava'n éri aquestàs diadas solzament ab vegetals.
,
Molt havém degenerat y molt esblahimats tenim lo's sentimentsTelligiosos y molt ha fugit de nosaltres lo esperit de sacrifici, causa de. que
hagi fugit també nostre energia y la dignitat que nostres avis 'ns llegaren, pero la santetat de! dijous y divendres sant sf imposa y si procurém
inspírarnos en los grans misteris y en las ensenyansas que inclouhen,
molt podéra encàre regenerarnos, y si estndiém la ilivertat en lo arbre
sant de la creü com 1' estudiaren nostres passats, encare podrém tornar
à ésser lliures.
Deíxém, donchs, avuy totas las ocupacionsi, deixém nostres negocis,
deixem nostres polémicas, recullimnos en nostras llars y visitem, los temples ab nostras familias, contemplém la passió de. Jesús y apendfém à ser
invencibles estimant, puig ell estimant vencé y s a l y à / 1 mou-
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Y s' imposa no per forsas ajenas à la idea que en son concepte enclou
aquesta paraula sagrada, no escudat d' aqueixos medis sempre repugnants y censurables que serveixen d' escambell al neci pera enfilarse à
las alturas de la societat; ho protegit per la ombra funesta de cap d '
aqueixos homes que tot ho cotisan à prsu de metall y ho sasrifican à una
adulació forsada.
Si '1 regionalisme ha alcansat la preponderància y la propaganda que
en nostres dias ha adquirit, à ell mateix s' ho deu; perquè per si mateix
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*' ha propagat y estès d' un confí al altra de la avans esclavisada p à t r i a
espanyola.
Aixís que 's deixà sentir la paraula regionalisme, los que à costa de
la suhor del poble viuhén y de la seva desgracia y misèria menjan, tremolaren primer, murmuraren després y per últim se declararen acèrrims
é incansables eneraichs d' aqueixa paraula, que encarna tot un sistema
complert da gobern, posant al servey del seu corromput cor y atrofiada
intelenchi las armas més vils, sense exceptuar la calumnia y la maledicència. L» regionalisme, es 1' anarquisme, '1 sepai^atlsme^ '1 perill en las
instiíncíons, digueren à qui volgué escoltarlos.
iNecis! Creyan qu3 ' l poble al que fins àllavors havian tractat com indefens y sufert pària, secundaria las sevas companyas vergonyosas declarantse enemich de la redemptora idea regionalista, que com estrella
benefactora va guiant à la» nacions à través de !as espessissimas boyras
on que las havia deixat la tirania, senyalàntloshi 1' ideal de la seva grandesa y 'Is medis que pera arribarhí necessitan posar en pràctica.
Mes no succehí aixís.
Lo poble regoneguè sos extravies d' avans, comprengué son erro, s'
abrassà al regionalisme de la mateixa manera que ' i nàufrech Uuytantab
las onadas en esvalotada mar s' agarra à la corda salvadora que la Providencia l i tira; '1 poble 's declarà regionalista y ab aíxó donà un solempne desengany als que à tacar la seva noblesa sl atreviren,, fentlo capàs de
cooperar al logro de las sevas ambicions.
De semblant error en lo que havian caygut los que mal judicavan al
poble ve à tréurels aqueixa comunitat d' ideas que en varias regions se
manifestan pletóricas probantde ferlas realisables; y aixís veyém à Aragó celebrant sas Assambleas regionalistas, à Catalunya estenent sa propaganda y nombrant sos candidats regionalistas, à Valencià combregant
ab los mateixos salvadors ideals, Astnrias y Galicia reclamant sa autonomia y à toías las regions que tenen representació pròpia, congregantse
pera agregar una fulla més à las pàginas de sa gloriosa historia.
iGaiicia, Asturias, Vizcaya y Navarra, Catalunya, Aragó, Valencià...!
L ' anella va tancantse poch à poch.
{Deu vulgui que 's juntin aviat los caps!
Lo regionalisme s' imposa: es una necessitat del sigle.
Los que creguin lo contrari no saben lo qu' es amor à la terra en que
han nascut y , per lo tant, no mereixen la estima ni la consideració dels
verdaders patriotas.
CESaeeo GARCIA ALVAKEZ.
(De la Eevista Gallega de la Corufia.)
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DIJOUS SANT..—Sant Epifani, bisbe y màrtir; Sadurní, bisbe y confessor; lo Beato
Herman, premonstrateneh.
Avuy es dia de dejuni y d' abstinència de carn.
Msditém la grandiosa tragèdia de la passió y Mort del Fill de Deu. Dcsde fà m·s de
dinou sigles ve representantse en lo mon creyent aquesta tragèdia y no sols no ha perdut son interès, sino que tots los anys milions de creyents la contemplan ab Uàgrimas
al cor y que en molts los hi brollan al» ulls.
Contemplem aquesta tragèdia, no en los teatros del mon, sinó en lo Divi llibre de!
Evangeli, aquest códuli de la conciencia que sobreviurà à totas las revolucions y à tota»
las catàstrofes, que no envelleix may y qu» fllotarà sobre las runas de nostre planeta.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A las deu, missa solemne à. tota orquesta, sermó
del Mandat, comunió y professó pera colocar Nostre Senyor al Monument. A la» euatre,
Maitines, Laiidcsy Fassos. A las vuit, la professó de costura en aquesta diada.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—A la» deu, ofici y comunió general y després
so posarà Sa Divina Magestat al Monument. A las euatre, se cantaràn solemnes Maitines
y Fassos.
IGLESIA DE M. M. ESCOLAPI AS.—A las vuit, ofici solemne, comunió y colocació
del Senyor al Monument. A las sis, Miserere cantat per las Reiligiosas.'
IGLESIA DE P. P. ESCOLAPIS.—A las deu, ofici, comunió y colocació de Nostre
Senyor al Monument.
IGLESIA DE LA MISERICÒRDIA. —A dos quarts de nou, ofici, solemne c«loc»ció
del Santíssim al Monument y ceremonias propias del dia.
DIVENDRES SANT.—Sants Albert bisbe y comf.; Dionis, Perpetuo, Redempto y
Amanci bisbes y comfessorsi; Santas Coucesa, Màxima y Macaria mart.
Dejuni y abstinència dé carn.
«Després d' aixó, sapiguent Jesús que totas las cosas estaban à. punt d' esaer cumplertas, pera que 's cumplis 1' Escriptura digué; Ting set. Estava possat allí un got plé de vinagre, Los soldats, dónchs, empàpant una e»ponja
ab vinagre y embolicantla ab una canva d' hisop 1' hi aplicaren à la boca.
Jesús després que saborejà lo vinagre, digué: Tot està cuoiplert, é inclinant lo c»p,
entregà son esperit.-(Sant Joan can. X I X ver. 28, 29 y 30)
PARRÒQUIA DE SANT FELIU,—A las cinch del mati sermó de Passió, à las set
Professó del Vía-crucis à càrrech de la Cofraria de la P. S. y V. O. T. A la* dea oficis
propis del dia, à las euatre Maitines, Laudes y Fasos, à las set devota funció de la Solotaí ab sermó,
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—A las sis del, mati sermó de Passió per lo Rvnt.
P, Torras, à las deu ofici y ceremonias propias de la diada, à la tarde à las sis la congregació de la Bona Mort, farà sa Solemne funció à tota orquesta ab sermó pel reverent don
Fèlix Quer prebre, acabautse ab 1' adoració à la Santa Imatge.
IGLESIA DE M. M, ESCOLAPIAS.—A las deu oficis prppis de la diada.
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IGLESIA DE L A MISERICÒRDIA.—A las tres de la tarde, funció de las tees horas
d' agonia predicantlas lo Rvnt D. Josèph Cardona prebra: :

rVot;3.s oficials
.. En. lo Registra Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcipjis dup^nt lo 4ia
' , .....
Naixements: Pere Casades Vilana.—Teresa Domènech Bisbal.—Estev&oSarrate-.Xesav ? ..
• •••
fu Defascions: - Pere Llobet Ana,'solter, 19 auys1. ' " '

NO V A S
:. . Si'1, temps ho permet avuy tindrà lloch la acostumada professó que
sortirà de la Parròquia de Sant Feliu à las 8 de la nit.
Lo pas dels Sants Apòstols, com ja diguérem, està confiat à nostre
bon amich don Francésch Barata, lo de la Sólétat à la Associació de Católichs y ' i de la Santa Verònica à la Acadèmia Catòlica.
Lo Colegi de Corredors Reals ,de. Comers de Barcelona avisa que
donya Carme Castany Vda. de Masjuan, d' aquesta ciutat, ha denunciat
devant de dita junta, la pèrdua de 50 cupons de Bitllets Hipotecaris de
la isla de Cuba, emissió de 1890, -vensuts en primer del corrent mes, números 942,058 à 942,107. Si '1 dia 20 del actual no fós ratificada pel Jutge,
se sobreentendrà qu' aquesta denuncia queda anuladít.
Cumplint 1' acort prés pel nostre Municipi, d' empedrar los carrers
Uindants ab la Plasseta de. Sant Roch y Plassa Major, à més..debempedrat
del carrer del Safreíg que ja s' ha subastaí, s' anuncia pera dintre pochs
dias la subasta del tros del carrer de San Quirse entre 'Is de Gracia y
Portalet.
.
.
.
, ,
'Òè|Vbrém 1' activitat que desplega '1 nostre Ajuntament pera.'1 tant
desitjat arreglo de la via pública.
. .
-Ahir demati se feu retirar de là Plassa mercat duas canasíras de peix
per no estar en condicions de venda, quedant decomisat à pesar de las
protestas del venedor qüe pròmbgueren un xi'ch de bullici.
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Segons noticias que tenim, sembla que la ponència norabrada en la
reunió general del Gremi de Fabricants pera dictaminar en 1' assumpto
candent de la normalisació dels preus de la mà d' obra te ja molt adelantadas sas tascas, essent probable que dintre poehs dias quedi enllestit y
aprobat son important comès.
Lo Tribunal Suprém en sentencia dictada últimament ha establert sobre 'Is p a g a r é s à la ordre la següent doctrina, qual coneixement es de
gran interès.
La expedició de pagarés à la ordre y sos endosses, deuhen reputarse
actes mercantils, ab arreglo al article segon del Códich de Comers, per
ésser dels expressament definits en aqueix cos legal, y haverhi, per lo
tant, la presunció de que procedeixen de operacions de comers, salvo pròba en contrari. Quan falti aquesta proba, son d1 extricta aplicació al cas,
los articles 616, 530 y 632 del Códich de Comers, y no infringeix los 311
y primer, la sentencia que condempna al endossant d' un p a g a r é à la ordre, equiparat pel dit article 532 à las lletras de cambi pera I ' efecte de
la responsabilitat dels endessants, encara que no s' hagi demostrat especialment que 1' import del pagaré 's destinés à operacions, sense que sian comerciants lo lliurador y '1 primer tenedor. Es inaplicable, per consecuencia, 1' article l , 529 de! Códich civil, referent à la sessió ó venda
de crèdits que careixin de la naturalesa y forma mercantils que quedan
exposats.
Los soldats à quins, per una Real ordre recent, los h i foren concedits
tres mesos de llicencia, han tornat à ser cridats, pera que s' incorporin,
en breu plasso, à sos respectius cossos.

Nostre distingit colaborador, lo conegut escriptor En Nobert Font j
Sagué, ha tingut la atenció, que delcor l i agrahím, d* enviarnos un exemplar del «Catàlech Espeleológich de Catalunya», per fill recopilat.

Han comensat ja, segons se diu en un teatre d« Moscow, 'U ensalgs
pera posar en escena l i celebrat drama d' En Àngel Guimerà Terra Baixa, traduhit al rus per un literat d'aquella nació que trobantse accidentalment à Paris quant se va estrenar lo drama de nostre amich t r a duhit p e r ' 1 malaguanyat Geleé Berta!, tingué ocasaió de sentirlo y d'
ehtusiasmarse.
Celebrém de tot cor lo nou triumf d' En Guimerà.
"
.
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Per lo vinent dissapte al vespre se-prepara un extraordinari concert
ab la orquesta «Fatxendas» en lo Saló-café del Casino de la Fusió Republicana.

Madrid, 6, 5 t—Telegralifin de New-York que 'ls que coneixen lo missatge de MacKinley consideran inevit.ibie la guerra por quant en dit document se dirigeixen forts
ataehs à Espanya y 's parla de la necessitat de la intervenció armada à Cuba. .,
En cambi per altres conductes se sab que molts banquers y corporacions dels Estats
Units pregan al President agoti tots los medis per evitar ia guerra ab Espanya quals
conseqüència* poden ser fatals per tots.
Regna altre vegada acentuat pessimisme per mes que no 's pot telegrafiar tot 16
que 's voldria à causa del gran rigor en la c.jnsi;ra telegrafien, y telefònica.
Un telégrama de 1' Habana diu que 'ls vapors enviats a aquell port pera embarcar
-als súbdits nort-americans que no volen quedavse à Cuba tenierosos de las consoqüencias
de la guerra, han surtit completament plens à las pocas horas d' haver arribat.
En los centres oficials se desmenteix la noticia de que'l gobern haigi rebut un extracte del Missatge del Mac-Kinley.
Apesar de lo que s' havia dit aquest mati, aviat se celebrarà Consell de Ministres
en la Presidència- Se concedeix extraordinària importància i aquest Consell per mes que
'ls ministerials a.sseguran que no hi ha perill de qu' estelli la criss*».
En los Ministeris de Guerra y Marina segueixen rebentse oferiment» patriótichs de
totas'menas.
Respecte al conflicte ab los Estats Units no 's pot preveurer res encara puig no se
sab si resoltament admeteràn totas duas potencias la mediació del Sant Pare.
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Pera més informes en lo mateix establiment.
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—Està en venda ün dels millort

Teatro. En la Administració d* aquest diari donaràn mes detalls.
Imprempta y Encuadcrnecions de Pere Tuga», Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

