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F L O R I D A

Aquest es lo dia felís qu' ha fet lo senyor, diu lo Profeta. Celebréralo
donchs, aquest dia, ab tot lo goig y alegria que 'ns sia possible, celebi'emlo ab tot 1* esclat de la primavera, celebremlo fent chor ab los sagrats càntichs de la Iglesia, que repetint arreu la paraula Alleïuya vol
imitar los divins cA::tichs que Sant Joan senti à dalt del cel com ua chot
de milions de veus q u ; deyan: «Aüeluya. A nostre Deu es a qui perteneix la calitat de Salvador, la glòria y lo poder. Així sia. Alleïuya. Canteu sens parar alabansas d nostre Deu, vosaltres que sou sos síervos,
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AUeluya y repetían Aileluya; perquè lo Senyor no»tre Deu Omnipotent
ha prés possessió de son regne.»
. übriagueranos ab 1'alegria del cel y de la terra, fent chor ab 1'
Aileluya que del cel devalla y I1 Aileluya que retruny'armoniós acompanyat de músicas sota las voltas dels temples; fem chor ab los poétichs
cants d» las Caramellas, que de bon mati escampan la jovenalla endiumenjada a! só de la cadenciosa flauta y enarbolant la emflocada cUtelleta
ab cintas de llampants colorainas; alegremnos ab las caras rialleras de
las gentils doncellas que cofoyas surten à la finestra i escoltar los alegres cantars de Pasqua Florida barrejats ab amorosas trovas à ellas dedicadas. Tot somriu per Pasqua, tot respira alegria. Alegre saltironeja
lo petit anyellet en lo prat d'herva tendre, gracioses picotejan los pollets en 1' arresserat pati, brunzents volan los aucells y alegres cantan
boy gronxantse en los tendres branquillons, riallers son los arbres fruiters cuberts de verdes fullas y de flors argentadas, xamosos son los verts
sembrats ab una gota de rosada à cada fulla Uuhint com un a i x à m de
brillants, patonejats per los primers raigs del sol naixent, d' aquest mateix sol naixent qu' un jorn barreijà sos raigs lluminosos ab la resplandor
divina dels àngels del sepulcre del Senyor ressucitat.
La festa de Pasqua Florida es la principalíssima festa del cristianisme, perquè la Resurrecció del Salvador es lo fonament de nostre Relligíó,
la prenda segura de nostra felicitat, la base de nostra fé y de nostre esperansa. Tot lo cristianisme està fonamentat en la creencia d' aquest
misteri, tot gira sobre aquesta veritat fonamentat, puig com diu Sant
Pau «Si Jesucrist no ha ressucitat en v à prediquém, e n v à creyém» pero la certesa d e i a Resurrecció de Jesucrist es irrefutable y
los mateixos jueus interessats en ocultaria foren los que mes pública la
feren posant guardias al sepulcre y sellantlq ab lo sello del Imperi. Los
apòstols basavan totas sas prédicas ab la resurrecció de Jesucrist y probavau la divinitat del Salvador ab aquest prodigi del que n ' eran testimonis y que no tenia rèplica. S. Pere en lo primer sermó que feu al mitg
de la ciutat de Jerusalém, cincuanta dias després de la Resurrecció ab
lo qual convertí à tres mil jueus, no parlà d ' a l t r e cosa que d'aquest
misteri, sens que ni un escriba, ni faritzeu, ni sacerdot s' atrevís à desmentirlo. A l qui vos prediquém, deyan los apòstols en alta veu, es lo
quin vosaltres haveu crucificat, el que ha mort en la creu y el que s' ha
ressucitat à si mateix després de tres dias.
Nostra alegria, donchs, es justa; l ' alegria de la festa de Pasqua Florida es santa; h a v é m passat la setmana de passió contemplant y recordant los sufriments y la mort de Jesús, h a v é m estudiat las ensenyansas
sublims d' amor que 'n» donà lo D i v i Mestre '^enrairallantnos ab sagnant
exemple de sufriment y abnegació, just es que 'ns alegrém també ab sa
resurrecció ab la qual nos obri las portas de la glòria celestial, y aquestus sublims ensenyansas de que no t»' adquiraix la glòria sens sufriment,
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ensenjansíis aplicables à cada hu de nosaltres y 4 tota 1* humanitat y à
tots los temps, podém y devém aprofitarlas pera tenir paciència y resignació en los sufriraents'que 'ns causa 1' amor à nostre p à t ' ia catalana.
Estimar es sufrir; sufritn doncha resignats y sens defalliment la passió de
nostre pàtria y esperém comfiats en la resurrecció.
,
:i:

Grans han sigut los sufriments de nostre p à t r i a de&de que quedà presonera pels lligams del matrimoni de Ferran é Isabel; part de sos nobles
catalans se 1' han venguda per uns miserables títols de castellà enlluhernats pel brill del estat espanyol, íou assotada en temps de Felip I V per 1'
orgull castellà personificat en lo compte Duch d' Olivares, y per últim
mori à mans de Felip V y de son avi la personificació del absolutisme à
Lluis X I I I . Enterrada està sa nacioDalitat, mes lo esperit do Catalunya
viu y espera sa resurrecció.
Entretant sufrim los catalans los mes crudels oprobis del centralisme
espanyol, estéra castGlianisats com estaban romanisats los pobles de l f
península ibèrica en temps del Imperi Romà; com eri lo temps en que 1'
imperi de Roma queya à trossos y los fills dels poblés espanyols tenian d
anar A m o r i r formant part de las ilegions romanas pera salvar 1' imperi
que degut à sos vicis s' a r r u ï n a v a , avuy los fills de Catalunya tenim de
formar part del exèrcit ospanyol y anar à apuntalarío pera salvarlo de ia •
ruïna en que 1' han portat també los vicis y las disbauixas del centralisme; enllà d' enllà, amagantse en 1* ample èspay, solcant la mar llatina y
T inmens oceà baixells inmensos carregats de la flor del jovent de Catalunya; sa llarga estela de brumera platejada pels raigs del sol se pert al
lluny de la m a r blava y a l l í ' I s segueixen lot j ulls anguniosos dé las pobres mares, germanas y ssposas q u è desde la platja 'Is envian sos planys
y sos plors, son cor y sou ànima.
Y tornan los grans vaixella, carregats de jovents de las Ilegions espanyolas, pero aquella flor del jovent ja son flors marcidas, los que han
escapat de las garras de la m o r t en aquells insolubles climas, tornan malalts y.esguerra ts y las mares y las germanas y las esposàs quant divisan
la brumerenca estela platejada pels raigs del sol, defalleixen d* angunia
y quan baixa del bastiment lo ser estimat groch y malmès, moren de
pana entre planys y.besadas.
Sols la contemplació de la passió de Jesús pot confòrtarnos, sols la alegria de la resurrecció de Jesús pot mitigar nostre pena y donarnos esperansa en la propera redenció de nostre estimada pàtria.
Ubriaguemnos en quant nos sia posible ab T alegria del cel y de la
terra en la festa de Pasquajlorida y preguém al bon Jesús resSucitat que
fassi ressucitar prurapte Ja-nacionalitat de nostre Catalunya.
Lo dia , que Catalunya sia lliure, un càntich d ' alabansa esclatarà df
tots los cors catí>lan$/ y la festa de PAscaa, serà encare mes riallera, s e r í
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raea herraosa. Lo cant d' Alleluya retrunyirà mes expansiu sota las voltas
deia temples per que geràn verament temples de Catalunya; lo cant de
las c a r a m e ü a s serà mes joliu perquè '1 jovent serà '1 jovent lliure de la
Nacionalitat Catalana y 'Is rioilers rostres de las gentils donzellas esclat iràn mes sas gracias perquè seràn las fillas de la lliure Catalunya. Tot
somriurà encare mea per Pasqua perquè haurà desaparescut lo tint de
tristesa que dona la subgecció à un altre poble. Lliure la pàtria, anyells
y pollets, aucells é insectes, ensempa que ab sos bels, sos pius y refiladas
entonaràn I ' himne de Pàscua florida, entonaràn un himne à Catalunya,
y las salsaredas y los boscos ab lo rumor del oreig entonaràn l ' h i m n e
de Pasqua y 1'himne ds Catalunya, y las fonts ab son ramoreig y los
rius ab sos murmuris y las onas del mar ab sos udols entonarant 1' himne
de Pasqua y 1' himne de Catalunya, y los fruiters y los sembrats y I '
a i x à m de gotas de rosada que com brillants se gronxan al cim de Ins
verdas fullas patonejadas pel sol naixent, dibuixaràn sobre'Is plans encalifats de flors un himne d' alabaosa al Críst rcssucitat, 1' Alleluya de
Pascua florida y 1' Alleluva de la pàtria catalana.
Q.
SECCIÓ

RELLIGiOSA

D I U M E N G E D E P A S C U A D E R E S U R R E C C I O . - S a n t s Ezequiel profeta, Apoloni
prebre y companys mart; Terenci africà y Pompeyo y companys marts.; Santa Elvlgla,
avi», de Sant Eduart rey d' Ing'laterra.
Avuy se celebra k Barbastre la traslació de las reliquias de Sant Ramon bisbe y patró de la diocessis.
Sant Ezequiel '1 profeta Tisqué en lo temps del regnat de Joaquim en temp» d e l c a ú tiveri del poble Ebreu à Babilonia.
PARRÒQUIA D E S A N T F E L I U . — A dos quarts de deu Tercia sslemne, à las deu
missa à tota orquesta ab sermó, à las tres Rosari vespres solemnes, y tot eeg-uit Corona.
A l vespre à las set Octavari al senyor Ressucitat, ab Exposició, seguirà los demés dias à
dos quarts de v u y t
PARRÒQUIA D E L A CONCEPCIÓ.—A las deu ofici solemne per 1' escolania de la
Parròquia, à la tarde à las cuatre Rosari y després la funció de la Resurrecció per 1» escolania.
I G L E S I A D E M. M. ESCOLAPIàS.—A dos quarts de Tayt, comunió de la venerable
Ordre Tercera y à las tres de la tarde la funció mensual ab Exposició.
SANTS D E DEMA.—Sant Lleó lo grant papa doctor y comf. Eustosgi prebre y
eomf. Santa Florència verge y mart.
Sant Lleó anomenat ab jüsticia lo grant, nasqué à Roma als últinis del sigíé I V .
Essent acòlit fou ja elegit pera portar à 1: Àfrica las lletras apostòlicas del papa Zosimo.
A l tornar lo papa Celestí lo feu son secretari, y prompte descansaren sobre d' ell los neg'ocis mes feixuchs de la Iglesia universal. Sixle I I I successor de Celestí, continuà donantli sa eomfiansa y 1' envià à las Oalias pera posar la pau entre los generals romans
Acció y Alviuo lo grant reconciliaries y aturar la inundació deis alarbs que j a amenas«aban apoderarse de I' Imperi, mentres cumplia aquesta missió mori Sixte 111 y estant
ausent fou elegit Sant Lleó per pontifice deia Iglesia. L a època atzarosa que e a s o p a g à
son pontificat necessitava uti home de estreordinaris coneixements d' una virtut acriso]<*da y d' acerat tremp yera conduhir la nau deia Igí"sia. Reformà lo clero romà, arran-
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eà de soca arre! las heretglas dels Nestorians, Maniqueos, Priacilistas, Pelagians y demés
sectas sortidas dels mateixos pastors de la Iglesia. Salvà à Roma dels exercits d' Atila,
qui havia penetrat en las provincias mes interiors del imperi; Mes tart quant per motiuH
de Tenjansa I' Emperatriu Endòxia cridà a Genserích rey dels Vaudals quiu entrà à Roma ab .son exercit d.e barbres y entreg-à la ciutat al saqueig durant catorze dias lo papa
Lleó lo^rà salvaria del insendi y emportantse Genserich los tresors de Roma y uu número prodigiós de cautius los consolà lo pontiflee ab sas cartas y socorros y logrà que
aquells presoners instruhissen y comvertissen gran part del exèrcit di-h barbres ve.yentse precisat à emviarlos pastors que cuidesseu d' aquella cova societat cristiana. Després
del saqueig dels Vàndals reparà las basilicas de Sant Pere y Sant Pau establí capellans
en los sepulcres dels apòstols enriquí las iglesias autigas y u' erigi de novas. E n fi, després de vint y un any de Pontificat, aquell Papa verdaderament grant, assot dels heretges, pare dels pobres, llum del mon cristià, admiració de tot 1' Univers, y ornament de
la cadira apostòlica consumit pels treballs y per las penitencias plè de mereixements y
de glòria mori à Roma 1' onze d' Abril 461 prop dels setantji d' edat deixant la Iglesia en
un estat molt floreixen't, son cos fou depositat ab gran pompa en las basilicas de Sant
Pere y son culte comensà à celebrarse desde lo sisè sigle de la universal Iglesia aixis
llatina com grega,
DIMARS: Sants Juli papa y cotnf. Zonon bisbe y mart; Víctor mart. Constantí y Da
mià biibes y comf; Santa Visia verge y mart.
Sant Víctor en temps del emperador Diodecià era un dels molts que adoraban latfnstas y las pedras, comvertit després al cristianisme tingué ànimo pera predicar la doctrina de Jesucrist entre sos conciutadans de Braga y donà la vida per la fé en mitj de
cruelíssims martiris.

ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE SABADELL
Ab cumpliment A lo dispost en lo art. 12 de la Lloy, desde aquesta
fetxa estaràti esposadas en lo vestibul de las Casas Consistorials las ilistas electorals que determina lo precitat article pera la rectificació de!
cens, corresponent al present any.
Aixis mateix se fà públich que lo dia 20 à las 8 del mati se reunirà ei;
!o Saló de sessions del Ajuntament la Junta Municipal del cens eiectoral,
devant ia que tot vehí podrà formular per escrit ó da paraula y justifi
car documentalment quantas reclamacions se refereixin ai dret de sufrag-í.
Sabadell 10 de Abril de 1898.—Lo Alcalde, Joseph A. Planas.
Nota de las cartas y telégramas detinguts en la Administració de
correus d' aquesta ciutat, per no trovarse '1 seu destino.
Cartas: Maria Culumé.—Joan Nacano. —L!u:s Daniel Mareta.—Pere
Domènech.—Francisco Bacardiel, (fusté),—Antoni Casas.—Isidro Pujo1.
—Miquel Llorca.—Joseph Badia Jordà.—Ramou Feliu.—Joseph Lladó.—
Antònia Solé. —March Bartolomé.
Teiégramas: Ventura Saílarés.
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DIVERSIONS

P Ú B L I C AS

TEATRO PRINCIPAL. —Debut da !a èompaiiia Nuüez avuy à la nit ab lo
drama de Echegaray; E l Estigma y la comèdia de Vital Aza CJilfladuras.
. ..
D e m à dilluns: Lo preciós drama de Pérez Qnldos La de San Quintin y la comèdia E l brazo derecho.
TEATRO EUTERPE.—Avuy à la nit gran concert humorisíich per las societats Juventut Desheredada y La Trompeta.
TEATRO CAMPS DE RECREO.—Aquesta nit debutarà la companyia Faí?es ab lo drama E l seüor Feudal y una escullida pessa.
SALÓ SABADELLES (Jan).—Grans balls de nit y tarde pera avuy y dem à . La ball de n i t i o programa està confiat al reputat pianista Sr.
Quer y ' I de demà à la tarde à la orquesta Cftorpí.
SALÓ D E L CASINO DE L A FUSIÓ REPUBLICANA.—Escullits valls de
nit y tarde per avuy y demà, à càrrech los prograraas de la acreditada orquesta La Lira.
,
SALO COLONIAL-—Per avuy y demà se preparan extraordinaris balls
de tarde y vetlla à:càrrech los prograraas d' un acreditat pianista.
DIVERSIONS

PARTICULARS

ASSOCIACIÓ DE CATÓLICHS.—Avuy à la nit se r e p r e s e n t a r à la divertida comèdia catalana Lojoch dels disbarats: Demà à la tarde, extraordinària representació.de la grandiosa sarsuela La flor de la inmortalilaf.^\p^nàT'èL^ATt\s.oTqniit,tnMuixins.

ATENEO SABADELLES.—Avuy à la nit se posaràn en escena las sarsuelas En la$ asta.» del (oro, La Marcha de Càdiz y La Viejecita.

N O V A S
Lo psnó principal de la professó que pera portar lo Sant Viàtich als
malalts y presos tindrà lloch lo vinent diumenge y que com ja diguérem
està confiat al Centro Industrial, lo portarà ío President de dita Societat
nostre bon amich don Ricart Molins, havent sigut confiadas las varas
d' arregladors à algunas societats sabadellencas.
Pera acompanyar lo penó està contractada la «Banda del regiment
d' Aragó? que tocarà durant lo curs escullidas pessas musicals.
Demà, segons costum, seràn moltas las familias d1 aquesta ciutat y de
molts pobles de la comarca que a n l r à n à fer una visita à la Verge de la
Salut convertint la diada en un tipich Aplech dels caracleristichs d»
nostra terra.
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E n t r e ' I s oferiments de tota mena que corren aquestos dias pels periódichs ab motiu del temut conflicte ab los Estats Units, n ' hi hem vist
un d' un subgecte de Màlaga cedint 2000 duros, si 1' Ajuntament d' aquella ciutat l i satisfà '1 4000 que l i adeuda de molt temps y que no «ab com
ferlos efectius.
No fora mal negoci pera l* aixerit malagueny.
Sà com llà no sab j a com cobraries y l ' home va per veurer ai fent lopatriota n ' arreplega 2000 d' una vegada.
D ' aixó se 'n diu un patriota ab tota la extensió de la paraula.
Lo vinent dtmars celebrarà nostre Ajuntament sessió de primera convocatòria, si hi assisteixen suflcient nombre de concejals.
En aquesta sessió, tenim entès què • s. procedirà à la elecció de '1 jnes'
tre de la escola de música municipal.
Segons se 'ns diu en la passada nit del divendres se p e r p r e t à un robo
en lo local de la Acadèmia Catòlica, emportantsen los lladres alguna
c m t i t a t de la caixa dels Lluisos y del tau!«ll del salonet del cafè.
Fins à 1* hora present no tenim noticia de que hagin sigut agafats ' I
lladre ó lladres que cometaren lo robo.
Lf acreditat establiment de teixits que posseheix nostre bon amich lo
inteligent comerciant don Lluis Planas en lo carrer de Manresa, ha estat
convertit durant los passats dias de Semana Santa, en tota sa extenció,
en un preciós aparador, ahont s ' h i veyan combinats ab molt art y bon
gust, alfotnbras que cubrian lo pis, variadas telas que adornaban la estanleria y las preciosas telas pera vestits de senyora en capritxosa» formas, guarnidas ab puntas, mocadors, cintas, llassos, etz., en una paraula,
una preciositat, lo que no 's veu en nostra ciutat, lo que acredita que '1
tal establimt nt està à la altura dels mes elegants de la capital per lo que
desde nostres columnas felicitém de cor al amich Sr. Planas, recomanantlo à nostres abonats per sas ventatjosas condicions d i n t r e ' 1 preu fixo,
sistema de venta qu' ha establert.
La distingida societat «La Palma» de Reus, desitjosa de contribuhír
ab major explendor de las Uetras catalanas ha organisat un C e r t à m e n
Literari humoristich, en quin Cartell de c o n v o c a t ò r i e s ' h i ofereixen divuyt premis.
Tots los travalls que aspirvh à algun premi deuràn estar escrits en
c a t a l à , antich ó modern, deuràn ser rigurosament originals à inèdits y no
podràn contenir ofensas à la moral, limitantse à exposar un humorisme
de bona Uey, que resulti satírich y ridiculisador sense descendir may à
vulgar y pornogràflch.
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Las composicions, junt ab un sobre clós qu© contingui à fora '1 títol de
la composició y '1 lema y à dins lo nom del autor, d e u r à a reméties à la
S e c e t a r í a de la Societat, carrer de Jesús, número 1, per tot lo dia 30 de
Maig de! any present.
L0 President del Foment del Travall Nacional, ha rebut un telefonema
del Delegat general de la Exposició d' in iustriat nacionals de Madrid,
participantli que ha terminat ja '1 plasso fixat pera la admissió de solicítuts y la conveniència de que com més aviat millor envihin los expositors
las intelacions.
Los principals diaris de Suècia domin compte de que en lo teatro de
Stokolm se representà ab gran èxit la nit del Vo de Mars la tragèdia catalana en tres actes del eminent poeta y Mestre en Gay Saber don Victor
Balaguer titulada Las esposallas de la morta, traduhida al suech pel professor d! aquella Universitat Edvard Lidforss, La obra ha obtingut grau
èxit, dedicant la prempsa calurosos elogis al autor y al traductor.
PIANOS do totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
fonfiansa.
TELEGRAHIAS
Madrid, 9, 5 t.—A las 10 d' aquest mati s' han presentat al Ministeri d' Estat los em•baixadors d' Àustria, Alemania, Rusia, Frausa é luglateira participant 1' acort do las
potencias d' intervenir ea lo conflicte pendent, Entcrada la B e j n a y reunits los ministres s ' h a acordat admetrer la intervenció com à corolari de la mediació del Sant Pare
aceptaht per venir del venerabie Lleó X I I I I' armistici proposat. Consisteix aquest en un
plasso dé 5 dias concedit als insurrectes pera sometrers y si passat aquest no han deposat las armas se romperàn de nou las hostilitats contant, segons se diu ah 1' ajuda de las
potencias. E n cambi '1 g-obern exigeix que 'Is Estats Units renuncihin A ajudar als insurrectes cubans y que faig-in retirar la esquadra de las islas Tortugas y i s bareos del
port de 1' Habana.
Aquest acort, ó millor dit"!' armistici ha sigut rebut per aqui de diferentas maneras,
donchs los guerreres no passan per altra cosa que i rompiment ab lo» Estats Units.
L a censura telegràfica y telefònica es mes rigurosa que may y per lo tant es inútil
intentar donar mes noticias.
Hi ha molta espectació per craurers que estém en lo período algit del cenflicte sigui
eu bé ó en mal la resolució que s' acosta.

C A NI B . l S
Londres i SO dias fetxa
.
à la vista.
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36'28 p.
43'25

»3^aar*i»a^i

^ s t à en venda un dels millort
B i l l ^ i : | i ® i i a B B pflicos
i « pis d'aques

Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.
Imprempta y Eacaadernacions de Pere Tu^as, Carrer de Calderón, 3 6 . — S A B A D E L L

