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5 cèntims,
Beprssentacio Admlnistratiïi à Barcsloita
Anuncis à preus convencionals.
Lli breriade Àlvar Verdaguer Rambla Mi tj, 5 j
5 «n> n*M
13019 y asse-írurats de to
0 3 l u Ü J 2 3 defecte de construcció per
5 anys. Los nous sc venen desde 150 d u r o s y
son construïts ab march de metall, bona pulsa>ció y caudeleros dobles.

i íl·ll WÈ ® ® drer, à preus económichs
Aquesta casa s' encarrega de tota classe de
afinacions y reparacions.
_ DIEIGIRSE A

JOAN COMAS FAURA
Rambla, 93. — SABADELL
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l . e r Janer 1898

Duros
»

9A(),773,94:7'00
173,498.768;00

236,S76,308I04
186,333,133 "20

Duros

43,277,179'00

50,543,174'84

Direcció general per Espanya y Portugal, Excm. Sr. D. JOAN ÀNGEL EOSILLO, palftu de «LA EQUITATIVA».—Madrid.
Oficina de Barcelona, Rambla dels Estudis, núm. 6, principal.
Banquers, Banch d' Espanya y Sr. Garriga Nogués, S.
Agent local pera Sabadell y Tarrasa, JOAQUIM MIRALLES, carrer
de las Balsas, núm. 34.

LO CATALANISTA

R E T A L L
Pocas més cosas tindriam que dir à la gent de ciutat referent à la guerra ab los Estats Units que està esperant com candeletas. Influïda per
diaris mercantils avans que espanyols, no l i arriba la hora de que de Madrid ó de Washington vinga la noticia de que 1' embaixador ha ja rebut
los passaports, avansada de las canonadas que no tardaria à enjegarse.
Ells la volan la guerra: donchs qat vinga. Ja tocaràn à penedits avans
que nosaltres que no la ham predicada ni un instant ab los Estats Units
ni ab ningú, y que la hem tractada d' evitar desde '1 primer moment
aconsellant ss dotés à Cuba d1 un régimen que 'ns deslligués à nosaltres
de tot compromis^ trayent, en be del nostre còrners, fabricació y marina,
tot lo partit possible després d'haver travallat altres anys y més anys
pera exasperar als fills de Cuba.
Tocaràn à penedits, pero ab las batalladas hi aniràn altres crits que
'Is de dolor; hi «niràn los que llensaràn contra la monarquia uns, contra
la dinastia altres, contra 'Is generala y almiralls si tenen la desgracia de
ser vensuts per forsas superiors. Llensaràn maledicions contra tot y contra tothom menos contra 'Is causants de la desgracia que 'ns amenassa y
contra d' ells mateixos que s' han Uensat voluntàriament per la senda del
dolor com si fos senda de ros&s.
Pero es que sense la gent de ciutat y vila, que ximpleja també de valent, hi ha la gent de poblet y de pagesia ^ue no 'n sab res de totas
aqueitas cosas, que 's baralla de sol à sol ab la terra y que no te altre
nort que arreplegar unas quantas cuarteras de blat pera pastar y unas
quantas cargas de v i pera sostenir sas forsas y pera ferse ab uns quants
cuartets pera comprar lo que no dona la terra y pera vestirse be ó malament.
Los pagesos no 'n saben res de manifestacions y de crits de guerra,
y si vinguessin à ciutat en dias de trasbals no compendrian qué vol dir
tot aixó. No sabrían si ells sou los tontos ó si nosaltres som los ximples,
que la guerra no la veyém venir com un flagell sino com una rifa,
Ja hem parlat prou per la gent de las ciutats, y si 's vol perdre que 's
perdi. Pero es que no son los que fan corre més los baixeta los que fan
més puntas; es que sumats tots los que viuhen en aquestas ollas de grills,
perquè de centres de civilisació no 'n son pas com ellas presumen, no
arriban tots plegats, ni de bon tros, als que ab son travall nos alimentan
à tots trayentho dala terra, combatent tot 1' any, no contra altres homes,
sino contra las plagas del camp.
Si no 1' haguessem may corregut lo pahis, si totas nostras excursions
fossen de las Dressanas à la plassa de Catalunya y de la plassa de Sant
Jaume à ca 'n Llibre, potser també '1 tindriam girat lo cervell, potser
també '1 tindriam lo cor com un cuyro.
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Pero que diferents som los que vivim reclosos dels que viuhen sempre
devant del sol, veyent sempre un cel espayós, ab 1' ay sempre al cor tement que una mala boyra ó una pedregada 'Is llensi à la misèria. Aquí
malehím lo sol que 'ns dona vida; aquí '1 cel nos sembla una talla de fandillas.
Per això vivim amorrats à las miserias de la terra, à las emocions que
donan las guerras, à totas las trapasserías.ds la,política y à cosas que si
no espatllan tant 1' ànima espatllan més lo cos que ' l travall penat del
pagès. Aquí arriba un vapor carregat de malalts y de ferits y al passar
las Uiteras y 'is cotxf-s Rambla amunt la gent hi corra com qui corra à
veure 'is gegants. Passan Uiteras y més Uiteras una hora de carreia, pero
no 'n queda rastre dels crits de dolor que ofegan las telas que las tancan.
D1 aquí vuyt dias n' arribarà un altre vapor que també engolirà 1' hospital del carrer de Tallers y 'is sanatoris de Las Corts y Sant Gervasi!
Y com no 'ns fixém en lo sufriraent dels que tornan y 'ns refiém de
que no 'ns tocarà à nosaltres lo torn d' embarch, tabalejém per cafès y
teatres, engrescant ab banderas de guarda ropía al jovent que es lo qui
te de pagar 1' escot à ia guerra que tant desitja y «íescuydant de fomentar
U caritat per la Creu Roja que al últim tindrà de tancar las portas del
seu Sanatori perquè no pot ja ab lo gasto que l i donan los desgraciats que
seguidament ii arriban.
Potser no *1 veuran los patriotas lo gran dia. Porta '1 timó dèl gobern
un home que, si no hi vejé clar quan feya de quefe de la oposició, se l i
fongué '1 vel que l i tapava *ls ulls lo dia que fou cridat per la Corona, F i l
per randa ha anat seguint lo camí que esbrossarem los catalanistas; fi!
per randa arribarà à donar à Cuba la autonomia del Canadà, retirant,
com diguérem desde ' l primer moment, totas las tropas y tots los barcos
de Cuba y deixant que 'Is cubans s' arreglin com vulguin, que ja s' arreglaràn lo dia que 'Is furiosos constitucionals, casi tots aucells de pas, se
convencin de que 'Is exèrcits no tenen de servir pera conservar son predomini, '1 dia que 'Is cubans respirin ab la llibertat ab que respiran los
felissos habitants de ia colònia inglesa.
La llàstima es que haja costat tanta sanch y tants diners arribar à lo
que podíam gosar en pocas horas. Los passos que estàn donant los autonomistas cubans prop del gobern y dels generals insurrectes y que are
'Is consentim abatuts per los desastres, los podíam fer desde '1 primer moment, podentse salvar moltas més cosas que n© salvarém are. Avuy acceptaríam la pau à cualsevol preu perquè tenim un cranch que 'ns rosega las entranyas. Ja no hi estéra al cas de la púdica malalta que s' avergonyeix de q u e ' l metje destapi la gira del llensol. Avuy Espanya presenta sas carns núas al bisturí del metje demanantli à grans crits que la
salvi sia com sia.
De Cuba, ab gran alegria de las mares, ab aplauso dels homes pensadors, n ' eixiràn las tropas que no han pogut fer res contra '1 clima, con-
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tra'1! descuyt de vint generiícions, contra 'Is odis que hi deixà la esclavitut y las brutalitats dels negrers. N ' eixiràn, per furiosos que 's posin los
que explotan la guerra y que no s' embarcan perquè son cobarts de mena. Cuba, per lo consell dels que 'na voleu be, gosarà d' una autonomia
com lo Canadà, sense exèrcit d' ocupació, sense barcos que vigilin sas
costa*. Y si à aixó no 'ns atrevim pel qué diran, pitjor pera nosaltres.
Y no s' hi posarà à la Habana la estàtua del gran Cànovas, del home
que blanquejà 'is camps de la isla de calaveras de soldats y que omplí 'Is
cementiris de las ciutats de donas y criaturas que morian afamats per las
ordres draconianas d- en Weyler. Lo pedestal servirà potser per un altre
Anton ben diferent del Anton de Màlaga,
Entregada la nació à mans de gent que no sentia ni comptava, ha
anat devallant de mica en mica por !a pendent de perdició y 'Is que més
la estiman y més odian als Estats Units, que han jugat per cert molt brut
durant tota aquesta guerra, li exigiràn article per article tot lo que 'Is
diaris catalanistas y E l Nuevo Régimen de Madrid dictavan dos anys y
mitj enrera. Ho sabrém aviat lo que disposaràn lo Papa, las potencias ó
' i gobern autonómich cubà d* acort ab lo gobern y 'Is generals separatistas, y ho cotajarém. Ho imprimirém à duus columnas lo que surti del
arreglo que 's tracta de fer y lo que proposàrem de moment nosaltres, y
ho ensenyarém als patrioías de Barcelona que 'ns han dit tots los penjaments imaginables, y ho enviarem als grans polítichs de Madrid pera
que vejin com uns infelissos que no fan del periodisme una carrera ni un
negoci, vejeren ab molta anticipació lo que no sapigueren veure 'Is sabis
d' Espanya, ab lo gran Canovas al devant de tots ells.
Y 'Is acusarém d' haver dut à la mort à milers de milers de joves que
'1 més humil de tots valia més que tots ells plegats, per que 'is polítichs
van al empobriment de la nació y 'Is que han sigut victimas del seu orgull y de la seva estupidés feyan llevar la terra ó travallavan pera vestirnos ó pera aixopíugarnos à tots. Y 'Is acusarém del daltabaix económich que 's va acostant amenassant ab Uensar à las miserias à rnilenars
de familias que vivian del estalvi y del bon ordre que havíau imprès en
las s e r à s casas.
Pera lograr lo que podiam tenir en un tancar y obrir d' ulls, avuy,
quina vergonya!, fins ho hem d' esperar de la intervenció de las potencias, que, sols; ni la autonomia del Canadà podriam implantar: anavam
de dret à la gran vergonya ó al gran desastre.
Y que vajin després cridant los que menjavan carn de lleó per tot regalo. Que vajin cridant y posant canons à las llanxas del Retiro de Madrid, que ni i s crits seus ni las canonadas que las llanxas enjégu'n atur a r à n la marxa de las cosas.
Podiam ab temps salvar lo còrners de la nostra colònia del golf mexicà
y a p a r è i x e r als ulls del mon com à generosos y previsors. Hem preferit
seguir la tradició quixotesca y n ' hem sortit ab las mans al cap, tot per
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donar gust als que esplotan las desgrucias de la pàtria arrodonint lo seu
negoci.
Y. ja ho veuhen, mentre» tenim desatesos als pobres que tornan de la
guerra sense salut, no recordantnos casi dels sanatoris, no hi ha empressari de teatro ni cafeter que no pagui 1' escot à la patrioteria que vol fer
barcos que 's llensaràn à la mar quan no hi haurà ab qui combatre.
Es possible que posi enteniment la gent de ciutat? Uu sol remey hi
hauria si '1 gobern tingués tant poch judici com ella. Que posés à cada
port un barco ab las calderas encesas y que, enlloch de dissuadir bona
ment als que van à las manifestacions cridant guerra y més guerra, ' U
anés acompanyant cap al moll pera darlos lo gust cumplert. Veuriam si
un cop naveguessin cap à Càdiz pensarian de diferenta manera.
Pero es molt dols alló d' aixequemse y anéuhi!
Tant dols, que sí, com à darrera hora s' assegura, esclata la guerra
ab los americans, no se n1 embarcarà cap d1 aquestos emprsssaris de dosgracias. Las redaccions de diaris patriotas no s' aclariràn, com no sia
pera enviar un corresponsal que ab un salvo-conducto puga recorre las
iíneas de combatents la vigília d' una topada, que si la topada ve no 'Is
!iTT«plegarà entre dos fochs. Los diaristas d' allí y 'Is d ' aqui faràn igual,
completament igual ab los confits de plom no hi volen jochs ni menes ab la
metralla,
Si 1' egoisme dels compradors de bonos cubans, que no valdrian res
suposant que vingués la pau à la isla, y 'Is egoismes republicans y carlins d' aqui, que no pensan més que e'n volcar la dinastia, logressen fer
esclatar la guerra, los veuriam à aquestos guerrers de redacció quin paper més lluhit farian. Tots eixirian de la campanya tant sencerets com se
troban avuy després de tres anys de combats à Cuba. Alguns, aixó si, ab
una gran c»-eu dol mèrit militar per haver vist una batalla ab una ullera
de llarga vista.

ECC IÓ

RELLIGIOSA

SANTS D'AVUÍ.—Sant Lleó I X papa y conf. Herrnóganes y companys marts;
Crescenci conf; Santas G-alata y Credula mart.
Sant Lleó IX nasqué d' una ilustre família d' Abspurg l- any 1002 fou de jave dedi
cat al sacerdoci, fou canong-e de Toul y després fou bisbe de la mateixa diòcesis, y d'
alli elevat i la cadira de Sant Pere. Feu sa entrada à Roma à peu deacals y sa humilitat
y son zel no tingué limits despré» de varis viatge» à Fransa j Alemanya caigué presoner
del» normants y restituint à Roma mori iantament 1' any 1054.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—De dos quarts de set à las nou segon aniversari
de Paula Humet de Sallarés y missa per Joseph Duràn
PARRÒQUIA. DE LA CONCEPCIÓ.—Missas per G. Romeu y M. Sampere y per Jean
Massip y Pulit.
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IVoi:.a.s oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant los dias 17 y 18.
Naixements: Àngela Llonch R à f o l s . - A g u s t í Vinardell Comas.-Miquel Pifiol M u n t a n é . - J o a n F à b r e g a . Font.-Consuelo Aloz Bosch, Jo
Clapés Albareda.-Ramon Girbent Figueras.-Rosa Tarté S e l l e n t . - r e r e
V i l a Cascante.
Defuncions: Andreu Coll Alaix, viudo. 77 anys.
.
Matrimonis: Esteve Planas Tintó ab Teresa Miró Pintó.—Antoni masolivé Comas ab F r a n c i s c à Dinarés Campdepadrós.

N O V AS
Lo passat divendres mori en lo vehí poble de S. Esteve de Castellar
lo para de nostre estimat amich y company don Sebastià López.
No cal dir que 1'acompanyém en lo sentiment que experimenta per
tant terrible pèrdua, al mateix temps que preguém à Deu per la salvació
de 1' ànima del difunt. (E. P. D . )
La professo que pera portar lo Sant Viàtich als malalts y presos tingué lloch en lo mati del passat diumenge, malgrat lo temps plujós que
presentava, estigué bastant concorreguda, assistinthi à més de molts socis del Centre Industrial, representacions de varias societats sabadellencas.
També hi anava una lluhida representació de nostre Ajuntament.
En lo número de demà publicarém la resenya de la Vetllada que tingué lloch lo passat diumenge en V Associació de Cafólichs.
Lo genial drama del inmortal Feliu y Codina Lo nuvi ha alcansat j a
la quincuagéssima representació en lo Teatro Romea de Barcelona, essent
la única obra que en una mateixa temporada ha obtingut tant gran número, de representacions.
Sfegons noticías rebudas en lo Foment del Travall Nacional la Exposició d' Industrias Modernas s' i n a u g u r a r à solempneraent, conforme lo
disposat en lo Decret de convocatòria ' l dia 20 del actual, à quin important acte h i assistiran gran número d' expolítors.
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Lo ball de tarde que tingué lloíh en lo Centro Industrial lo passat diumenge ab la banda del Regimen d1 Aragó estigué concorregudíssim haventhi assistit gran part de las familias de nostra bona societat.
Aquesta nit eom do costum tindrà lloch la sessió de primera convocatòria del Ajuntament si hi assisteix lo número suficient de regidors.
Lo dissapte vinent, festa de Sant Jordi, Patró de Catalunya, tindrà
lloch à la històrica iglesia de Santa Maria de Ripoll, la solempne cerimònia de colocar en una paret d' aquell temple la làpida que la Unió Catalanista ha fet gravar pera conmemorar las patrióticas pauralas que 1'
I l t r m . doctor Morgades pronuncià en 1' acte de tornar al culte de Deu
aquell temple, casal de la pàtria.
La làpida, que es de bronzo, porta gravada en hermosos caràcters
Rq\iestA imcriçclò: «Jam loefus moriar (Genes XLVI—30). Content moriré després d' haver tornat à la Santíssima Verge Maria son antiquissim
trono de Ripoll; à Catalunya sa Casa payral; à sos Comtes y Abats llur
honorifica sepultura, y haver travallat per fer restaurar son esperit y sas
virtuts y ab un y altras las venerandas tradicions catalanas. Que Deu
Nostre Senyor tn' escolti y ra' atenga y 'm seguescan tots mos estimats
compatricis.»
Anirà encuadrada aquesta làpida dintre d' un explàndít march de pedra de Montjuich d' estil romànich del més florit, y en lo que artísticament combinats hi campejan à un cantó 'is escuts de Sant J í r d i y '1 de
Catalunya, à 1' altre 'Is atributs episcopals, y en la part superior unaalegoría valentment dibuixada de la eterna baralla del bé y del mal. En lo
tros de march que va dessota la làpida de bronzo hi ha una inscripció en
la que 's fa constar que las paraulas sobreescritas son del Excm. é Htm.
doctor don Joseph Morgades y Gili, Bisbe de Vich, y son alli conmemoradas en nom de la Nació catalana per la Unió Catalanista. Lo projecte
d" aquesta làpida y del march que lo envolta es obra del nostre estimat
amich y company En Joseph Puig y Cadafalch.
Encara que '1 programa del cerimonial que a c o m p a n y a r à à la colocació d- aquesta làpida no està avuy del tot acordat, sabém que 1' acte a ü i r à
revestit de tota la magnificència que requereix, trasladantse aquell dia à
Ripoll las personalitats més sortints del catalanisme y delegacions d' i m portants entitats patrióticas, que p a g a r à n aixis un deute d' agrahiment
al doctor Morgades y à la vegada podràn resar una pregaria per Catalunya, en lo que es altar de la pàtria y monument de las nostras llibertats.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
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TELEGRASHAS
Madrir', 18, 5 t.—Lo Seiiat de Washington ha acordat fer regoneixer io gobern insurrecte de Cuba, la indepeiïdcncia do V isla, la intervenció armada y fer constar que
'Is Estats Units no volen meu que la independència de Cuba.
En los Estats Units regna gran excitació ab motiu, del ncort de las Cambras, creyentse que estallarà la guerra d' un moment al altre. S' han celebrat allí moltas manifestacions auti-espanyolas.
Nostre representant senyor Polo de Bernabé, continuarà à Washington fins que
Mac-Klnley sancioni i s acorts presos per las Cambras d' aquell pays.
La prempsa inglesa en general opina q;ie seria una solució pera Espanya otorgav la
independència de Cuba. La opinió general es molt pessimista
Segons se diu lo Consell de ministres que 's celebrarà dintre poch sols s' ocuparà
del Missatge de la Corona.
Continuan en distints llochs d' Espanya manifestacions anomenadas patrictieas.
Los senyors Giberga y Dolz en nom del gobern insular son al departament oriental
de Cuba à parlar ab los jefes.dc la insurrecció cubana. Hi ha qui te grans confiansas
d' èxit ab aquestas entrevista», tenint en compte la autorisació pera fer concesions radicals en benefici de ia pau.
Corre la veu que Mac-Kinley està disposat à posar en prcíitica los acorts de las
Cambras pero '1 gobern ho neg'a.

Londres A 00 dias feixa
»
à la vista
Paris.
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BuaS T3rempsaS pera enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tanipa pera forn ab tots sos accesoris.
Una màquina 7 caldera de vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «CorlÍSSs, alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidíssims.
Informaran: Arralal de dins, 22. — SABADELL
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Està en venda un de's millors

Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.
Imprempta y Eacuadernacion* de Pére Tugas, Carrer d« Calderón, 36.—SABADELL.

