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Aquesta casa s' encarrega de tota. classe de
afinacions y reparacions.
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Direcció general p»r Espanya y Poftngfai, Escra. Sr. D. JOAN ÀNGEL ROSILLO, p a b u de «LA EQUITATIVA».—Madrid.
Oficina de Barcelona, Rambla dels Estudis, núm. 6, principal.
Banquers, Banch d' Espanya y Sr. Garriga Nogués, 8.
Agent local pera Sabiídcil y Tarrasa, JOAQUIM MIRALLES, carrer
de las Balsas, núm. 84.

LO CATALANISTA

•

Com era d' esperar, donada la trascendencia de son objecte, brillant
sobre tota ponderació resultà la vetllada que celebrà 1( Astociació de Católichs d' aquesta ciutat en obsequi al R r t . D. Joscph Alsina, Rector de
la Parròquia de Sant Feliu y en celebració de la concòrdia entre dita Associació y 1'Acadèmia Catòlica de la pressnt. Molt íivans de comensar
lo saió-teatro de la esmentada Associació, estava materialment plé de
numsrosa y distingida concurrència, havent sigut moltíssiraas las persona* que tingueren de tornarsen per no trobar lloch ahont inquibirse.
A 1' hora anunciada ocupà ia presidència lo Rvnt. Joseph Alsina, tenint à sa dreta al Sr. President de 1' Associació, al Rvnt. P. Lac.lle y als
socis de la Junta Directiva de i ' Associació, y à T esquerra al Sr. Pineda,
al Rvnt, Dr. Sardà y Saivany, al Sr, President de 1* Acadèmia Catòlica,
als socis de la Junta Directiva de la mateixa, al Rvnt. P. Rector de , las
Escolas Pia», y al P, General dels Germans Mamtas. També hi havia representació de varias Societats d' aquesta ciutat y de totas las Associacions Católicas de Barcelona.
Després d' oberta la vetllada y d' executar 1' orquesta Muixins d' un
modo admirable la opertura de la preciosa sarsuela La flor de la inmortalitat, que fou justament aplaudida, lo Sr. President de 1' Associació llegí
un dircurs en el que ab molta eloqüència, explicà lo desitj que sempre
havia tingut de lograr la unió do las duas Associacions Católicas, felicitantse d' haverho lograt y felicitant als Reverents Dr. Sarda y Rector
de Sant Feliu y donàntlos1 hi las graciaa per lo valiós apoyo que l ' h a n
prestat. Seguidament llegi una poesia lo Rvnt. P. Capdevila dedicada al
dignissim R«ctor Archipreste de Saní Feliu, que foü molt aplaudida.
Igualment foren aplaudidas la poesia de D. Esteve » Serra, ia cansoneta
catalana La Pubilleta, molt ben cantada per lo Sr. Garriga, la poesia del
Rvnt. P. Vidal, y la del Sr. Sanllehi titulada La Senyera de la f i , que per
la grandesa de 1' idea y per la fluidés dels versos, produhi gran efecte en
Y aaditori.
Lo Sr. President d'i 1' Acadèmia Catòlica en son discurs y ab forma
brillant, després dirigí una entussiasta felicitació à V Associaeió y à 1'
Acadèmia, feu una comparació entre 1' Espanya de dos ó tres sigles à
aquesta part, y l{ Espanya de temps mes antich, respecte al esperit relligiós, demostrant d1 una manera complerta la necessitat d© que 'Is seglars fassin propaganda de la religió catòlica, excitantlos à que practi-
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quin, sense cap classe d« tesnor los actes de catolicisme, com SOB, fer romerías, professons, descubrirse <il passar de van t de las Iglesias, resar lo
rosari,.etc; y referintse à Catalunya digué que si voliara tornar à ser
grans com nostres antepassats, tots los catalans devíam formar una sola
casa payral baix la protecció de la Verge de Montserrat, seguint ha
pràcticas d' aquells catalans que tant esplendor havian donat à nostra estimada pàtria. Lo discurs del Sr President de 1* Acadèmia, escoltat ab
religiós silenci., fou caiurosament aplaudit.
Donà fl à la primera part de tant important Tetllada lo cero final del
acte segon de !a sarsuela La flor de la inmortàlitat, que tan per part de 1'
orquesta com per la dels individuos del coro obtingué una execució irreproxable.
Ab 1'overturà do la sarsuela DaZ municipi aZ mar coraensà la segona
part de la vetllada, essent molt aplaudida la orquesta baix la direcció del
Mestre Miquel Ferrer.
Lo Sr. Pau M.a Llobet en son discurs, esplicà los mals que 'ns .han
causat los enemichs de la religió, demostrà la necessitat de la propaganda catòlica y digué que per practicaria devian servir de norma las
omenyansas contingudas en las encíclicas del actual Pontifico y de Pio
Ï X y las que recomana. 1' episcopat espanyol; havent sigut molt aplaudit
la traball de! Sr. Llobet. No ho foren raenos la preciosa poesia del Reveret Joseph Cardona, la delSr. Criach, T eloqüent felicitació que l l Rvnt.
P. Lacalle dirigí k las dugas Associacions, y la bonica cansó catalana da
la sarsuela La flor de la inmortàlitat.
Lo jove y distingit abogaí Sr. Albó, en nom de 1' Acadèmia Catòlica
y de las demés Associacions Católicas de Barcelona, felicità à las d'
aquesta ciutat y las invità à la romeria que dintre poch temps anirà à
Montserrat à inaugurar 1' altar del cuart misteri, ab quin acte, digué '1
Sr. Albó, podrà quedar dignament terminada la 'unió de las dos Associacions Católicas de Sabadell. Lo discurs del Sr. Albó fou justament
aplaudit.
Lo S r n t . P. Capdevila, entretingué un rato al auditori ab sos originals cantars, com ho acostuma fer en totas las vetlladas.
A l aixecarse lo fill ilustre d'aquesta ciutat, lo Rvnt. D r . D. Fèlix
Sardà y Salvany, fou saludat ab una nutrida salva d1 aplausos. Lo senyor
Sardà emocionat per Ins probas de carinyo que se l i tributaren, coraensà
son raagníflcfa discurs felicitant à l ' Associació y à V Acadèmia per sa
unió y desseguida estudià los tres aspectes principals de la propaganda
catòlica demostrant que pera '1 catóiich pràctich la propaganda era la
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obra mes gran, mes grave y mes difícil; mes gran perquè 1' ideal que ab
ella 's persegueix es mes gran que tots los ideals que 's persegueixen en
aquest mon, com son 1' ideal científlch, económich, polítich, industrial,
donchs que cap d' aquets no r a l ni tots poden valer com 1' ideal que 's
proposa '1 católfeh ab la propaganda, com es la salvació de las ànimas;
com à conseqüència d' aquest primer aspecte, 's deduheix lo segón ó sia
la gravetat de la propaganda, donchs no s' ha de procurà solsxment salvar 1' anima pròpia, sino la dels nostres germans que viuben en 1' error;
y es també la obra mes difícil perquè s' ha de iluytar contra 'Is enemíchs
de 1' ànima, que no sempre 's presentan de cara, sino moltas vegadas
encuberts en formaa mes ó menes bonicas, tenint '1 propagandista que
anar sempre costa amunt, à diferencia dels enemichs de la religió que
sempre estant en una pendent, no séntloshi difícil arribar fins al fi de la
mateixa. Lo Sr. Dr. Sardà al acabar son notabilíssim trevall, fou calurosament aplaudit per la nuraarosa concurrència tal com se mereix lo fil
insigne que tant alt ha posat lo nom de nostra ciutat.
Lo Rvnt. Sr. Rector D, Joseph Alsina, ab la «enziile» pròpia d' un bon
pare d' ànimas, agrahí las atencions de que se 1' havia fet objecte y recomanà als fills de Sabadell que procuressin engrossar lo número de socis de las Associacions católicus y qu® protegissin à la prempsa catòlica
ab lo que serà mes fàcil defensarae dels atachs que Ms pugau .dirigí '1A
enemiehs de la Religió poguent donar à Sabadell dias do pau y de ventura.
Ab aquest hermós discurs terminà la vetllada, sortint los concurrents
molt ben impresiomits de la mateixa, que no duptin ha sigut un deis fets
que formaràn épeca en la historia de nostra ciutat.
Rebin 1' Associació y 1' Acadèmia Catòlica nostra mes calurosa felicitació per i* acte que tant admirablement acaban de portar à cap.
P.
S E C C I Ó

R E L L I G I O S A

SANTS D' AVUY.—Sant Sulpíci mart; SevilIA; Crisofaro y Antoni mart; Santa A g nès de Montpolicia verg-e.
Santa A g n · s à Mont-policii à Toscana de pares nobles, als nou anys entrà de rellifiosa en lo comvent de las Saquinas, fou superiora y trasladada à Proceno però volguent
los rehins de Montpolicià tenir en sa població una monja tan virtuosa lograren que anés
à fundar en sa població un comvent baix la regla de Sant Agristi, lo qual dirigi- santament fins que atropellada per continuas penitencia» mori 1' any 1317 à I' edat de 43 anys.
PARRÒQUIA D E S A N T FELIU.—MiMas per Euasebi Verdiell, Filomena Tatché,
Jacinta Benassat y Feliu Fontanet Ca»ali; à las deu ofici funeral per Rosa Llonch Vda.
d# Vila.
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PARRÒQUIA. D E L A CONCEPCIÓ.—Missas per Franciscà Figueras, à, la missa de.
set comensara una novena à Sant Antoni de Pàdua à intenció d' una devota.

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet Us següents inscripcions durant lo dia 19.
Naixements:^ Emili Pích Pich.—Jaume Sanahuja Martí.
Defuncions: Jaume Nunell Balagué, viudo, 64 anys.

SI O V A , S
Ha mort a Tarrasa lo senyor don Francisco Mata, que exercia '1 c à rrech de. caixer del Banch d' aquell ciutat, molt conegut aqui Sabadell y
emparentat ab algunas farailias de nostra població.
Que Deu Nostre S»nyor s* haigi apiadat de la seua ànima.
Ab escasa concurrència, lo qual es ben de doldrer, per quant la comp-iuirt del senyor Nuüez mereix un altra cosa, s' han representat aquestos
dius en lo Principal las preciosas comedias E l Angelus y Sullivan y '1 drama d' Echegaray E l Gran Galeoto obtenint per part de la companyia una
excelent interpretació, especialment la primera y 1' última.
Per cert que son molts los habituals concurrents d' aquest teatre que
veurian ab gust la repetició de El Angelus que es una comèdia hermosísirua, feta ab verdadera trassa y en la que hi campejan escenas sentidíssimas que acreditan lo talen escénich del conegut escriptor don Eussebi
Blasco.
Segons so 'ns diu, en vista do l* alsa terrible dels cambi«, s' han reunit los amos de vapors d' aquesta ciutat, que pagan avuy lo carbó à preus
fabulosos, acordant aumentar ab 20 per cent lo valor de la forsa motriu.
Com lo mateix succeheix ab altres industrias anexas à la llanera, a r i a t
nostres fabricants no sabràn com ferho pera poguer donar sortida à sos
producte».
Si Deu no mira per aquest pobre pays ja cal que 'ns'preparem à buscar casa en altra terra.
D e m í , dijous, tindrà lloch en lo teatro Principal 1* estreno de la comèdia de costums militars, titulada E l Regimisnto de Lupion, eu quina obra
hi pendrà part tota la companyia.
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Lo vinent dissapte en lo teatre Euterpe inaugurarà sas funcions la
nova «Societat Lirich dramàtica» ab lo drama de Guimerà Mar y Cel y la
pessa Las tres alearias.
La companyia Fages posarà en escena demà à la nit en lo teatro Euterpe lo nou drama Ilusion y Realidad.
Lo vinent diumenge dia 24, festa de la Divina Pastora, Patrona del
Col-legi de las Relligiosaa de dita advocació, sè la obsequiarà ab las
funcions següents: A las deu del mati ofici solemne cantat per las Eelligiosas y senyoretas de la casa.
A l a tarde, à dos quarts de ais Trisagi de Maria, sermó per lo Rvnt P.
Manel Volart, de las EscolasPias, finalissant ab lo besamanoa. Avants del
sermó s ' e x e c u t a r à una bonica pessa musical1 y després de! sermó se
cantarà \o Btndita sea tu pureza d?! malhaurat compositor D, A. Barba.
Tot serà ab acompanyament de piano y armonium.
L ' acompanyament de piano estarà à càrrech de las Senyoretas J. A l i bés, C. Morral y M.a de la Soledat Duràn y Martí.
La Companyia «jue dirigeix lo Sr. Fages posarà csn escena lo diumenge
à la tarde en los Camps de Recreu lo popular drama Càrlos IlelhecMzado ab un plé al públich; y per la nit en 1' Euterpe representà La Pilarica en quint desempenyo 's llulïiren bastant tots los intérpretes espscialment las Sra. Tarés y Srita. Cazorla y -1 mentat Sr. Fages.
La pessa Infanticidi feu las delicias de la concurrència.
La Societat P í t a r r a té en projecte una de sas acostumadas excursions
artísticas que probablement realisarà aprofitant las festas de !a vinenta
Pascua Granada.
Nostres apreciables amichs D. Marcelino Griera y D. Isidro Falguera
s{ han constituït en societat ab,lo nom de «Griera y Falguera» pera centinuar la fabricació de géneros de llana que lo primer ja tenia establerta
en aquesta ciutat, fentse càrrech la nova rahó social de tot '1 actiu, y passiu de son sucesor.
Los hi desitjém moltas prosperitats
S' han repartit unas fullas de la «Lliga de Productors del prirapeipaí
de Catalunya invitant als pagesos à adherirse à una agrupació general
pera la compra en conjunt de materias pera la agricultura, prescindint
d' intermediaris, es à dir, de cemerciants.
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La idea ó propòsit no està mal, pero sembla que avans h a u r à tingut
de procurar la «Lliga» de fer donar de baixa de la contribució tantas
mils cuarteras d' hermots que pagan com à vinyas bonàs y s' hauria
haguí; d' oposar resoltaraent desde son principi com alguns bons catalans
habian proposat à que s1 acabés la guerra de Cuba avans d' exterminar
com s' ha anat fent y 's continua d' una manera despòtica, lo jovent de
nostres camps.
Creyém qu' això es lo primer que deurlan procurar las entitats econòmicas de Catalunya.
No passa setmana que no tinguém que donar compte de nous avensos
de nostra política ab la constitudió d' agrupacions catalanistes. Un dia al
Ampurdà, un altre al Vallés, al Priorat ó al mateix plà de Barcelona,
sempre hi han agradosas novas d' aquesta mena que comunicar. Avuy es
la impotant vila de Balaguer, de tants recorts histórichs y que tan carinyosa acullida donà anys endarrera à una Assamblea ds la Unió, allí d*
ahont nos participan nostres companys haverse constituhi ea patriòtica
agrupació.
Aquest floret d' agrupacions que de por tot esclatan, aquets plansons
dei arbre de nostras llibertats que per tot surten, son la senyal d' un rialler demà. La conducta dels bons catalans d' avuy nos recorda la dels
temps de la reconquista. Alashoras la terra dominada per un poble extrany veya aparèixer cada dia al cim de las montanyas castells roquers
que eran calius d' amor patri. Avuy las agrupacions y 'Is centres que un
dia aqui, l ' altre allà, -s van formant lambé son un baluart de Catalunya.
Baluart pera demanar desde alií à tothom que se 'ns reintegri en lo goberu de lo nostre, baluart pera defensarnos de lo exòtich que en la llengua, en 1® dret ó en las lletras vinga à destruhirnos ó à mi*lmetreas lo de
casa, lo nacional.
Aixis ho comprenen los verdaders catalans y per això s' aplegan.
Aquesta agrupació de Balaguer de que hem parlat es ferma. Compta com
à socis als clements de més vólua de la població, havent elegit president
a! distingit notari don Ramon Gramui t y secretari al jove advocat y bon
amiçh nostre D. Joseph Comes y Sorribes. La Junta Permanent de la Unió
acordà admetre satisfata la seva valioaa adhessiò, y ab tal motiu l i enviém junt ab lo Deu-vos guart la estreta de mà d' enhorabona.

La Diputació provincial de Barcelona ha acordat dirigirse als alcaldes de la provincià pera que dictaminin sobre '1 projecte que
presentà, ' l . Foment del Travall Nacional d' un concert económich
entre la província y 1' Estat per 1' estil de! que existeix à Navarra.
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PIANOS do totas classe», nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
fonfiansa
TELEQRARSAS
Madrid, 19, 5 t.—Lo poriódich «The Daily Cromète» afirma que tant ',1 Papa com '1
gobern d* Àustria creuhen que la millor solució es que Espanya cedeixi 1' isla als yankees mitjansant una crescuda indenmisacióTelegrafian de Washington que '1 gobern nort-americà travalla ab esperansas d' èxit
pera que totas las nacions considerin '1 carbó com A contrabando de guerra.
Comunican de 1' Habana que s' han presentat à Saucti Spiritns ai genera! Aguirre
lo cabecilla Rosendo Garcia, tres oficials y 22 homes. Dinhen los presentats que en lo
camp insurrecte ha causat indignació l1 acort de las Cambras nort-americanas, estàn
disposats à fer armas contra 'Is yankees si desembarean a Cuba.
Un curacterisat ministerial afirmava aquest mati que la guerra esclatarà aquesta
setmana ó la vinent lo mes tart.
Lo senyor Poio de Bernabé, telegrafia que ho te tot apunt pera sortir dels Estats
Units «ixis que '1 gobern espanyol li ordeni.
S' ha efectuat j a la constitució interina del Congrés y la sessió preparatòria del
Senat.
Regna algun pàaich A la Bolsa. L'interior que havia arribat à 62 ha baixat en pochs
moments fins à 49.
S' han reunit las dos Cambras nort-americanas arribant à un arreglo. Queda admès
1' acort del Senat y en lloch del regoneixement de't gobern inserrscte se declarà que
la iula de Cuba es y deu aer independent.
E n vista de las graves noticias rebudas lo gobern celebrarà aquesta tarde Consell,
essent aquest lo de mes trascendencia de's celebrats •fins avuy. Los mateixos mnnstres
opinan que es inmineut la ruptura entre Espanya y 'Is Estats Units.
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Londres é 90 dias fatxa
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à 'a vista..
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Duas prempsas

.

38'TO d.
39,3ó p.
55'

pera

enfardar.

Una pastsra ab tots sos accessoris.
Ulla taïïipa pera forn ab tots sos accesoris.
Una màquina y caldera de vapor de dos cabaiis de forsa,
sistema «CorliSS», alta presió, casi nova.
Tot en bou estat y à preus reduhidíssims.

Informaran: Arrabal de dins, 22. — SABADELL

Teatro Prlncipal.-^ÍL" ^ t - " ^ ^
Teatro. En i a Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.
Imprenapta y Eacuadernacions de Pere Tugas, Carrer d« Calderón, 3 6 . — S A B A D E L L .

