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Cuyna à la verdadera catalana; bonàs' habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

EsiFlsÉ, 8, f MiÉ, 12, • (Bon vi). • BilGEIMA
Aquesta casa fa 62 anys que dona diai-iament la sopa als pobres,

LO CATALANISTA

Aqu·Ila gloriosa llarigua catalana, quals enemichs ereyan haver morta y enterrada per sempre, ha sigut ressucitada f* trenta nou anys, y r i u
avuy ab un espiat de vida que à mé» de quatre al traís llenguas dona enreja. Als restauradóri de la festa dels Joch» Florals, quins noms deurian
es«er grabats en Uetras d' or, se deu lo rairack. Ells 1' estimavan encare
y son mateix amor lo« hi feu crauro quo no estava morta, sinó aletargada, y acostants» à la tomba ahont jeya ii cridaren laioaecat y caminal Y
la llengua catalana, atenta al màgich crit de sos desvetlladors, s' alsà,
deixà las tenebra» y se deixondí al raig de llum d» la Poesia, y comensà
i donar els primers passos. Després d' una inacció tant llarga, no era estrany que al principi caminés insegura, vacitant, fiasi d' esma, y sens
donarse comple de ahont anava. Però des del primer instant, may se vejé sola, sino ben acompanyada de algun» de sos fills que etiCAra se recordavan d' ella, y «' anyoravan en la seva ausenci*. Y en tant bona corapanyia,,res mé» natural qu« ia mare, prompte, molt prompte se revifés,
se trobés aconhortada, y sentintse ja forta emprengués lo romintje envers
los indrets que ella altre temps coneixia. Y caminà y resonegué Catalunya,
y avensà y sl arribà à Valencià, y s' embarcà y se presentà à Mallorca,
trobant arreu bona acullida, filllals abrassadus, esclats d' admiració per
ella, per. ja moi·ío.-íjiüfl, que tants bons fills ploraren ab amarch plor, y
que ara se glatian de goig, d' entussiasrae, al trobarse altra colp en sa
presencia. L a alegria qu' en.la.Patria catalana despertà un fet tant inssperat, fou inmensa. L a bona nova corregué ab la velocitat del llamp, y
ja no hi hagué contrada,des del PiriueuaLMontgroy, des del pià de Lleyda
fins à la vail Sóller, que no 'n tingués esment y celebrés com se marexta
la ressurrecció de la parla catalana. Y cada dia aumentavau els seus
admiradors, ois uns animavan als altres, tots 1' enrrotllavan, y la lienjrua
catalana restaurada, àgil y. forta, era ja poderosa. A son entorn hi tenia
una munió tan espesa de sos fills pera guardaria, que sols ab ells podria
formar un nombrós exèrcit, en el qual no hi mancava» campions qu' en
la Uuyta de las Uetras 11 goanyarían iiochs d' honor, y la faiian avensar
més que despressa pel envejat camí de la glòria. | S i ha fet via en els
trenta nou anys que fà la restauraren!
Ha sigut tal la activitat de catalans, valencians y mallorquins pera
dignificaria, que ab un sspay da temps tant breu, com lo que representa
pera la restauració d' un idioma lo número de yaiyt iloasiros .e&cas&os, han.
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lograí que la alabin y admirin propis y entranya. LoS que 's creyan pro
fatas, y assaguravan que la llengua catalana viuria una vida raquítica
en el círcol reduhit de Catalunya, s' han errat de itiitj à mitj, ja que hi
nostra llengua ha sihut compresa y estudiada molt tnés enllà de nostras
fronteras, Pregúntinho sinó à las nacions que van al cap del moTim·nt
intelectual, A vture que'n saben de la literatura nostra, y la probable
resposta serà qu' els presentin traduhídas à son rsipectiu idioma, algu«aa de las obras que ha produhit la pensa catalana en sa actual renaixensa. Admirable es la foconditat y varietat que 'n sí pr·senta nostra moderna literatura, com si en los sigleg que ha estat oprimida hagués anat
acumulant la potencia intelectual que avuy demostra. L a renaixensa de
la literatura catalana se nos presenta múltiple, compl'íta, robusta. Dels
singlots poétichs y las gatadas à la tragèdia, del zencill quadfet de costums à la novela, de la ignoetnt rondalla al poema épich, de la modesta
monografia à. la hiítorfa general de la Pàtria, tot •' hi desenrotlla en sa
ampla esfera, tot hi viu ab vida pletórica. [Quin goigs més intern pera
nosaltres, conteBaplarla cada jorn més ufanosa y véurela pos»essionada
de la escena, del llibre, de la revista literària, del periódich poíítich, reaparèixer en la càtedra y senyorejarse altra volta de sos antichs dominis!
Sas conquistasen totas parts son continua*. No fà molt 1' aplaudia París,
lo cervell d' Europa, ab motiu d« la representació de Terra haixa. Ara
mateix tenim d' alegrarnos ab ocasió del estreno à Madrit de i/ojse«'Ja»o*
que ha obtingut un èxit franch, admirable, el primer de la temporada *n
el Teatro Espanyol, qual públich ne surti entussiasmat, segons asseguran tots los periódichs de la Cort, y també corroborat per la crítica, que
ab rara unanimitat califica la esmentada obra de joya literària. Aí geníàl
poeta Anguel Guimerà li estava reservada la ditxa de proporcionar à nostra Pàtria aquestas satisfaccions y dolcasas iFelís ell que pot lograrho!
Hi ha que fixarse bé, lo que reprèsentan tals conquistas. Que 'I ídioma<;«talà tinga admiradors k Fransa, à Alemanya, à Norusga, ja es afalagador; pero no 'ns satisfà de bon tros tant, com qu» '1» tinga al cor mateix
d' E^panja. Los motius de tal afirmació tots els eoneixém. jA quinas eon
sideracions no 's presta lo pensar que la despreciada, la aborrida, la cas:
morta llengua catalana tinga d' ésser ja fa alguns anys la qua propercio;
na 1' èxit, l ' acoateix^ment de la temporada, en el teatro de la lleugua
castellana! ^Quin miracle es aquest que fa aplaudir à la llengua catalana
pels seus detractors, y iogra qua lo que avaris era considerat íosço diaUc-
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ío, s' hagi convertit ar* en dulee lenguaje (1) Hi ha que confesar que si
algun fet demostra d1 una manera evident la ma de la Providencia,
aquest «s lo renaixement literari de la llengua catalana, iQui 'Is hi hagués
dit à aquells honorables despertadors de nostra parla, la trascendencia
de aquella prim·ra festa poètica que realisaren, al sol impuls de son gran
amor à la terra! Aconteizements que tant alt posan el nom catalA, son
sans dupte las millors demostracions de lo que val nostre idioma, juatifican plenament el que li slan retornats los privilegis de que havia disfrutat en temps de bona recordansa. Sia donchs cada nou triomf un motiu
que lns acosti més y més al entorn de la moria viva, la seua gratitut corrsspondrà ab excés als cuidados dels que l' estiman. Vetllant per ella,
prodigantli tots modestas ó ricas ofrenas, la veurém énaltida; y al llensar
als cuatre vents la noticia de sas victorias, advertirém al mon que pera
la llengua catalana no s' han extingit encare 'Is llor» y la» grandesas.
J. P o r t a l s y Presas,
(1)

Aixis callflca el català, lo diari de Madrid t E l Globo» al criticar ía obra E l pa-

dr* Juanico.
SECCIÓ

RELLIGIOSA

S A N T S D ' AVÜY.—La Divina Pastora—Sant Fidel de Siffmaringa caputxí, Gregori blibe d» Granada; Santa» Bona y Doda verges.
SANTS D E DEMA.—Esteve bisbe y mart; Anià H s m i n i bisbe» y comf·ssors; Santa
Franca verge cirte»men»e, Lletanias Majors I. P.
Sant Gregori fou bisbe de l'antiga Hiberi que avuy es Granada fou acèrrim defensor
de la dottrina ortodoxa contre las heretgias de Arrio pa»»ant à mellor vida 1' any 3 8 8 .
PARRÒQUIA D E S A N T F E L I U . —Diumenge I I de Pasqua, A las deu Conventual,
i las tres catecisme parroquial, i la» cuatre Rosari, à la» cineh Corona y funció |raensual carmelitana, ab professó y Salve, à dos quart» de vuyt exercisais de la Caritat
cristiana.
PAROQÜIA D E L A CONCEPCIÓ.—A las deu ofi.i

I V o t a s

oficials»

En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet Us següents inscripcions durant lo dia 23.
Naixemtnts: Joseph Buvet Pascual,—Isabel Mor Qambús.—Jaume
Bosch Guitart.
Defuncions: Maria Trullàs Anfruns, 21 me».

LO CATlLàlíISTA
DIVERSIONS

PÜBLICAS

TEATRO PRINCIPAL.—Avuy à la tarde s« posarà en escena lo drama
Mancha que limpia y la pessa Chifladurat.
A la nit se donarà una extraordinària representació del grandiós
drama Tierra baja y la comèdia Yo y mi mamà.
TEATRO EUTERPE,—Aquesta nit se representarà lo magníflch drama
Don Alvaro ó la fuerxa del sino.
TEATRO D E L S CAMPOS —Avuy à la tarde única funció mónstrua del
drama D. Joan de Serrallonga (1.* y Z.* part).
SALÓ SABADELLÉS (JAN).—Extraordinari ball de tarde ab la orquesta
«Muixins> y à la vetlla ball i càrrech del pianista Sr. Roca.
SALÓ D E L CASSINO D E L A FÜSSIÓ REPUBLICANA (CRUZ).—Grandiós ball de tarde per la reputada orquesta «Fatxendas>.
SALÓ D E L TIRO (Rambla),—Exhibicions extraordinarias tarde y nit del
Cinematógrafo Lumiere,
SALÓ COLONIAL.—Grans balls tarde y vetlla à càrrech los programas
de un reputat pianista.—Preus económichs.
DIVERSIONS

PARTICULARS

A T E N E O SABADELLÉS.—La agrupació lirica d' aquesta societat ab
cooperació del actor Sr. Alarcón posarà en escena avuy à la nit las
sarsueletas següents: La marcha de Càdiz, Chateau Margaux y Juan
Soldada. Orquesta cTrullassoa».
CENTRO INDUSTRIAL.—Aquesta nit se donarà un escullit ball i càrrech
de la orquesta La Lira.
CIRCOL F E D E R A L . — A v u y A la vetlla tindrà lloch un extraordinari ball
ab la reputada orquesta Muixins.
ASSOCIACIÓ D E CATÓLICHS.—Aquesta nit se representarà lo magní
fich drama calalà Or, per los joves aficionats de la societat.

N O V A S
Segons un edicte publicat per lo Jutjat d' aquest partit ha sigut declarat en estat de quiebra lo conegut industrial y concejal d' aquest
Ajuntament, D. Ginés Macià, havent sigut nombrat depositari D. Feliu
Casanovas y Blanchar y comissari D. Pau M.a Llobet.
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En la última aessió de nontra Corporació Municipal va aprobarse un
dfctimen de la Comissió de Gübernació renunciant à pendrer part en la
causa seguida contra los concejal» senyors Buxó y Vivé. També va acordarse assistir à la exposició que la Acadèmia de Bellas Arts té establerta
en 1* Ateneo Sa^dellés;
Ahir ab motiu d' ésser Sant Jordi, antich patró de Catalunya, lo Centre Català issà la gloriós» bandera de las quatre barras.
Desde avuy en lo local del Tiro de la Rambla hi haurà una exhibició
del Oinematógrafo y Animatógrafo Lumiere, podentse visitar tots los dias
feyners desde las 8 de la nit y ' I s dias de festa desde las quatre de ia
tarde.
Ahir ab motiu de la escasés de plata ab que 's trobava *I Banch de
Sabadell y algun Baneh de Barcelona, degut sens dupte al pànich d*
aquestos dias à carabiar bitllets del Banch d' Espanya, foren molta» las
casas d' aquesta ciutat que 's vejeren ab apuros per no haver de pagar
•n bitllets lo setmanal de sas fàbricas, y alguna, segons se 'na diu, nó
tingué mes remey qu' eatregar bitllets menuts à algun operari.
Es ben be de doidrer lo succehit, donchs si com es de suposar «n altres
llochs industrials ha passat lo mateix, acabarà de tirar-per terra lo crèdit del Banch d' Espanya.
Aquesta uit, com Ja veuràn nostres llegidors en la secció d' espectacles, se posarà en lo Principal la magnífica obra dramàtica del llustre
Guimerà Tierra l·aja que ha sigut representada ab tant èxit à Madrid y
Barcelona y traduhida ja à moltas Uenguas europeas.
Lo Banch Hispano-Colonial anuncia que •] dia primer de Mnig vinent
los tenedors de las obligacions íTpotf-caris del Tresor de Filipinas podran
cobrar 1' import del cupó número 3 de las obligacions de Filipinas de las
sèries A y B y dels títols amortisats.
Lo drama líustón y realidad estrenat lo dijous à la nit en lo teatro Euterpe per la companyia dramàtica del Sr. Pagès, resultà d' ua argument
bastant interessant.
*
En lo primer acte sobretot, en io diàtech escrit en fàcils versos, està
salpieat d' hermosos pensaments que '1 públich celebrà bastant.
L ' execució, en conjunt, molt fluixa; se notà un xich la falta d' ensaigs.

LO CATALANISTA
La aterradors puja dels cambig ha portat,una-gran terrabastada en lo
nostre mercat. Los carbons s'han doblat de valor, los blats han tingut
també tal aument que diuhen los que coneixen lo negoci que à no tardar
veurem pujar lo pà 10 ó 15 céntími per tres Uiuras, lo que portarà dos
nous confl ctes à agregar als molts que ja tenim, perquè es possible que à
no tardar vejém tancadas algunas fóbricas y que comensiu las cridorias
contra 'Is forners.
Y sort qua aquest any ha sigut any de plujas y las fàbricas de prop
dels rius no necessitaràn forsà supletòria de vapor, que, sino, lo perill que
cúrréra d' aqui quinze dia» à hòras d' are j a '1 passaríam. Perquè no tot es
lo preu dels franchs lo que pot portar lo" conflicte. La realitat es que de
oarbó ni car ni barato se t r ò b a ' 1 que fa falta.
Descuydada i? esplotació de las minas, abandonat lo cultiu del blat, es-,
térn lligats de mans y peus: tenim de pagar al extranger lo que vulguin
dels seus productes.
. Perquè las minas d' Asturias sembla que seràn pel Gobern. Y en quant
al blat con no tenim altre graner que 'Igranero del mundo, corrém l o p e r i l l
de tenir de f«r pa de llubins ó d' ers.
S- ha publicat lo cuadern corresponent al mes de Febrer del Butlletí
del Centre Excursionista,de Catalunya que conté '! següent sumari:
«Mariàn Aguiló y Frster»,. par J. Massó y Torreuts.—«La cova del
Drach», per ï . A. Martei,—«Monedas incusas de Prats de Eey y Cervera»,
per Prancesch Carreras y Candi.^-Crónica del Centre.—Novas.—Full6tí
15 de «Lo Llussanés».—Fototipia: «Santuari de la Quart».'
Devant d' una escullida coucurrenciu M. Langlois du Peu llegi avants d1
ahir en lo saló d' actes de! Ateneu Barcelonès la conferencia sobre L ' A r i
Català que donà à Paris son malhuurat autor M. Gelée Bertal ab ocasió d'
estrenarse Terra baixa en francès e i aquella capital. Feu una brillant ressenya històrica del geni català en íotas la manifestacions artisticas de la
volada que han tingut aqueatas à conseeuencia del actual renaixement;
esplica la importància que ha guanyat Barcelona en aquests últims temps
y entrant de pló en 1' aspecte literari comensà à fer la historia de la literatura conternporànea catalana parlant d' Aribau del que tradufai la Oda
<í PíííWa en «legantíssím*y correctes versos francesos; seguí, parlant
de toíB los demés poctas y prosadors, detenintso especialment ab los ds
més volada per parlar últimament del autor de Terra baixa. La figura d*
en Guimerà quedà molt complerta y detallada, presentantla en son doble
nspecte politici^y literari, si bs detenintse més en lo segon.'Feu un breu
y expansiu anàlissis de sas obras dramàticas, demostrant lo conferenciant
al mateix temps que 1' eutussiasme que sentia psl nostre autor delicat es-
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perit critich y bon gust. M, Langlois du Feu llegí correctament la conferencia y després dedicà frases expressivas à la memòria de M. Bertal,
fent una hermosa ressenya de sa vida y de sas aficíons literarias y explicant com »' aficionà à la literatura catalana, de la que fou elocueot portaveu devant del públich d' Europa.
La concurrència aplaudí la conferencia y '1 discurs de M. Langlois du
Feu.
T E L E G R A K I A S
Madrid, 23, 5 t.—La esquadra nort-americana ha ag-afat lo barco mercant «Buenar e n t u r a » de la matricula de Bilbao en aiguas de la Florida.
L a «Gaceta» d ' a v u y inserta la primera llista de . la suscripció nacional en la qual
s' h i Teuhea entre altras los s e g ü e n t s donatius: L a Reyna Regent 1.000,000 de pessetas;
'1 Banch d' Espanya 1.000,000; y 500,000 la duquesa de Castro Enriquez y '1 Marqués de
Campo del Rey.
U n espanyol resident à, 1' Habana ha ofert 200,000 duros desitjant que s' amagui
'1 nom.
Lo gobern dels Estats Units ha anunciat à Europa lo bloqueix de Cuba, concedint
nn plasso de 30 dias pera que pugxn so -tir de las nncions neutrals.
L a esquadra espanyola ha apresat al creuher nort-americà «Paris» que 's d i u que
desplassa 10,000 toneladas y estava carregat de municions y objectes de guerra.
Los barcos de guerra «yankoes» encarregat d' intentar lo desembarch à Cnbaportan
armas pera 'Is insurrectes. H i ban pilots cubans pera d i r i g i r las operacions del desembarch.
A i i l t i m a hora corre la noticia de que la esquadra «yankee» ha apressat un trasautlantich espanyo! però se suposa un canard. Cal estar preparats à veurer com s' eseampan tota mena a' embusterias.
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llsaísn'hi 'i»"5per»vendrer, à preus económichs.

Aquesta c«sa s' encarrega do tota claus® de
afinacions y reparacions.
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J O A N COMAS FAURA
Rambla, 93. — Si
Imprampta y E u c u a d e r a a c i o i ï s de Pere T u s a s . — C a l d e r é

C6.—SABADELL.

