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

Eptera, 0, y Timm, 12, - (Born veü). - BiSCElONA

Aquesta casa f à Q2 anys que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobres,

D I S C U R S

D E

GR A C I AS

del Mantenedor en Ramon d1 Abadal, llegit en la Festa dels
Jochs F l o r a l s d ' enguany.
Senyors:
No era j o qui havia de portar la veu del Consistori per donarvos las gracias del vostre concurs à la festa. L i tocava per
dret a nostre Mantenedor forà. Pero à horas d' ara 's troba al
mif.j do la batalla per sostenir à la seva terra la bandera que
tots plegats sostenim aquí nosaltres. No heu pogut sentir sa veu,
pero està en comunicació ab nosaltres ab sas obras.
Ell vos hauria fet sentir 1' alé d1 un gran poble, que havia
cregut que per ser gran li. calia barrejar tot lo metall en una sola fosa, y que j a s' adona ara que v a l més cercar ferro verge
allà hont se troba, forjantlo à las fargas ahont ne coneixen la
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mena y aprofitar y combinar sas forsas nadiuas p e r q u è no sia
t r e n c a d í s com lo vidre. E l l vos hauria comanat las e n e r g í a s d'
aquella banda, que altras vegadas han vingut com llenguas de
fo.cB à encendre las e n e r g í a s de aquesta terra, per mantenirnos
ferms en las posicions obtingudas, y per anar endevant pel camí
de las conquistas progrcssivas. E l l vos hauria esplicat com las
organisacions d' aire s' esterilisan y 's moren p e r q u è son destrabats los cossos que las componen, y 'Is agrupaments que han
criat se tan guerra entre ells, y à T home que h i v i u entre mitj
l i portan la contradicció interior y veu ab la batalla que ha de
sostenir, sas facultats minvadas y fins perdudas; y vos hauria dit
cóm la salvació d' ellas no està en buscar à defora y molt lluny
fonts de vida ó causas de mort, sino en agrupar ordenadament
las propias forsas segons sa naturalesa, deixant que las arrels
de cada arbre xuclin dè sa terra la sava que m é s los h i convinga. E l l vos hauria portat, en f i , la comunicació d' un altre poble, d' una altra vida, per donarvos novas forsas y nova vida.
L a sort no ho ha volgut y haveu d1 acontentarvos ab sentir
una altra veu de las de casa. De qué vos puch parlar que no vos
ne parleu vosaltres mateixos à tota hora?
Jo no puch parlarvos no més que de lo de sempre; de lo de
m é s aprop nostre; d' aquesta p à t r i a estimada que 'ns fa de
mare.
Sempre es dols, sempre conforta parlar de la pròpia mare.
Tota l a nostra vida es d' ella. a sa falda, à la falda de Catalunya hem comensat à viure; sentintli vellas historias hem somniat primer las grans gestas, hem après després à cercarlas, la
sabiesa que ha a p r è s dels vells nos la ha trasmesa cada dia y à
cada hora; reptantnos, aconsolantnos, empenyentnos, aturantnos, segons convenia, ha arribat à donarnos lo criteri y à formar lo seny que demanava '1 nostre esperit, y quan j a ha vist
grans los seus fills, los ha deixat aixecar la volada pera respir a r bon ayre, per escalfarse ab son sol, per poguer p o r t a r l i à n '
ella mateixa 1' a l é de vida, quan cansats ó defallits han hagut
de tornar à reposar à la seva falda.
Aixis hem anat fent via; y ,ab aquesta retirada segura en los
brassos de la que 'ns es à tots mare, y sentint la seva veu que
'ns dona coratje, quan n ' es hora, no h i ha perill que tornin en-
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darrera 'Is ülls engelosits d' aquesta mare, que per sobre de tot
la voldrian veure sempre.
Y à 1' hora dels esglays y de las esgarrifansas del esperit,t a m b é al seu costat se sent l a veu salvadora, y quan se senten
t e r r a t r è m o l s de tempesta à part de fora, y sembla que '1 mon
que 'ns sosté s1 enfonza, y que tot perilla y que las vidas cauhen; troba manera per distraure 1' espant dels seus fills à
à dins de la cambra, cantantnos cansons com las que acabeu de
sentir als nostres poetas, que si ab sa melodia lendormiscan tota
temensa, deixan sentir la veu del coratje que diu; No vos espantéu; sian las que sían las tempestas, los llamps de mort, las tronadas com de guerra, la boyrada com de .fumarelas, y encara
que 'Is temporals pOguessen xafar Estats, no poden matar als
pobles que tenen v i r i l i t a t y forsas per viure y fé en son destí; y
prou vegadas de t e r r a t r è m o l s consemblants n ' ban rebrotat v i das que alguna cosa artificial estrenyia y ofegava; y ha sortit
al trencarse la bromada una clariayna falaguera y un cel blau
y puríssim y un sol que convida à corre ab llibertat y que dona
foch fins à 1' à n i m a per infantar novas Vidas.
Cal parlar de res més? No, n ' h i ha prou ab parlar d' ella,
de Catalunya, de la nostra mare, de la que 'ns guia, q u e ' n s
aconsola, que 'ns repta quan es hora, que 'ns atura devegadas,
que 'ns empeny sempre, y 'ns mostra per d e m à la r e s t a u r a c i ó
de la p r ò p i a substància, la rebrotada de totas las e n e r g í a s , 1'
esplet de la nova vida.
Y si es perescoltar la seva veu que a q u í som, y que a q u í
heu vingut, no'soch j o , n i es lo Consistori, es ella, es Catalunya,
es la nostra mare que vos ne dona las gracias.
H E DIT.
SECCIÓ

RE LL i Gi OSA

SANTS D' AVUY.—La Mare dc Deu dels Desemparats; L ' aparició de Sant Miquel
Avcang·el; Victor soldat y mart; Acocio centurió y mart; Domingo de Santarent Dominich; Santa Erailia verge y mart.
La festa de l1 aparieió del Arcàngel Sant Miquel fou instituhida per la Iglesia pera
commemorar varias apiracions del princep de la milícia Celestial y sa manifestà protéceió als cristians.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A las deu missa solemne à tota orquesta y ser
mó à expensas de 1' antiga Comfraria del Sant Cristo; à las trss catecisme Parroquial; à
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las cuatre Rosari; à las cinch Corona y mes de Maria, ab f-rmò per 1' eloqüent orador
català Rvnt. Joseph Cardona; à dos quarts de vuyt Oració mental.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIO.-A las deu ofici.
SANTUARI DE LA SALUT, avuy festivitat de 1' Aplech, se resarant missas à las
vnyt, à las nou y is, las deu; aquesta última cantada, à la tarde se resarà lo Sant
Rosari.
. IGLESIA DE LAMISERfCORDfA.—A dos quarts de sis de la tarde Exposició de
Q. D. M. Trisagi, meditació y reserva.
SANTS DE DEMA.—Sant Gregori Naciaucé, bisbe, Geronà bisbe y comf. Santa Nona mare. de Sant Gregori Naciancé.
Sant Gregori Naciancé anomenat aixi« per haber nascut à Nizanci se distingí per
sa austeritat per sa eloqüència y per son uúmen poétich, Patriarca de Constantinopla
fou martell dels heretges y finalment retirat à sa pàtria mori retirat y santament-

IVo-fc^s-s o f i c i a l s
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 7.
Naixements: -Ignaci Casanovas Jofresa.
Defuncions: Isabel Badia Viflals, viuda, 86 anys.
Nota de las cartas y telégramas detinguts en la Administració de
Correus d' aquesta ciutat per no trobarse sos destinataris.
Cartas; Miquel F à b r e g a s , de procedència Perpignan ab desti Sabadell.—Ramon Peig, de procedència Clot ab desti Sabadell.— Josepha
Just, de procedència Vilafranca P. ab desti Sabadell.—Joseph P e y r ó ,
(certificada), de procedència Valencià ab desti Sabadell.—Jaume Trilla, de procedència Madrid ab desti Sabadell.
T e l é g r a m a s : Franciscà Ponsa, de procedència Gracia ab desti Sabadell.—Enrich Carreras, de procedència Barcelona ab desti Sabadell.

F R A G M E N T S
Graves son los conflictes que pesan sobre la pohre Espanya. Nos trobém al cap-devall de la pendent per la quina s' ha anat rodolant desde
fa molts anys, sense que 'Is que podían y debian evitarho fessin res pera
deturar la tarrabastellada que 'ns amenassa.
No 'ns proposém derrimir responsabilitats, donchs prou està en la
conciencia del poble que no son solzament los de dalt lob causants de la
ruina del pays, sino que ho son també los quins per sa posició y representació social, poguent, no ban fet res pera deturaria.
Pero si volém que consti que res de lo que passa nos ha sorprès als
elements'catalanistas que hem trevallat constantment pera ferli avinent
al poble pel pedregós camí que devallava.
A aquest fi inaugurém aquesta secció à la quina, ajudant Deu, hi anl-
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rém reproduhint una coieccíó d e ï r a g m e n t s extrets de discursos, articles
y conferencias que diferents companys de cansa han fet publichs durant
lo liarch peregrinatge de la nostra propaganda regional.
La nostre veu s' ha perdut en lo desert. Las coiisecuencicis, si Deu no
hi posa remey, las auguiém tristas y dolorosas.
«Altra de las causas que també han contribuhit en major grau al predomini del lliurecambi en las esferas de! gobern, radica en la mateixa
naturalesa del patriotisme centralista, de si esblaymnt y poch intens, y
en lo menys preu del verdader patriotisme regional.
Aquesta causa, que es la mes justificadora de nostra tésis de que ' I
regionalisme y la protecció han d' estar en perfecta solidaritat dins 1' actual Espanya, s' acusa ab tota perfecció per lo rebaixament moral à que
han descendit d' una manera vergonyant ó vergonyosa la inmensa majoria dels habitants que poblan nostra desventurada nació.
Y lo pitjor de tot y de lo que mes hem de doldrens es que '1 poble català també s' ha deixat arrastrar per la corrent. Tant hem devallat y
devallcrn encara tots, lo mateix los del nort que 'Is del sur, los de llevant
que 'Is de ponent, arrastrats per la malèfica riuhada, que si no sl hi posa
prompte remey lo dia mcnos pensat, al Uevarnos, nos trobarém que Espanya y ab eila 'Is espanyols, si be no haurém cambiat de posició geogràfica en lo mapa d' Europa, haurem mudat en cambi de domicili. Serém francesos, inglesos ó alemanys, del que mes n ' haja donat en lo
moment trist y vergonyós, de la pública subasta.
Degut à causas poderosíssimas que estàn en la conçiencia de tots vosaltres, los homes de valmient, y darrera d' ells los altres, lo mateix 1'
industrial que l ' agricultor, lo propietari que '1 comerciant, lo potentat
que'1 menestral, l'home do ciència, que ]'artista, de totas y cada una
de las regions que forman, dintre de la hermosa varietat, la unitat de la
pàtria, tots y tothom hi han contribuhit à fomentar lo rebaixament moral
de que vos parlava. Pera abrassarse à la bandera gran, han despreciat 1'
amor de la bandera xica; han pi-eferit anomenarse mals espanyols, que
bons catalans ó galiegos, asturians ó bascongats, valencias ó aragonesos
y tant y tant se 'Is es adormit en lo cor 1' amor à la regió de naixensa,
que poch à poch y sense adonaroen s' han trobat cosmopolitas dins de la
comuna pàtria.
D ' aquest abandono y menyspreu à las cosas de la terra n ' ha esdevingut 1' indiferentisme general
»
Lo Bcgionalisme y 'Z Proíecciowí.me.—Conferencia donada per D. Antoni de P..
Capmany, lo dia 27 de Desembre de 1893, en lo «Centre Català> de Sabadell.

DIVERSIONS

PÚBLICAS

TEATRO PRINCIPAL.—Avuy à la nit tindrà lloch Ja segona representa-
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ció del grandiós drama de D . Àngel Guimerà, E l Padre Juanico.
Acabarà la funció ab lo bonich mónólech Conferencia, recitat per la
primera actriu Sra. Casas.
D e m à , dilluns, à la tarde se donarà la última representació de E l
Padre Juanico y del mónólech Conferencia. A la nit, à petició de
molts concurrents, se posarà en escena la preciosa comèdia de don
Eusebi Blasco, E l Angelus y primera representació de la comèdia en
un acte, La victorià del general, posada en escena per lo actor cómich
Sr. Coll.
TEATRO EUTERPE. — A las 9 en punt del vespre lo «Centre lirich-dramàtich» r e p r e s e n t a r à lo drama català Lo Contramestre y la pessa
Los tres toms.
TEATRO CERVANTES.—Aquesta tarde se representaràn las sarsueletas
Los Secuestradores, La Viejeeita y La marcha de Cddiz.
Demà à la tarde, Los Secuestradorss, La marcha de Càdiz y E l cabo
primera.
TjSATRO CAMPS D E RE3REO.—Avuy à la nit se posarà en escena lo
,-. grandiós drama Catalina Howard y la pessa A l altre mon.
CASSINO DE L A FUSIÓ REPUBLICANA.—Grans balls per avuy à la
nit y concert en lo Saló-Café, essent contractada per lo concert y ball
la orquesta Fatxendas. Demà tarde y vetlla grans balls ab la orquesta La L i r a .
SALÓ SABADELLÉS (JAN).—Avuy à la nit se donarà un extraordinari
ball ab la orquesta La L i r a . Abans del ball, concert, en lo café.
DIVERSIONS

P A R T I C U L A R S

ATENEO SABADELLÉS.—En lo teatro d' aquesta societat se represent a r à n avuy à la nit las següents sarsuelas: Los Secuestr adores, La
marcha de Cddiz y E l Caboprimero.
CENTRO INDUSTRIAL. - A v u y al vespre, concert. Demà tardo y vetlla,
grans balls ab una acreditada orquesta'.
CÍRCOL FEDERAL.—Avuy à la nit y demà tarde y vetlla tindràn lloch
extraordinaris balls ab la orquesta de Tarrasa Trullassos.

Avis de Administració
. Pre^uérn à nostres suscriptors àe fora que estigan en descubert, saldin son import avans del dia 15 mes actual, ja en
GIRO MÚTIIOja en sellos de correu.
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N O Y A S
Mala diada de i ' Aplech aquest any per Sabadell. No solsament escasejan las diversions per haverlas ab molt acert suspesas algunas societats
sabadellencas donat lo critich estat de las circunstancias sino que per lo
mateix deixaràn de venir moltissims forasters qu' eran la nota mes animada d' aquestas festas.
Y es q u ' h a de ésser aixis per conciencia y per deber. En aquestos
moments de verdader perill per totas las classes socials fora soberanament ridieol que celf-bressim ab grans festas la nostra diada quant la major part del pahis està de dol.
Ben al contrari; aprofitem aquestas festas pera meditar dignament la
fondària del abím que va à engolirnos y demanar à Deu que 'ns concedeix i la desitjada pau que es la verdadera vida que dignifica als pobles.
l l a prés j a posició del càrrech de Director general de las fàbricas de
gas de Sabadell, Manresa y Tortosa nostre compatrici don Joan Capmany
y Capmany, per quin motiu ja fa alguns dias que
troba entre nosaltres
tant distingit company de causa.
L i desitjéra moltas prosperitats en son ascens.
Atenent à las actuals crítieas circunstancias, la «Acadèmia Catòlica»
ha sospés en las festas de 1' Aplech d' enguany totas las funcions de caràcter recreatiu. Solzament celebrarà las acostumadas de c a r à c t e r relligiós, ó sia la primera comu iió dels noys de la Catequistica, aí^uy à las
8 en la Parròquia de S. Feliu y demà dilluns la romeria al Santuari de la
Salut.
De un diari de la capital d' ahir.
«Ahir, com en los dias anteriors, una munió de gent comparogué adelerada à la Sucursal del Banch d' Espanya à cambiar per plata 'Is bitllets
de banch. A mitja nit ja hi havia gent pue prenia_ tanda y à las primer as
horas de la matinada tal gentada hi acudí que al sortir à las cuatre'Is
mossos del banch à repartir números entre 'Is que s' esperavan se ' n despatxaren en-pochs moments uns cuatrecents. A las vuyt, ó sia una hora
avants d' obrirse ia caixa se n ' h a v í a n repartit setcens, quedant agotats.
Durant tot lo deraatí la cua dels que volíant cambiar correntse pels carrers de darrera '1 Banch arribava fins al port.»
La Direcció d' Aduanas ha dirigit al administrador d' Aduanas de
Barcelona, senyor Sanchez Moraga, lo següent telégrama, que te gran
interès d' actualitat:
«Madrid, 6, 8' 45 nit.—Gaceta mati publicarà res©lució,declarant,lliures de drets d' Aranzel blat, blat de moro, ordi, sègol, arròs, los demés
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cereals, farinas de totas classes, pat ,t;is, niotijctas, réncgas y de cu>i1sevol
classe^ la franquícia s' aplicarà à dits productes que estigan pendents de
despaig en aquella Adunua; queda prohibida en obsolut !a exportació al
estranger dels masefxcs articles, Comuniquis totseguit ordres subalterns
habilitats.»
La Companyía del ferro carril de! Nort d' Espanya fa saber que, «degut à las circunstancias anómalaa per que atrevesséra, y necessitant pera
' l consum de sas màquinas totas las exisfcencias del carbó de las Minas de
Sant Joan, s' ha vist precisada, encara que ab molt sentiment, à suspendre eu absolut la venda que de dit combustible feya als particulars.» Y
afegeix que «per aquest motiu 's veu impossibilitada de servir las demandas que tenia pendents...»
Lo Foment del Travall Nacional, al objecte de millorar los cambis estrangers y compensar la disminució que s' ha d' observar per drets d[
Aduaua, ha proposat que se n'estableixin d'altres sobre la exportació
mentres aicansin 33 per 100 sobre 'Is articles següents: minerals de ferro
coure, plata en pasta y acunyada, cacahuet, tàrtaro cru, cànem-en floca,
llana bruta, llevor de seda y sos desperdicis, bestiar d i totas classes, cuyros, greixos de bestiar, arròs, palla, farratjos, sagó, ferroa'y ferro vell.
Nostre company de causa D. Norbert Font y Sagué ha publicat na Interessant volúm titulat Les gàrgoles de Barcelona que de segur no deixaran de adquirir y consultar tots los aficionats k la arqueologia de Catalunya, En ell s' hi uneix la erudició ab la amenitat y ab un estil suraament atractivol que '1 fa molt - recomanable.

Madrid, 7, 5 t—Dhihen de Washington que 4 més dels 50,00 homes qn1 han sortit de
Tampa pera la provincià de 1'Habana, se disposa
envio de 12 regiments de infanteria, varis esquadrons de cabaileria y 10 batallons de artilleria.
Continua en los Estats Units la inquietut per la carència' deiioticias de !a esquadra
yankee en la bahia de Manila. Aquí se suposa que ha acabat las municions, los queviures y '1 carbó, trobantse per lo tant indefensa y reclosa dintre la bahia. De tots modos
no :s pot dir res del cert per no rebrer noticias oficials fa una pila de dias à caii«a de la
ruptura del cable.
Lo castell del Morro de I' Habana ha fet avuy alg-uns disparos à un barco de la esquadra yankee que s' acostava un xich massa al port, havent fugit desseg·uida.
No.hi ha noticias oficials ni particulars de Cuba y Filipinas.
En lo Congrés continua'1 debat parlamentari parlímt cn aquets momeut lo senyor
Mella.
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