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LO CATALANISTA

iQui ho havia de dir fa cosa de mitj any, al transformar plens d'entussiasme en diari L o CATALANISTA, qui ho havia de dir que 'ns veuríam
presisats dintre tan breu plasso à suspendre per una temporada sa aparició, precisament, quan majors y millors fruyts rendeix la sua propaganda!
iQué h i farém! L a Hógica dels fets es inflexible. Nos trobém en una
època d' anormalitat que espanta al mes seré. Compromesa la Espanya
en duas guerras nacionals y una internacional, dessangrantse per tot
arreu en vidas y en diners, desequilibrada en tots sos organismes y abocada à un sens f i de conflictes interiors y exteriors de temibles proporcions, cap ocasió podria haverhi jamay tan propicia com la present pera
demostrar la efectivitat dels errors comesos per la gent política de Madrid y sos còmplices de totas las regions espanyolas, ni cap moment tan
oportú com aquest pera férloshi confegir à tots ells la pecadora, é imposàrloshi per penitencia 1' endressar per millors y mes dreturers camins
la nau del Estat guiantla ab la brillant estrella del Regionalisme, única
que podria durnos al port de salvació.
Peró, £cora es possible cumplir tan nobles propòsits, si 'Is mateixos
elements politichs, vegentse ja la pedregada à sobre y recotieixentse
haver sigut pera '1 pobre pahís la major de las calamitats, conforme ho
confessà ab incomparable cinisme, en plenas Corts, lo mateix Moret, ab
1* aplauso de tots sos colegas monàrquichs y republicans que fan l ' ofici
de representants nostres, si aqueixos homes funestos comensan per araordassar ja las bocas de la gent pacifica declarant 1' estat de guerra à casi
tota Espanya pera que ningú s' atreveixi à aixecar la veu en contra seu
sense incorre en los perills d' un procés sumaríssira, incoat per militars
y ab vistas à presiri?
La situació es difícil. Los goberns no volen entrebanchs; saben que
ho han fet molt malament, y temen la excitació que puga produhir la
crítica mes inofensiva. Veuhen als partits extréms, republicans y carlins, preparantse per aprofitar las suas debilitats, y no sabent com apagar sos ardors bélichs, agafan lo garrot de la repressió y '1 descarregar à n sens reparo sobre qualsevol ignocent ciutadà que ab l ' ayre mes moderat tracti de reclamar justícia y compasió pera las desditxas del nostre
poble. En aquest punt las cosas, y quant la gent anomenada d'ordre
encara està afectada del patrioterisme, tan fals com enlluhernador, que
l i ha encomanat la influencia de la rassa dominadora, seguir constituhintse com fins ara en animosos campions del verdader sentit comú y del patriotisme de lley es la mes insigne de las temeritats.
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En lar presents circunstaneias hi h à p'èna de la vida pera 'Is que de
bona fé practiquin una sana y honvada. propaganda de regeneració política y social. Cap y à la fí, los partits extrems, dels quin se diu que
darrera dels actuals desgavells, ó en mitj d' ells, se preparan à capgirar
1' aygua envers son molí, tenen algun estímol de c a r à c t e r ínmediat pera
resistir coratjosos las duras embranzidas d ' u n régimen dictatorial: es'
alló d ' u n jay!, y-després'., la .satisfacció del triomf. Mes; a nosaltres, los •
catalanistas, gent de casa, faltats de la vanitat de figurar, del orgull de
predomini y de la ambició d'interessos materials que tío depèugau del
trevall; à-nosaltres, que tenim l'ardent desitj de conquerir l'autonomia de
Catalunya sense què s' hagi de vessar una solà gota de sanch, y què sòls
en últim extrem, y com à recurs desesperat, comprenem 1' ús dels medis de forsn.pera sa consecució., quan aixis ho exigissin la inmensa majoria de catalans, després d' haver agotat ja per medi de sas entitats corporativas tots los préchs y tots los tràmits de las viàs legals y ordenadas
devant dels Poders centralistas; à nosaltres; que 'tenim là extrema delicadesa, ó potser la totxa iguoscencia, de pensar que rarament pot' ser
estable un régiraen polítich basat en lo sotrach violent d' nna revolució
armada, à no ser que respongués, per voler de Deu, àiuna irresistible explosió ben general y ben expontànea de la voluntat nacional, circunstancia que no cal esperar pas per ara en nostra terra respecte als ideals autonómichs, per quant no 'Is comprenen bé encara, ni encara 'is es'timan
prou, la majoria dels catalans; à nosaltres, en fí, que no hem predicat
jamay altra cosa que '1 progrés dintre la tradició, y l a llibertat dintre1
1' ordre, y que per tant res devém esperarne dels tristos aconteixeménts
que avuy se van desentrotllant, no 'ns ne pot venir cap de compensació
apreciable, de caràcter moral ni material, pera fer fruetuosos los inmensos sacrificis que en aquest temps podria ocasionarnos la exaltada prevenció dels Poders centralistas contra 'Is elements que gosin à alsar un
xich la veu per combatre '1 desballestament actual.
Per aixó es que preferim de moment clourer la boca, y deixar passar
la turbonada. Quan lo pahis torni '& la normalitat, si hi torna algún dia,
tornarà també L o CATALANISTA à prosseguir sa pacifica, serena y generosa própagàndà.
*

,

, ,.

Cam compendràn nostres, estimats lectors, no havém- pres la resolució
de suspendrer la aparició de aquest; modest, rperó. ardit, defensor de la
causa autonomista, sense . fernos abans detingudaa reflexions • sobre-la
trascendencia del efecte moral, que pogués causàrloshi als. nostres mateixos companys de Iluyta patriòtica., Y fins.declarem, i n g è n u a m e n t que
'us ha costat greu dolor 1' acordar aqueix retrahiment circunstancjal y
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temporal. Pero 'na hi ha acabat, de decidir la expressiva actitut de la
UNIÓ CATALANISTA devant los conflictes presents.
Aqueixa honorable entitat, la mes alta y la més autorisada del Catalanisme, nos ha ensenyat ben francament lo camí prudencial # seguir.
Tenia la UNIÓ un Manifest à punt de sortir à llum pera endressar la opinió del poble català envers la necessitat de que 's demanés als Goberns
de Madrid la consecució de la pau, d' aqueixa benhaurada pau quals beneficis sols poden apreciarse bé devant lo terrible flagell de la guerra; y
dita respectable Corporació, al declararse l1 estat de siti à Catalunya,
talmént ha comprés la inoportunitat de arrostrar las iras dels Poders
oficials, que resol tancarse à casa y revocar la publicació del dit Docürafent, per lo que pugues succehir. De manera que la UJSUÓ CATALANISTA,
en qual direcció hi figuran los criteris mes ferms, los caps mes clars y 'Is
cors mes sencers del moviment patriótich català, dels quins no 'n pot
quedar recel de temensas infundadas, ni de abnegacions deficients, ni
de resistència als sacrificis, que tantas vegadas han consumat en pró de
Catalunya, la UNIÓ CATALANISTA, colectivitat suma de totas las entitats
del nostre camp, v é aixis explicitament à dirnos: «No es aquest lo moment oportú de exposar tot quant podém y valém en aras de la felicitat
de nostre terra; las molestias que nostra enteresa patriòtica 'ns pogués
reportar, foren avuy per avuy complertament estèrils; cal abaixar lo
cap y mossegarse la llengua. Unaltre dia serà que 'ns presentarém tal
com som; lo dia en que 'Is sacrificis à sufrir pugan ser reproductius pera
la llibertat y-la dignitat de la terra catalana.»
Té rahó la UNIÓ CATALANISTA: lo nostre poble no ha acabat la son;
té 1'esperit adormit; y eucara potser no sent prou clara nostra veu. Be
prou que despertarà ab gayres sotrachs com los d' ara. Entretant, que
ronquí: en lo pecat hi trabarà la penitencia.

A nostres constants favoreixedors de Sabadell; q ie 'Is hi dirém quà
ells no recapacitin ja per son propi impuls? Nostra gratitut en son noble
procedir es grant; y per ells es per quins nos dol més nostre temporal
allunyament. Mentres duri nostre obligat silenci, no oblidin per Deu, las
hermosas corrents d' entussiasme patriótich que havian sostingut sempre
ab Lo CATALANISTA. Suscríguinse per poch que puguin al valerós colega
barceloní La Eenaixensa, quals inapreciables campanyas de patriotisme,
de bon santit y de cristià amor al pròxim, en defensa de la pau à Espanya, abrandarian lo ccr de tot un poble menos endurit que ' l nostre, y
combatin fins ahont arribin sas forsas la vulgarísàció d' aqueixa prempsa
industrial y patriotera, que tant mal l i ha fet al nostre pahis, per ser la
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primera causant de la guerra y de tots los demés flagells que avuy nos
delraan y 'ns arruhinan..
En quant à Sabadell, res los hi h a v é m de dir, puig la prerapsa local,
en sa part de informació y fins de criteri general, està ben representada
per nostre apreciable company la Revista de Sabadell, al quin preguém
carinyosament que accentuhi cada dia més sas notas regionalistas pera
contribuhir en lo posible à la purificació de la pestilencial admósfera politiquera que mantenen encara, ab una inconsciència verdaderament
assorabrosa, bona part de nostras classes directoras (!!).

* *
Y terminém aquí nostra despedida dirigintnos al poble de Catalunya
en general.
Compatricis, per 1'amor de Deu, abandonéu vostra apatia y vostre
indiferentisme devant lo feixuch cúmul de mals que 'ns aclaparan. Recordéuvos de lo que ha sigut y de lo que es avuy la nostra Catalunya,
Fins are vos podia haver capigut lo dupte de si 'Is nostres vaticinis de
calamitats y de miserias dintre ' I centralisme actual, eran una preocupació de cervells extraviats; la realitat vos confirma prou be las nostras
profecías.
Espanya està avuy en un periodo de crisis que potser la transició de
son estat present à unaltre qualsevulga, mes sortós ó mes desditxat.
Tots los que vos belluguéu en un ó altre sentit, monàrquichs ó republicans, avansats ó retrógrados, socialistas ó carlins, y fins Ics indiferents,
tots los que tingueu un motiu ó altre pera influhir en la vida pública espanyola, apuntalant lo régimen present ó trevallant pera sustituhirlo,
recordeuvos de que vostres primers desvetllaments han de ser à favor
de Catalunya. La monarquia ó la república que vullgàu sostenir ó restaurar, primer que tot y sobre tot, heu de procurar que sigan federals ó,
regionalistas, basadas sempre en 1'autonomia de^ nostra desventurada
terra.
Si aixfs ho feu, Deu vos ho tinga en compte. Sinó, E l l vos donga ' l
castlch que correspón als renegats, als trahidors y als parricidas.

*
Un darrer mot.
Fa onze anys que surt à llum L o CATALANISTA. Y en aquestos tempa
de lleugeresa y de inconseqüència, ha estat tan sencera sa constància
en los ideals patriótichs defensats que ' l mateix Programa doctrinal consignat en lo primer exemplar de sa aparició al públich ha estat lo quin l i
ha servit sempre de penó de lluyta en tot lo temps transcorregut, havent-
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se reproduhit cada any en son Aniversari com à penyora de nostra i n quebrantable adhesió à son noble esperit,
Avuy, també, al despedirse temporalment Lo CATALANISTA del publich que ha sabut apreciar, si no sos grants serveys, sa escrupulosa
bona fé y sa indiscutible elevació de miras, no pot coronar son «A REVEUEE» al poble català ab altra salutació que las patrióticas frases cousignadas en lo quin ha estat fins avuy, y serà '1 dia de sa reaparició

NOSTRE

PROGRAMA

Es ben concret y ve indicat en lo mateix títul del periódich.
Defensar à la Regió Catalana en tot y per tot; vetllar per sa
dignitat, per sos interessos y sos drets que considerém los mes
sagrats del mon; propagar son expressiu y c a t e g ó r i c h llenguat
ge que 'ns sembla '1 mes armoniós que existeix; despertar sas
gloriosas tradicions históricas que à tants héroés y sabis han i n mortalisat; y enaltir, finalment, sa llegislació en lo que té de car a c t e r í s t i c a y apropiada à sas morigeradas y patriarcals costums.
Es à dir: fer Catalanisme.
Baix t a l concepte los nostres esforsos se .dirigiràn à alcansar
la Autonomia de Catalunya que desitjém junt ab la de las demés
regions d' Espanya. Que cada una d' ellas puga administrarse
lliurement sos respectius bens, fomentantse las sevas fonts de r i quesa en proporció à sa convenieneia y necessitat, y valerse de
sa p r ò p i a llegislació y usar son natural llenguatge y disposar de
tots aquells ressorts interiors exclusivament seus que pugan afav o r i r en un ò altre sentic son floreixement y son benestar; pero
estant lligadas, aixó si, per un dolcíssim Has fraternal de protecció y de defensa, baix l a mateixa superior gestió de un Poder
comú (ab qualsevol dels dos sistemas monarquich ó republicà),
mas ab facultats restringidas sols à aquells assumptes ds interès
general que afectan al tot de la Nació ó be als de las relacions
exteriors que son propis del bell conjunt expontdnea y voluntàriament organisat ab lo nom d' «ESPANYA».
L A REDACCIÓ.

LO CATALANISTA
SECCIÓ

R E L L i G I O S A

SANTS D' AVÜY.-Sant Isldro llaurador; Indalesi bisbe y mart. Torcuaf bisbe y
maïttr; Eufrasi, Vitesindo; Santas Dunma j Dionisia verges y marts.
Se celebra à Tarragona la traslació do las reliquías de Santa Tecla desde 1' Armènia
en lo sigle XIV.
Sant Isidro fill de pares pobres, nasqué à Madrid, fou un simple jornaler pagès, arribant per la perfecció del cumpliment de son deber per la oració y per sas inmillorables
costums à alcansar la corona de la santedat, essent proclamat com à patró de la vila
y cort que tan poch sab imitar sas virtuts.
SANTS DE DEMA.—übalt, Honorat, Domnolo y Pro«idio bisbes, Joan Napomuceno canonge y màrtir. Simón Stok, Beato Gil; Santa Màxima verge.
Sant Joan Napomuceno fou dels que en temps de Wenceslao emperador de de Praga, tant per son llustre naixement, com per la copia de sa doctrina fortolesa en defensaria inmunidat eclesiàstica, la ignocencia de costums y totas las demés virtuts propias dels
grans sacerdots, sufrint per últim lo martiri en defensa del secret de la comfessió.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A las deu missa solemne à tota orquesta y sermó
en honor de Sant Isidro llaurador per la confraria y Gremi de Pagesos. FA las tres Catecisme parroquial; à las cuatre Rosari; à las cinch Corona y mes de Maria ab sermó, tot
seguit la funció de Minerva; à dos quarts de vuyt oració mental.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—La Confraria de la Mare de Deu del Sagrat
Cor de Jesús celebrarà la inauguració de la Imatge do la Verge del Sagrat Cor, ab comunió general à las vuyt del mati ab plàetica preparatòria que farà lo Rvnt P. Vicens
Casas misioner; A las deu ofici solemne à tota orquesta en la que s' executarà baix l ' i n teligent direcció del mestre moseu Miquel Ferrer la missa del Sagrat Cor, original del
propi mestre ab tota la instrumentació y veus que requ«reix tan bonica partitura, predicant las exeleneias del culte à la verge del Sagrat Cor, lo Excm. é Iltm. Sr. Dr D. Ramon Ibarra bisbe de Xulapa (Mexich)
La Confraria eomvida à tots los vehins de Sabadell à tant solemne inauguració pera festejar à la verge baix la advocació de la Mare de Deu del Sagrat Cor, advocada de
las causas difícils y desesperadas.

rVoi;as oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las s e g ü e n t s inscripcions durant lo dia 14.
Naixements: Daniel Carbonell Blay.
Defuncions: F r a n c i s c à Pujol F r a n c i s c à , 2 anys y mitj.
Matrimonis: Gregori Latorre Escudé ab A n t ò n i a Navarro F i b l à .

F R A G M E N T
Pero ara se 'ns podria preguntar «^Doncbs quina fora la millor actitut pera aterrar al enemich? Combatre per un igual à tots los politichs
madrilenys. Aceptarne d' ells, sense babarotas n i felicitacions, lo que te-
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nen obligació de fer; pero may fetshi esqueneta, en quant ab sa mala administració y corromputs procediments polítíchs també perjudican al
pahis per un altre cantó. Propagar constantment y sense descans, y vul-g'a'risar en lo possible la conveniència d' un cambi de sistema politich
que garanteixi los drets morals, la honrada administració, y '1 benestar y
riquesa de totas las regions espanyolas; preparant lo sant dia en que ' l
tal puga verificarse, deixant à la voluntat de Deu la manera, '1 temps y
las circunstaneias en que 's puga operar. Y , finalment, en los periodos
aguts en que 's debati alguna qüestió candent, adoptar lo sistema de Assamblças, per 1' estil de las catalanistas que fa algun temps cada any se
celebran, y en ellas, per medi de ponencias, informacions, discussions y
demés medis oportuns, procurar armonisarhi las aspiracions y 'Is interessos de tots los bons catalans, (sacrificant los menos als mes en cas inevitable) pera votarshi al fi la opinió de tota Catalunya que es la única digna d ' a r r i b a r als peus del Gobern ab lo caràcter d' una imposició, si es
necessari, y si real y sincerament se tracta d' una qüestió de vida ó mort
pera '1 trevall de nostra terra.
Aixis creyém los catalanistas que fora convenient obrar, en benefici
de Catalunya y fins d' Espanya tota.
Pera la nostra terra, perquè per medi del Regionalisme consegufrlam
la desaparició complerta y total dels actuals organismes politichs, causants de tantas y tantas desgracias; sustituhintlos per las venerables
municipalitats que en dias mes felissos foren honra y orgull de la pàtria
y per aquellas sabias Corts regionals eompostas antigament per los tres
brassos, que sustituhirian avuy los tres factors principals de la vida humana, inteligencia, capità] y trevall. Y ab aquests organismes molt mes
sencills y de fàcil mourer, que la complicada organisació actual, norabrats y constituhits per totas las classes y estaments dels pobles, reunits
en gremis, com en altras épocas, croguéu, senyors, que n' hí hauria prou
pera evitar lo sens fí d' atropells é indignitats ab que nos flagellan desde
'1 Centre.
Y en benefici també d' Espanya tota, perquè per medi del sistema regional afiansariam, per 1' amor y bona germanó de totas las diversas regions, la verdadera unitat de la pàtria, y consegulriam ab l ' amor do la
pàtria petita fer desaparèixer lo. rebaixament moral que mata totas las
energías. Del amor à la regió, n ' esdevindria 1' afecte intens per sos productes y s' acabaria d' una vegada la tonta rutina, que lamenta *1 senyor
Coroleu, de creurer que 1' Estat espanyol no serveix per altre cosa que
per inventar partits y acaudillar partidas.
Per medi del Regionalisme 's conseguiria la mes àmplia descentralisació, y ab aquesta, fora de las trabas que avuy las subgeetan y agarrotan, las regions totas podrian desplegar sas poderosas iniciativas y fomentar y desenrotllar segons sas propias conveniencías atenentse sobre
tot à sas necessitats, sos peculiars interessos, acabant d' una vegada lo
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fatigós espectacle d' avuy de que no 's pugui mqurer una palla sense recórrer al Madrit oficial qu' ab son desesperant é interminable expedienteig no fà mes que aburrir al que 's sent ab prou forsas pera empendre
forta volada.
Organisém, donchs. 1' Estat de manera que las regions sigan las que
donguin vida y forsa al conjunt; que cada una d' ellas siga mestresa y
senyora de son gobern interior; y d' aquesta manera, enrobustidas y vigorisadas cada una d' ellas pera mellor enrobustir y vigorisar lo conjunt
Espanya, al tractarse dels interessos qu' afectin al tot de la nació, podràn las regions· imposar son criteri.
A lograr aixó s' han d' encaminar, donchs, tots los esforsos, si no volem qu' un dia no llunyà 'Is viandants portats pels recorts de lo que fou
ua dia aquesta desditjada nació, al visitar las desoladas y ermas planurias de sas encontradas, exclamin: üiAqui fou Espanya. Resemli un parenostre!!!
Lo Regionalisme y l l Proteccionisme.—Coníereücia. donada per D. Antoni de P.
Capmany, lo dia 27 de Desembre de 1893, en lo ^Centre Català» dé Sabadell.

Avís de Administració
Ab motiu de cessar temporalment la publicació de LO CATALANISTA avisém als suscriptors que se I r M cobrarà las
quotas corresponents fins al dia de la fetxa, retornantselshi
als que tinguin efectuats pagos trimestrals 1' import de la
part sobrant dels matekSs.
N O V A S
Com ja veuràn en I ' article de fondo, ab lo nombre d' avuy y per las
Cciusas en ell exposadas, nos despedim del públich y de nostres companys
de prempsa regionalista. A uns y altres agrahim las atencions y deferencias que han tingut ab nosaltres desitjantloshi en lo tal vegada curt espay
de temps de nostra desaparició, que 'Is dongui Deu lo criteri mes recte y
de verdader patriotisme pera influir en lo que possible siga à la desitjada
pau pe^ tots tan necessària.
Lo CATALANISTA ab son especial temperament, batallador per naturalesa y per convicció, eixit à la llum y convertit en diari, únicament prra
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engroxir la propaganda catalanista, sense altre ideal que la defensa y
reivindicació deU drets, llibertats, llengua, creencias de nostra idolatrada Catalunya, se veu obligat à desaparèixer temporalment per no haver
de sortir cada dia ple de insustancialitats, com un cós sense ànima. Nostres bbhs companys regionalistas de Catalunya qu' à mes del ideal que à
tots nos uneix representan quelcom mes en sas comarcas respectivas, alguns" com- à excelents reVistas literarias, altres com à llàs d' unió entre
personras é interessos de xamosas comarcas catalanas y alguns obehint à
necessitats locals'que no poden desampararse, tots poden y deuhen continuar en sa tasca regeneradora ja que de m i ! maneras pot servirse à nostra P à t r i a benvolguda. Mes L o CATALANISTA no podent dir las cosas ab
la elaretat acostumada, ja que un patriotisme mal entès y un estat de
guerra un x i c h violent, han de privarli sa llivertat d' acció, ha de suspendrer temporalment la seva tasca ja que la única à que venia dedicantse, es avuy, per rahó d' aquestas tristas circunstancias impossible de
seguir sense afrontar estèrils sacrificis.
:
Rebin, dònchs, nostres featiinats'companys la encaixada de germanó y
estigan segurs de que 'ns tindran àl seu costat are y sempre, disposats à
eixir altra vegada quant las circunstancias haigin cambiat ó à tothora
que se 'ns.demani pera Iluytar b,en units.y couveusuts. per la consecució
de la autonomia de Catalunya.
La companyia del Sr. Fages te en estudi un drama en 6 actes y un
prolech, titulat E l Salvaje de las tinieèlas degnt à In ploma del j ó v e poeta
d' aquesta ciutat D. Agustí Mundet. Lo mateix autor te t a m b é à punt d '
estrenaÇ jUn iSainetecatalà, en un acte, que ha batejat ab lo títol de
Entranyas de polissón. L i desifcjém un felis èxit en sos primers travalls eu
la escena. • , . .
Formant part de la Biblioteca Històrica Tarrassenca, ha publicat nostre bon amich y distingit company de causa don Joseph Soler y Palet, en
un volúm esmeradament imprès la Monografia de la Iglesia Parroquial de
Tarrasa, quina notable obra es digna de figurar entre las mes valiosas en
sa classe.
Forma un volúm de 360 planas rubiertas de correcta erudició catalana
y ab gran acopi de dates historichs. Se ven al preu de 6 pessetas en las
principals llibrerias y en la litografia de L ' Avenç, Ronda de 1' Universitat, 4. "Barcelona.
A v u y , à las deu del matí, 1' «Orfeó Català» c a n t a r à en la Iglesia de
Sant Felip Neri de Barcelona' una missa à quatre veus, composició d' una'
senyoreta filla d' una de las més distingidas familias de la capital.
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Aquest vespre en lo cafè dels Camps de Recreo tindrà IbçJx un ,fe^:.ri,,
traordinari Concert per la reputada orquesta Fatxendas.
•
Esmeradament editat, acaba de publicar l ' Ateneo Barcelonès l ' estudi
necrológich del malaguanyat don Joseph Ixat, obra de don Joan Sardà,
llegit en la vetllada que à la memòria d' aquell notable escriptor se celeb r à en 1' Ateneo en Desembre del any passat ab motiu de colocarse son
retrato en la galeria de socis llustres. Precedeix al text lo reproducció en
fototipia del retrato del senyor I x a r t pintat per don Lluis Graner. La reproducció es obra del distingit artista senyor Pallissa,
En los Salons Sabadellés y Cruz tindràn lloch avuy tarde y nit grans
balls ab reputadas orquestas.
Per disposició gubernativa s' ha prohibit à la Central telegràfiea de
Barcelona que dongui curs à cap despaig que contingui noticias que tinguin relació ab 1' ordre públich.
Segons j a anunciarem, avuy la companyia que dirigeix lo primer actor Sr. Nufiez posarà en escena, per la tarde, en lo teatro Cervantes lo
preciós drama Tierra baja y la pessa catalana Lo ninot de mollas Per la
nit en lo teatro Principal se representaràn las comedias en tres actes, cada una, titoladas: La bofetada y E l octavo no mentir.
Avans d' ahir nit s' omplí del tot la sala d' actes del Centre Excursionista de Catalunya, ab motiu de veriflcarshi la sessió anunciadaAixís lo senyor Massó y Torrents ab la seva ressenya de la excursió à
Montgrony, Ribas, La Quar y altres punts, com lo senyor Torras (Céssar
A.) ab sos clixés fotogràflchs presentats per medi de projeccions llumiriosas, proporcionaren agradabilissimas impressions als concurrents, puig
demostraren sapiguer sorpendre ab especial habilitat la hermosura dels
payssatjes recorreguts, de tai manera q u e ' I sentiment del literat y del
artista, íntimament agermanats, s' exteriorisaren bellament durant tota
aquesta sessió que deixà agradables recorts als qui varen assistir'hi.
En lo teatro Euterpe se posarà en escena avuy à la nit lo drama X a
cabaiïà de Tom, per la companyia del Sr. Fages,
Segons veyém en los periodichs de Barcelona ha disminuït lo número
de personas que van à cambiar bitllets de Banch en la Sucursal alli e«tablerta.
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De tots modos la plata escasseja de valent y com ja deyam un altre dia
es probable un conflicte en los llochs industrials si no s' adoptan midas un
x i c h serias.
•Avuy à las 10 del matí 's c e l e b r a r à en 1' iglesia de S. Feliu solempue
ofici ab orquesta y sermó costejat per la Confraria de S. Isidro.

PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
comfiansa.

T E L E G R A M A S
Madrid, 14, 5 t.—Un despaig de 1' Habana dona compte que -Is insurrectes intentaren apoderarse del dipòsit d' aiguas que surteix à la capital, sent retxassats ab gran
energia per nostras tropas.
Un telegrama que porta '1 diari Inglés «The Standart» afirma que 'Is yankees després d' una gran lluyta conseguiren desembarcaç à Cabanas. Se sospita d' aquesta noticia per sa procedència no gayre imparcial.
En cambi 's diu que 'Is soldats yankees de la esquadra nort-americaua de Cavite
s' han vist perseguits per una numerosa partida d' insurrectes que. armats ab banderas
espanyolas los hi han fet alguns morts y varis ferits. Aquesta noticia no es oficial pero
ha corregut molt aqui,
Diuhen de Washington que la esquadra del almirall Sampson ha rebut ordres d'
anar à trobar à la espanyola, que se suposa no esta lluny de las costas de Cuba.
Varis barcos yankees han intentat nou» desembarchs havent sigut retxasats per
las tropas.
C A HI 3 I S
Londres à 90 dias fetxa
»
A la vista.
Paris.
» »
»

44'75 d.
46'25 p.
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DuaS prempsas pera enfardar.

Una pastera ab tots sos accessoris.
Una taiïipa pera forn ab tots sos accesoris.

Una màquina y caldera de vapor de dos caballs
sistema «GorliSS», aïra presió, casi nova.

de

forsa,

Tot en bon estat y à prens reduhidíssims.

Informaran: ArralDal de dins, 22. — SABADELL
Imprempta y Encuademacions de Pere Tugas.—Calderón, 36,—SABADELL,

