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Anuncis à preus convencionals.

SIMÓN

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

Esirteria, 6, F Mm, li, - (BoraM). • BARCELONA

Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres.
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Està en venda un dels millort
del
pis d' nquess
Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.

frVmiSipaMumpR]C0s

nous y assegurats de tot
defecte de construcció per
5 anys. Los nous se venen desde 150 duros y
son construïts ab march de metall, bona pulsació y candeleros dobles.

P

l i P I W m C S «sats n'hi hàn 5 pera venti (g» M é W d r e r , à preus econóniichs.
Aquesta casa s' encarrega de tota classe de
afinacions, y reparacions.
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Fins avuy ningú ha pogut aclarir quant va comensar à coneisers '1
mocador de butxaca. Un alemany, que hà fet curiosos estudis sobre la
matèria, diu que à Itàlia, en la etat mitja, 's troba la primera noticia
sobre {1 mocador, provinent lo seu ús, segurament, dels romans que usavan {1 «sudarium» pera aixugarse '1 suhor, y es molt probable que pera
'Is demés usos à que 's destina avuy dia.
De Itàlia, com ho prova una ordre del emperador Frederich 11 als
seus intendents, .lo mocador se va propagar à Alemania y als pahissos
del Nort; pero '1 seu ús, en lo sigle X V I encara no era corrent entre totas las personas, tota vegada que Erasme recomanava ab insistència als
que volguessen passar per ben educats, no servirsé de las mans ó de las
mànegas dels vestits pera 'Is oficia que desempenya '1 mocador, sinó del
Factlein, que es com se '1 anomenava allavoras à Alemania al mocador,
si mereix crèdit 1' italià Fazzali.
En moltas comarcas de Espanya encara podria ser molt útil la indicació de Erasme, perquè soa moltas personas que no gastan altre mocador
que '1 de cineh pintas.
•—Perquè no porta mes que una espuela - l teu arno?—preguntavan k
un pagès.
—Home; perquè fent caminar al cavall per un costat, no ls quedarà
pas 1£ altra-sense caminar.
•:
— jAy! jay!—cridava un baiiet, estirat al peu d' un arbre.
—iQué iens?—li-preguntà un compay.
—iQue he de tenir! qu' he pujat à n ' aqueix arbre y m ' ha caigut '1
gech daltabaix.
—Home, (jy per això ' t queixas?
—Si,' 'm queixo del dolor.
— f.Del gech?
—NÒ, del meu; ^no veus que '1 duya posat?
Passant per dalt d' un pont un borratxo cèlebre que dava massa lasíré
en loventrell, va rodarli '1 cap y va caurer àl río. La seva dona que de
lluny ha observà va córrer cap & r / ell y al veuror que s' ofegava, a p o y à
tranquilament los cotzes en la barana y exclamà:
—jGracias à Deu, home, graeias à Deu que alguna vegada ' t veig
beurer aygua!
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Rígurosament histórioh. Los personatges son •eoiieguís d' alguns llegidors de L o CATALANISTA.
Una minyona de servey, aragonesa, entra en una confiteria en lo
moment en que un dels mossos s' està fregant nerviosament las mans.
—ïQué Ume V. sàbaüones?—ú.m la Menegilda ihteressantse per la salut
del minyó.
' '
,
.
.•
—No se si
h i haurà;—contesta ell—esperis un moments que ho preg u n t a r é al amo.
•' "-•
Y va de meíjes:
•
A un oficial, ferit de bala, *! portaren à una casa de pagès ahont van
ferhi cap los metjes pera curarlo. En 1' espay de vuyt horasy no feyan
mes que introàuhir la sonda p e r l a ferida, buscar y tantejar. L ' o f i c i a l
que sufría molt ab aquesías averígüacions, los preguntà que buscavan.
—La bala;—contestaren.
—^La bala? jMalviatge!—exclamà '1 militar.—^Perquè no ho deyan
abans?—Si la tinch à la butxaca de la ermilla!
Un metje molt il·lustrat deya en una reunió é ' amichs:
; - —May m ' han fet aixecar à ia nit pera visitar personas que .no haguessen sopat; peró m' han molestat molts cops personas què havian
sopat massa.
Dos senyors, parlant de política:
..
• •• •
—Jo, may he carabiat d' opinió!—cridava 1' un.
— Y jo—cridava l1 altre,—may he dit jvisca fulano! ó jvisca sutano!
—Dimoni! donch«, sou metje vos?
En tre ami gas: '
La una.—^Quants anys tens?
TJ altra.—óQue n ' has de fer?—May se tenen mes que 'Is anys. que 's
represeutan.
La una (exarainantla atentament).—iGallal—Donchs no ' m pensava
que fossis tant vella! : ' •
•
INDIBIL.

SECCIÓ

RELLI@!OSA

Sants d' avuy.—S. Higini papa—S. Salvi màrtir.—Sts- Alexandre, Salvi, Leuci y
Teodosi bisbes.—S. Palemon al>at.—S. Anastasi monjo y Sta. Honorata vergo.
La missa Epístola y Evangeli son dc la octava de la Epifania y la Oració en honor
de S. Higini.
,
Parròquia de S. Feliu.—Missas & dos quarts da vuyt en lo S. S. per Joan Gorína
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Borrell-, id. en lo Carme per EuseM Verdiell; à las vuyt en lo S- S. per Maria Burtori
aiobtada per la comferencia de Senyoras. Cada vespre à las set, després del Rosari se
celebra una Novena à Jesús Nazaret.
• P a r r ò q u i a de la Concepció.—Missas: A las sis per ün difunt; à dos quarts de vuyt
en l" altar de S. Danie! à intenció d' una persona devota,
Restaurant de S. Joseph: Ab fètxa 23 del passat Desembre lo Exm. & Htm. Prelat
diocessà concedí cuaranta dias d' indulgència à quants ajudin ab alguna llimosna als
gastes de aquesta obra benèfica ó adquireixin bonos de la mateixa pera distribizhir als
pobres ó resin devant l'Imatge de S. Joseph que presideix lo local.

rVotas oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant los dias 9 y 10,
Defuncions: Joseph Munné Armengol, 3 mesos.—Ramon Pous Magem,
11 mesos,—Baitameu Flaqué fCasals, casat, 56 anys.—Maria Munrabà
Rosell, 11 mesos.—Joan Llonch Prats, 5 anys.—Agria Molins Borgu&o, 13
mesos.—Joan Cusacàs Solà, solter, 81 anys.—Matias Molins Sabaté, casat, "35 anys.—Baldomero Armengol Vivé, casat, 64 anys.
Naixements: Teresa Porsals Gassó.—Mt-ria Aris Juncà.—Dolors V i là Ros.

;

CAIXA D' ESTALVIS DE SABADELL

Han ingressat ab fetxa d' aquest dia 41Qc5 pessetas, procedents de
380 imposicions, essent 18 lo número de nous imponents.
S' han retornat 10.925'10 ptas à petició dè 63 interessats.
Sabadell 9 Janer de 1898.—Lo Director, Pau Gambús.
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Diumenge passat assistirem en lo concert celebrat en '1 cafè dels
Camps de Recreo ahont hi prengué part la repatada orquesta Fafxa-ndas.
Las pessas del programa foren executadas d' una manera acabadissima per la esmentada orquesta, sobressortint la gran fantasia de 1 ' ò p e r a
Lohengrin del Mtre. Wagner, ahont tots los aríistas estigueren irreproxab!es y molt especialment lo distingit concertista de flseorn nostre bon
amich don Esteve Lladó.
V,
Unim nostres aplausos à los molts que merescudament los hi prodigà
la numerosa y distingida concurrència que assistí al concert.
En sostitució de D. Emili J. Pérez Martin, jutge qu' ha sigut fins fa
poch d' aquesta ciutat, ha sigut nombrat lo de Mataró, D, Joseph M.0, de
la Torre.
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Lo passat diumenge à la tarde, com de costum, se vegé molt concorregut lo teatro de la Associació de Católichs, ab motiu de repetirshi
lo drama biblich Los pastorcillos en Belén.
La execució fou tot lo esmerada que pot ésser tractantse d' aficionats.
Avuy celebrarà sessió ordinària de primera convocatòria nostre Excelentissim Ajuntament.
L ' infortunat vellet de 82 anys anomenat Francisco Vilà, que faltava
de casa seva desde '1 dia de cap d' any, de quina desaparició donàrem
compte en nostra edició del dia 4-, fou trobat mort lo diumenge últim en
la propietat de can Oriach. (S. P. D.)
Doném à sa atribulada familia nostre sentit pésam per tanta desgracia desitjantlos resignació pera soportar cop tant terrible.
Segons nos comunica «Lo Somatent» de Reus ha entrat à formar part
de la redacció d' aquell diari, i ' ilustrat escriptor regionalista don Isidro
Llevat.
De extraordinari y grandiós pot calificarse 1' èxit qu' obtingué '1 concert celebrat diumenge à la tarde en lo Teatro Lírich de Barcelona per
1* Orfeó Català en obsequi dels seus protectors y à benefici de las victimas de las inundacions del Ampurdà.
Lo concert fou dirigit pel mestre Millet, prenenthi part las tres seccions de que 's compon lo benemèrit «Orfeó Català.»
Totas las pessas que componíau lo programa foren executadas ab
gran gust y art exquisit havent de repetirsen moltas d' ellas per acallar
los delirants aplausos de la concurrència. L ' Orfeó obtingué un nou triomf
pel quin lo felicitém y 'ns felicitem com à bons catalans y amants enamorats de las manifestacions de la vida del nostre poble.
Lo ball donat diumenge à la tarde en lo Ateneo Sabadellés per 1' element jove de dita societat fou molt escallit assistinthi numerosas senyoretas.
TEATRO PRINCIPAL. —Ab un plé à vesar tingué lloch lo diumenge
passat lo. despido de ia companyia Sofia Romero y qual funció estava
anunciada à benefici del baix cómich Sr. Daina.
Ab 1' anunci del estreno La Viejedta foren molts los aficionats à l a
música que 's procuraren localitats y aixís fou que à la vigília de la funció ja fossin totas despatxadas.
Se posaren en escena las sarsuelas I comici tronati que j a 'xa v à r e m
pari ara e ' i altre dia; seguí l'Jes treno de La Viejedta que à [dir vrítat, dat
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lo.escàs personal de eor& de senyoras sorti ab un 'conjunt admirable. Del
paper de Curiós, protagonista de 1' obra, 'n va fer BVigrahas la reputada
artista Sra; Romero, qui va-entussiasmar lo públicli en la sortida del segon
cuadro y que tingué que repertir à instancías del auditori; ía Srta. Pena
va estar molt bé en lo seiv.paper, vestintlo ab niolt güst, Los Srs, Daina,
Alarcón, Espadà, Guzrnan y Mufioz estigueren molt acertats en sos respectius, papers. Los coros ensaijats per lo jove sabadellench Sr. Quer, molt
bé, principalment lo d4 homes que fou molí ^aplaudit en son número del
primer cuadro.
La que h i va tenir son principal paper fou la orquesta que ab molta
polcrítut executà la difícíla partitura del Mtre, Caballero.
Llàstima que la companyia acabés sos compromisos ab la empresa,
puig haguérem pogut saboreixar més la partitura dels Srs. Echegaray y
Caballero que duptém poguer veurerla brodar com ho fà la reputada artista Sofia Romero.
TEATRO D ' EUTERPE.—Ab un plé en lopúblích y mitja>ntradaen lo
resto de la localitat, se representà' en aquest Teatro, la nit del diumenge
A q y i va d hàber algò gordó, Saihete d* En Rícardo de la Vega , música de
Gime.neZi: Es una obra que acredita los celebres motlles del autor de la
Fer&ewa, puig si bé no val com aquesta, ni com . Pepa la frescachona es
un asumpto molt ben trobat y de molia naturalitat, palpitant de vida y
color (en alguns xistes aigo Apujat) y qu' estreté agradablement al públiçh; la música te.alguna.números que prompte seràn del domini púbiich.
S' hi lluhi la Sra* Segòvia, y estigueren be los demés personatjes pintant
sos tipos respectius ab bastanta propietat. Sols anà fluix lo coro en la
americana dels dimonis.^
£7»pretexto es un jugat escrit exprofés pera iluhirse ia Sra. Segòvia,
y si bé 1' obra es un teixit de inverosimilitüts, la artista demostrà que h '
era de debò, y tingué ocasió de demostrar sas facultats, y sa potent y
ben timbrad a veu.
Del.principe, Iler-ederoy no val la peaa de parlarne, sols nos permetérem recomanar à la,direcció artística d' aquest teatro que farà ' més content al púbiich ab altre género d' obras^puig aquestas no resultan.
Y sobretot procurar acabar las funcions à las dotze. ; • ' :
Als acorts presos per los Ajuntaments de Reus y de Santander, en pró
de l * autonomia, debém afegir 'hi avuy lo del Magnifich Ajuntament, del
Vendrell, lo quin en sa darrera sessió aprpbà per unanimitat y en miíj
del més gran entussiasmo los següents acorts:
«Primer. Diriglrse respectuosament al Excra. senyor Gobernador pera que en nom d' aquesta corporació feliciti al Gobern de la nació per sa
deeissió y energia en la implantació de las citadas reformàs y
Segon. Manifestarli al propi temps intercedeixi é indiqui al mateix y,
molt particularment al Excm. senyor Ministre de ia Gobernació ' ' l desitj

LO CATALANISTA
d'aquest municipi de que 's concedeixi també- la autonomia à fotas las
regions y municipis,de la península baix la base de la elegitibilitat de
tots los ciutadans; ab la seguretat que tal reforma contribuhirà à son progrés y benestar al mateix temps que farà imperdurable la memòria del
Gobern que tal necessitat satisfassi.»
A l donar compte de la important resolució presa per lo municipi del
Vendrell devèm endressaf als regidors que.la votaren nostra més sincera
enhorabona, y presentar son acort als propis y als extranys com à mostra elocuent de lo que fan y lo que deuhen fer las corporacions municipals qüe no oblidan que son primordial deber es travallar pel major be
de Catalunya.
Disitjariam poguer fer extensiva nostra felicitació al Ajuntament de
Sabadell, al quin honraria verificar un acte consemblant al qu' ab grans
mostres de sà patriotisme, a c a v à n de realisar los Ajuntaments, dè Reus y
Vendrell.
Los balls de tarde que tingueren lloch lo passat diumenge en los Salons Sabadellés y del Casino de la fusió Republicana se vegeren molt.
concorregus per escullit joven.
Seguint la costum de cada any, avans d' ahir se reuniren en lo Restaurant Lion d' Or los senyors que formaren la darrera Junta del Centre
Excursionista de Catalunya ab los que han sigut elegits pera la d' aquest
any, à fi de celebrar la pròspera marxa de dit Centre. Durant lo dinar
r e g n à la major expansió y à son acabament se feren per tots los comensals vots pel desvetllament de Catalunya, despedintse d' aquella fraternal
reunió ab las uotas patriótlcas dels Segadors..
La Llibreria «L' Avenç», de Barcelona, dels senyors Massó, Casas y
Elías, acaba de publicar un artistich Catalag número 2 dè las obVas ventureras que te à la venda. Ditas obras son bastant numerosas y n ' hi algunas de raras y de mèrit per sa antigueíat ó ja per son valor artistich ó
literari. Los preus que hi van consignats son regularment molt baixos.
Devém fer constar ab gust, que en dit catàleg, no s£ hi veu més castellà que M titul d' algunas obras, puig !as observacions y notas està redactat en francès, veyentahi també avisos en català é inglés.
Es una gran satisfacció lo veure que podém prescindir perfectament
de lo que fins are havíam tingut per indispensable.
Durant los dias 12, 13 y 14 del corrent més, de 9 à 12 del mati, tindrà
lloch la cobransa del segón trimestre de contribució del present exercici ab lo recàrrech del 5 per 100 en concepte d' apremi de primer grau.
Lo cobro 's verificarà en lo local de costum, cairer de las Faces.-
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•PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
-•

TELEGRAMAS
Madrid, 10. 6 t.—Aquesta tarde ha tingut lloch al Palau la recepció militar que .tingué de suspendrers lo dia dels Eeys. Han assistit à la recepció '1 gobern en pes, fora !I
senyor Sagasta, que no ha pogut anarhi y 'Is generals y demés oficials de guarnició à
Madrid.
Un telegrama del «Heraldo» diu qu1 ha arribat à 1' Habana 'í ministre insular de
gobernaeió senyor Govin havent prés possessió de son càn-ech.
De Washigfcon desmeteixen oficialment que '1 general Lée hagi d' acompanyar à
operacions al general Blanco.
Lo ministre de la Gobernació DO B' estén de feyna preparant lo pastel de las vineotas eleocion's. Per Barcelona s' ençasillan à més dels fusionistas de vigor als senyors Ferrer y Vidal y Planas y Casals. Per Sabadell va encasillat don- Timoteo Bustillo y per
Tarrasa don Alfonso Sala.
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Servey de trens pera passatjers en la Estació de Sabadell
ASCENDENTS
Pera Manresa,
Manresa,
Zaragoza,
Tarrassa,
Lleyda,
Manresa,
Tarrassa,
Manresa,

Mixto
290
Mixto
292
360
Correu
Tranvia 2250
270
Mixto
252
Exprés
Tranvia 2252
250
Exprés

DESCENDENTS
De Tarrassa,
M anresa,
Manresa,
Lleyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragoza,
Manresa,

Tranvia 2251
Tranvia 2253
291
Mixto
231
Mixto
297
Mixto
293
Mixto
261
Correu
295
Mixto

HOKA, ESTACIÓ,

HORA, CIUTAT

6 horas 52. Dematí
8 » 44.
»
37.
»
10
12
29. Tarde
2
43.
5
08.
7
17.
Nit

7 horas 15. Detnatí
9 » 07.
»
11
12
23.
52. Tarde
2
06.
»
6.
31.
7
40.
Nit

HGEA, ESTACIÓ

HORA, CIUTAT

5 horas 38. Demati

6 horas 01. Dematí
8 > 23.
9 » 57.
»
12
27. Tard»
1
35.
»
3
35.
5
33.
»
8
38.
Nit

9
12
1
3
5

34.
04. Tarde
12.
12.
10.
15.
Nit

Sortidas de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Demati: 6'08, 8'03, 10'08, 11'28.
Tarde: 1'58, 5'18, 6'28, 7'53.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de preu reduhit, escepíe 'Is següents: Expressos 252 y 250, correu 2S1 y tranvia 2253. Pera '1 correu 260 serveixen los
bitllets senzills sols pera Lleyda; pera las estacions intermitjas sols s' expendeixen bitllets de preu ordinari. En tots los trens s' admeten passatjers de las 3 classes.
Tots los treus sï decuran en 1' Apeadero de la Rambla, escepto 'Is correus.
Impremta y Encuadernacloas de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

