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Sc-rvey de trens pera passat]ers en la Estació de Sabadell
ASCENDENTS
Pera Manresa,
» Manresa,
» Zaragoza,
» Tarrassa,
» Lleyda,
> Manresa,
» Manresa,

Hora ciutat

Mixto
7 h. 15. Mati
Mixto
9 06. »
Correo 260 11
Tranvía
12 24. Tde.
Mixto
3 23. .
Exprés 250 5 30 .
Mixto
8 05. Nit

DESCENDENTS
De
>
»
»
»
»
»
>

Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
Lleyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragoza,
Manresa,

• Hora ciutat

Tranvia
6 h. 29. Mati
Mixto
8 » 19. >
Exprés 251 10 » 01. »
Mixto
12 • 27. Tde.
Tranvia
1 » 38. »
Mixto
3 » 19. »
Correo 2C1 5 » 33. »
Mixto
8 » 48. »

Sortidas de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Dematí: 6'08, 7'58, 10'08, 11'25
Tarde: 2 07, 4!35, 7I03.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de preu roduhit, escepte 'Is següents: Expressos 251 y 250 y correu 261. Pera '1 correu 260 serveixen los bitllets senzills sols pera Lleyda; pera las estacions Intermitjas sols s' expendeixen bitllets de pres
ordïuari. En tots los trens s' admeten passatjers de las 3 classes.
Tots los treus s ; deturan en 1' Apeadero de la Rambla, escepto 'Is correus.
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—Se 't saluda Joanet.
—01a Quintilià.
—Sembla que fàs una llarga epístola.
—Es una carta que escrich al meu germà y he probat de ferho en català; pero raja, no 'n sé y 'm sembla que hi faig molts bunyols.
No hi fa res que no resulti molt ben escrit, tot es cuestió de pràctica
y bon desitj; cap y al fí per malament qua surti estarà tan be com en
Castella y després, si en castellà ho fem malament hi ha dret à criticarnos
perquè en castellà nos han ensenyat à escriurer y en català no 'ns ha ensenyat ningú, per lo tant las faltas son perdonables en gràcia à la bona
voluntat y no hi ha Acadèmia que 'ns excomuniqui.
—Ja veuràs, estich convensut que es lógich entre familia y entre
amichs escriurer tal com parléra y per aixó he probat de fer una carta al
meu germà 3n nostre llenguatge, ara lo qu' es cartas comercials y tot lo
que trascendeixi à actes que 'n diriam oficials no ho crech útil perquè lo
escriurer en català no 'ns te de fer guanyar res; molt al contrari, ha de
resultar ó resultaria un enredo que no 'us donaria cap profit.
— T ' equivocas completament, puig precisament molts dels mals que
afligeixen à Catalunya en aquest sifle venen del excés de deferència que
h a v é m tingut y tenim ab los del centre d' Espanya, quins, tenint ja per
naturalesa un caràcter dominador y absorvent, troban un terrer molt
abonat ab nostre atenció, la que convertida en baixesa 'ns posa sota
son nirell y resulta que sent iguals ó menos que nosaltres en varis conceptes, ells se pensan ser mes y nosaltres 'ns creyém ser menos; venint
de aqui un domini que no te rahó de ser y no seria si tinguessem una
mica mes de dignitat y 'ns fessem respectar lo llenguatge parlat y escrit
com correspont.
—No ho acabo d' entendrer y 'm sembla que lo llenguatge no hi te
res que veurcr.
—Escolta y aviat ho entendràs. Fixat be que com à obligació de parlar castellà particularment no 'n tenim cap. Ni hem de parlarhi devant
del General ni devant del Gobernador ni devant dels magistrals ni dels
jutges; y obligació d' escriurehi tampoch; sols estàn obligats a escriurer
en castellà los notaris y 'Is empleats dels diferents rams d' administració
y gobernació del Estat. F i g ú r a t qua tots los catalans ben persuadíts del
dret que 'ns assisteix y gelosos de nostre dignitat 'ns neguéssim à parlar
y escriurer res en català y solzament empleessim aquest llenguatge,
per conveniencia en nostras relacions comercials com per conveniència
parlém y escrivim en francès, inglés ó altre llenguatge; que tots los documents que circulan de las Associacions, los documents mercantils é
industrials que no tenen de sortir de Catalunya, los rótuls dels establiments y dels carrers, de las ciutats, vilas y pobles y tot lo que es propi
y anexe y dintre nostre pàtria fos escrit en català, ino comprens que
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tota aquesta rannió d' empleats de tota mena que avuy ni à tiros volen
pronunciar una paraula en català encaro que à Catalunya hi hajan menjat deu quintàs de sal, procurarían parlarlo mes ó menos be y a r r i b a i í a n
à paiiarlo mitjanament?
— S í , pero aixó no 'os portaria cap benefici.
— Y gros, molt niés.dé lo q u e ' t pots figurar; puig fixat be que en
totas las conversacions entre catalans y castellans, los castellans dominan ia converbació senzillament perquè ells parlan be son llenguatge y
espressrtri repentinaraent sas ídeas tai com las volen espressar, mentref
que à nosaltres por mes que 'ns sembla sapiguer parlar ab son idiom;:
no fem mes que xnpon·ejarlo y las ideas surten tart y malament expressadas; si per io contrari nosaltres parleesem català y ells volian seguirnos, la ventatju seria nostra; nosaltres parlaríam millor qu* ells y la superioritat seria per nos; Itres, puig qui parla mes malament sembla mes
burro y à cópía de repetírse una semblansa se converteix en realitat ó à
lo menos s' arri va à creürrer.
- —iBe y quina trascendencia portaria, ó hauria portat aquesta supremneia ó tossuderia?
—La trascendencia que hauria portat ó portarhj aquesta supremacia
filla de la tossuderia es fàcil de compendrer. Si nostres pares al coraérisar lo sistema parlamentari en las corts de Cadiz haguessin fet valer sos
drets de catalans exigint que en lo Congrés se parlessen las duas llenguas.
no haguérem quedat enrera com hem quadat, puig £cóm es possible que
un català psggui sostenir una polèmica oral en lo Congrés contra aquesta
munió de xerrayres que tenen ea apoyo de sa exuberant fantasia meri
dional son llenguatge nadiu?
—Bé, pero si en io Congrés se, parlavan varis idiomas seria una
orga de gats y no fora poss ble l ' enténdrens.
•—Perfectament: per .aixó, si quant se comensà lo malvat sistema
parlameritari, nostres diputats catalans no haguessen sigut tant deferents
ó tant ton tos de avenirse à parlar una llengua forastera tot seguit s' hauria manifestat en lo Congrés que no era possible deliberar junts ni fer
una sola lley per pobles tant diferents, no hagueran caygut en la tonte
ría de proclara ir que «unaa m'smas ieyes y unos m'smos códigos regirian.
por toda la Península» pero com se deixaren dominar per ia fatuïtat que
encaro avuy domina à la majoria dels catalans de pensarse que manejan
perfectament la «lengua de Cervantes». L ' Assamblea va creurer que à.
Espanya tots los habitants eran iguals perquè allà dintre ho semblavan;
si s' haguessen presentat los diputats del any X I I , verament catalans de
cor y llengua tot seguit haurian vist lo que (s veu ara, que no podem anar
junts, que no podém Ilegisiar junts y que s' imposa lo sistema regional;
hagueren vist que cada regió ha de tenir autonomia poütica, judicial y
administrativa, ab sas corts 'propias y sols ' uns quants delegats pera for-,
mar lo ministeri inter-regional ó dèl Estat Central' y aquells poí-hs eix
qualsevol llenguatge s' entendriau.
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No podém de cap mrnera, baix pena de resultar sempre inferiors deliberar junts catalans y castelians en un mateix congrés, parlant castellà
y no podém descendir de cab manera à parlar y escriurer son lleugaatge
dintre casa nostre sens qu' ells se creguin superiors y nosaltres mos creft*uém inferiors y com he dit del créuresho al resultarne hi va no mes
un pas y en prova d ' aixó que veyent solzament un subgecte ab un galó
à la gorra ó al bras y sentintli parlar Gutiérrez ja 'ns creyem qu' es una
potencia y 'ns hi desfém en c u m p ü m e n í s y humiliacions coraensant per
xaporrejar lo castellà ab lo-qual n ' h i ha prou perquè aquell Xanxez s*
en rigui per sota '1 nas y 'ns miri ab commiseració.
—Ja ho veig, pero aixó casi es impossible corretgirho, jhi estém tant
avessats!
—Digas millor h i estém tan dominats; pero si tots mos comvensessim
de que es precís sacudir aquest domini, si tots parléssim y escrivíssim lo
castellà sols per necessitató comveniencia comercial, no parlantlo ni escrivintlo may per la malehida deferència, Catalunya cambiaría la fesomia en cuatre dias, Catalunya semblaria catalana y ho seria de fet, y de
serho de fet à serho de dret no 1' hi costaria gens.
—Realment hi h a i y í a una altre atraósfera y 'is diputats al anar al
congrés ni trobarian natural lo parlar castellà, allavores entre 'Is castellans se trobarian mes forasters.
—Gracias à Deu y com se trovarian mes forasters pensarian mes ab
sa pàtria y essent Catalunya una regió distinta per naturalesa, per la
història, per lo caràcter, per las costums, per 1' idioma y eri mna paraula
persa manera d' ésser, aquesta distinció seria ostensible y palpable aixis
com are es amagada y encuberta, no tindria altre remey qu' esdevenirne
per la foraa de la rahó yde la naturalesa la desitjada autonomia.
Ja veus, donchs, com no solzament tenim de parlar y escriurer en eata1à per dignitat com te vareig dir 1' altre dia, sinó per comveniencia, puig
mentres parlém y escrivim en castellà pera donar gust à donya Deferència, senyora molt atendible en varias circunstancias pero que 'n lo cas
que 'ns ocupa es altament perjudicial, sempre anirém disfressats y ja se
sab que qui 's disfressa amaga sa personalitat y fa riurer ó fà llàstima.
Si volém 1' autonomia, si volém que s' ens respecti nostre personalitat, es
precís qua aquesta personalitat se vegi y 'a demostri; puig malament podrém deslligarnos del centralisme y del uniformisme que 'ns agarrota si
nosaltres mateixos per gust é inconscientment aném seguint uniformats.
QüINTILIÀ,

SECCIÓ

RELLICMOSA

SANTS D ' AVUY.—La dedicació de la Tglesia metrepolitana de Sevilla; Sant Eloy y
Etimi bisbes; Fermi abat; Constant! y Pere comfessor; Vicens y Eamir monjos marts, y
Santa Aurea verge y monja.
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Sant Kloy fill d! una distingida, família cristiana de Córdoba en teraps que aquesta
ciutat era capital del califat dels moros, segui la carrera eclesiàstica y sens ocupar cap
lloch oficial, puig, encare que fou elegit arquebisbe de Toledo no arribà '1 càs de cor.íagrarsrt en aquella dignitat, sigué lo sosteniment de la fé cristiana à Córdoba en la persecució d' Abderramem y no volguen tranzigir may ab los sectaris de Mahoma fou decapitat 1' Any 859.
PARROQÜIADE SANT FELIU.—Misaas per Pascual Serraü, Anton Gorina Lacot,
Joseph Molins Voltà y Francisco Pulit; à un quart de deu dos oficis dobles y missa funeral de Florentina Anís, Vda. d' Estop.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—Missa» per Gabriel Rumeu y Maria Sampere y
à las deu ofici solemne en sufragi de 1' ínima del obrer d' aquesta parròquia D. Joan
SanmiqUel y Serra al qual convida lo Rvnt. Pàrroco é litre. ObraJ—:J '
••
;
.
-s;
, , . , . , 1 . 1 .
xsamBs:

JUNTA MUNICIPAL DE BENEFICÈNCIA
La Junta Directiva d' aquest ser vici en sessió celebrada lo dia 2 dels
corrent's acordà se signifiqués la gratitut de la mateixa à las societats y
particulars que prengueren part als actes públichs donats lo 20 del mes
passat pera la obtenció de recursos, com també al vehinat per haber correspost à la crida feta, mediant dit concurs se ha obtingut lo resultat
que '1 seu dia 's va publicar.
Al mateix teraps se publica la llista dels industrials que han facilitat
gratis los objectes qu' aixís mateix se determina-n:
Joseph Mas, gas—Joan Brujas, electricitat.—Joan Soler y Pià, telas.—
Agustí Ferrer, einfas.—Geroni Clós, lampisteria. —GluseUas y Milà, fus .
ten'a.—Vda. y fiils de J. Martí, /en-eíeria.—Masoüver germans, ca»y««.
—Isidre Ginesta, impresos.—Vda. y fills de M. Torner, impresos.—Joan
Comas, tm/n'esos.—Tomàs Durbàn, bossas.—Sílvia Matas, hossas.—Eudald
Tura, featro.—Manel Fabra, errro mato.—Joan Saus, eabàlls.—Acadèmia
de Bellas Arts, direcció artística.—Joan Sagala, j a r d i n e r i a . — D e p e n d è n cia dei teatre dels Campos.—Corominas Salas y C.*, embalaije.—Joan
Prat y Cunillsra, emhalatjz.
Sabadell 10 de Mars de 1898,—Lo President, Bartomeu Piueda.
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 10.
Naixements: Pilar Badia Grier-·i.—Francisco Royo Reblet.
Defuncions: Franciscà Lomalo Reyraundi, soltera, 38 anys.

N O V A S
Aquesta nit tindrà lloch en lo «Centre Català» la quarta couferiencia
de la sèrie coraensada en la qual nostre estimat amich don, Francisco de
P. Bedós continuarà donant compte de sas impresions de viatge entre
Barcelona y Cuba.
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Acabada la conferencia, se tractarà de la excursió progectada pera '1
vinent diumenge à Vilafranca del Panadés a l obgecte d' assistir al
íreeeím^ de propaganda electoral catalanista.
Lo vinent diumenge, dia 13, à las deu del matí, tindrà lloch en lo Teatre Principal de Vilafranca del Panadés un important meeting electoral
crganisat pel Centre Catalanista de dita població, junt ab valiosos elements politichs que apoyan ab entussiasme la candidatura pera diputat à
Corts per aquell districte de nostre ilustre amich D. Joan J. Permanyer y
Ayats. L ' acte, à judicar per las referencias que d' ell nos donan los que
1' organisan, tindrà escepcional trascendencia, y tant pels oradors que en
ell han de parlarhi com pel número de electors que hi assistiràn, que promet ser molt respectable, serà una de las manifestacions més elocuents y
més hermosas de las arrels que te '1 Catalanisme dins del nostre honrat
poble.
Tenim entès al propi temps que distintas associacions catalanistas de
diferents "punts de nostra pàtria y varis periódichs companys de causa ja
s' han adelantat à nombrar delegats pera que 'Is representin expressament en aquesta reunió política,de Vilafranca.
No cal dir que entre aquestos s' hi conta nóstre «Centre Català» y
L o CATALANISTA.
Demà, à las nou del vespre, la Associació dels, Coros de Clavé ce!e •
b r a r à un gran concert vocal é instrumental en lo teatro del Círco Barcelonès del carrer de Montserrat en conmemoració del X X I V aniversari de la
mort de son inmortal fundador don Joseph A. C^ivé, en lo que hi pendràn
part de 800 à 1.000 coristas pertanyents à uaas 30 societats corals ab la
cooperació de la Banda municipal, la que ha sigut cedida galanament per
1' alcalde senyor Collaso.
Vegis la següent dolorosa nova que 'ns comunica «La Renaixensa»:
«Víctima d ' u n a malaltia q u e ' l feya sofrir desde molt temps morí
ahir en nostra ciutat don Albert Gelée y Bertal, persona d' estimables
prendas de caràcter que l i guanyaren las simpatias de tots los que '1 tractaren. F i l l de la República francesa, sigué desde joye cultivador afortunat de las Uetras en lo seu país, prodahint diferentas obras literarias que
foren molt ben rebudas per la critica francesa, poch propensa al elogi.
A l venir à establirse en nostra pàtria estudià ab carinyo '1 renaixement
y 's sentí ben prompte, portat de viva admiració per las millors de las
nostras creacions lilerarias, arribant à constítuhir son afany la traducció
d' obras catalanas pera donarlas à conèixer -entre 'Is seus compatriotas.
L ' èxit obtingut per Terra haixa en un dels íeatros de París fou sens
dupte una de las majors satisfaccions de la seva vida y la mort ha vingut
à sorpéndrel quan ab més afany tra val lava en la tasca de preparar
altras obras pel públích de la capital francesa. La seva conferencia sobre 1' art català donada fa poch à Paris, es la millor proba del afecte que
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sentia per lo de nostra terra y ella sola mereix que en lo moment de donar
compte de la seva defunció l i dediquém un carinyós recort. (A. C. S.)
Ahir en la Parròquia de S. Feliu se celebrà 1'aniversari de la mort
de la senyora donya Antònia Sanmiquel, viuda de dou Feliu L·lonch
(q. a. c. s.)
Molts foren los amichs que ab tal motiu assistiren à la Parròquia &
donar una proba mes de las simpatias que s' ha conquistat à Sabadell! la
distingida família Llonch.
La Opinión Catalana, setmanari regional que 'a pública à la Habana,
mitj en català y raitj en castellà, celebra ab lo número que darrerament
htivérn rebut lo primer cap d' any de la seva publicació. Ab aquest motiu presenta varias railloras é ínserta varias poesías patriòtica» entre
ellas la coneguda oda d' en Aribau. Del article de salutació als seus lectors ne retallém lo següent paràgraf com à mostra dels alens d ' aquells
compatricis nostres «Dever del periódich es, donchs, al cumplir l l any de
vida en lo sacerdoci de la seva professió, celebrar manifestament sa festa major cngarlandantse ab profusas reformas; dedicant en aquest número escepcional un tribut à quiscuna de las provincias catalanas, à la pàtria nostra, de nostres antepassats y que j u r a m e n t é m pera nostres fills en
lo demà net de deshonras; Pàtria petita per mal nom, pero tant inmensí!
com las sevas. glorias, sa historia, son renom, tan gran com ho es nostre
amor pera ella.»
Endressém als simpàtichs redactors de La Opinión Catalana nostra felicitació per tan bell aniversari y 'Is hi desitjém ne pugan celebrar molts
d' altres estimant y servint, com fan are, à nostra Pàtria Catalunya.
Los senyors do i Andreu de Sard y don Joan Sellarés son los encarregats d! escriure la necrologia del economista don Ramon Torelló, que Heg i r à n en la vetllada que ' l Fomen: del Travall Nacional dedicarà à la
memòria d' aquest.
Segons llegim en los periódichs la Diputació de Gerona s' ha adherit
al acort pres pel Institut Agrícola Català de Sant Isidro de formular per
medi de delegats de las provincias catalanas un projecte de concert económich ab lo Gobern, p«l quin las diputacions s' encarregarian de! reparío, recaudació é investigació de las contribucions y satisfarian al Tresor
!o cnpo à cada una senyalat. Celebrem 1' acort de la Diputació.
De La Renaixensa:
«No 's dirà pas que no tinguém 1' ànima sensible. A las reiteradas v i sitas del caballerizo de la Reyna à la casa d' en Frascuelo n ' hi hem d' afeg i r una altra de molt important: la d! un sacerdot que en nom del Capítor
catedral de Granada s' ha anat à enterar de la salud del exim'n! matador
de toros.
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Signes del temps diran alguns. Donchs no senyor, no son signes del
temps ni de las témporas. Es que en Frascueïo, ab cua, ó sense cua à Espanya es una institució. Darrera d" ell, si la malaltia acaba ab sas forsas, hi anirà tot Madrid y tota la provincià y si no qued' Andalusia à Madrid lo carril costa un grapat de pessetas no quedaria en aquella terra benehida una soia persona que tingués nas à la cara.
No 'n te cap culpa l l any 1898 d' aquestas cosas. Molt avans que 's
parlés de llibertat y de república, molt avans de que las professons de Madrid sortissen à hora estranya pera no perjudicar als erapressaris de toros,
ja estava 1' art de torejar en tot lo «eu explendor y glòria.
Q le '1 Capitol dé Granada envihi un propi per enterarse de la salut d'
en Frascueïo no vol dir res de mal. No significa, sino, que debia tenir gayres Fransas y pot seguir ab lo mateix bon humor de sempre.
Tot lo dia d' ahir, continuà '1 temps plujós y rúfol especialment desde
cap al tart fins à 1' hora en q le esci ibim aquestas ratllas. Lo Montseny
apareix nevat, y 'Is rius Ripoll y Besòs, com també los torrents y rieras
tornan à portar molta aigua. Los carrers d' aquesta ciutat no cal dir com
estén, fets una llàstima.
PIANOS de totas classes, .nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
TELEGRAMAS
Madrid, 10, 5 t.—Ha arribat à' New-York lo senyor Polo de Bevnabé liavont sigut
rebut afectuosament. Ha sortir tot seguit pera Washington.
En la Loteria d' avuy han sigut premiats los tres números següents ab los tres primers premis: 6614, 240000 pessetas; 10803, 80000; 10825, 25000 pessetas, los clos primers
ft. Madrid y 1' últim à Barcelona.
Ha arribat al port de l ' Habana lo creuher nort-americà «Mongomery».
Segueix lo paoich à la Bolsa à causa de la gran baixa dels valors. Las accions del
Banch d' Espanya han baixat 11 enters y 20 los de la Tabacalera.
Se van rebent sovint telégramas pessimistas dels Estats Units parlant dels travalls
y preparatius de Guerra y Marina. En los circuls politichs comensa à regnar la nota pessimista que no pot contrarrestar tot 1' obtimisme ministerial.
Segons parer de personas sensatas y desapacionada» atraresséra un dels moments
mes crltiehs perquè ha passat Espanya en io que va de siglo.
Londres & 90 dias fetxaà 1» vista
Paria.
» >

GAMBIS

DE P E R E

S4'45 d.
34'85 p.
37'75

TUGAS

Treballs pera '1 còrners à preus
económichs.
CARRER

DE CALDERÓN,

3S

—

Impremptay Encuadsrnacions de PercTugas, Carrer de Calderón, SC—SABADELL

