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afinacions y reparacions.
DIRTGTESE A

JOAN COMAS FAURA
RamlDla, 93. — SABADELL
H |^
L·lJ

1JPM
1 Ijii

^a ^ ^ ^ ^
carrer ^ Gi'acia n.0 29 (per retirarse, 1' actual duenyo, del negoci).

i &
'

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

mm, 6, F TÈM, 12. - (Bora ?ell), • BAICELONA
Aquesta casa fa G^anj^s que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobres
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IMPRESIONS

DE

B A R C E L O N A

VIATJE

A

CUBA

CONFERENCIA DONADA EN LO «CENTRE CATALÀ» PER D. FRANCISCO DE
P, BÈDÓS.
IV.
Y apuntà '1 nou dia y tornà à esclatar lo sol, y anaren ardorosos los
seus raigs à estreliarse en las blanquíssimas fatxadas en los gentils minarets de Tànger.
Quant estavan aparellant los bots per anar à terra 's destacaren de la
costa un sens fi de tacas negras que avansavan mar ondints. Las tacas
anaren perfilantse, y al ser aprop, poguérem veurer ab la mes grant sorpresa que eran homens, horcens mitj nusos que venian nadant y movent
un chivarri de m i l diables. Tots revoltavan lo barco;'ns feyan senyas
que nosaltres no enteniam y tc.I vegada cansats de no ser compresos pujaren escala amunt, com gavella de saltejadors, y comensaren à emportarsen els passatgers que pr'mer los mjravan sorpresos y després posavan lo crit al cel, demanant auxili y 'Is punys al rostre d1 aquells foragitats. Lo capità intentà posar ordre pero fou inútil, en un santiament desapareixeren una vintena de passatgers, la mitat dels quins ni pensava
posar los peus à terra.
A mi 'm respectaren, suposo que per 1' uniforme, pero per no ser menos y per la tranquilitat dels demés passatgers, vaig deixarme conduhir
à espatllas de un d1 aquells bronsejats mossetoas que ab lo major cuidado
'm deixà en terra com qui hi deixa un obgecte fràgil. Me creya quedar en
pau, mes no v à ser aixís; al veursr un altre mulato que '1 meu conductor •
se donava per content ab la primera operació y anava niar endins à cer•car mes earga, m1 agafà per la cintura pegà cstrabada, a p r e t à à córrer
y per entre tortuosos carrers y entre encaputxadas testas no parà fins à
ja porfa"d8 un hostal, ab pretensiojss de fonda. —Ara, 'm vaig dir, respirant fort y pegant llambregada per si sortia algú que 'm volgués pujar
escala amunt.—No; vaig pujaries iot sol aquells grahons florits y desgastats. Vaig pujaries pera saber com podia sortir d- aquell capdell de carrerons que sespejavan incerts d' un cap à 1' altre de ciutat y pera iliurarnle del incena que despedian las podridas Uegimas y 'Is cadàvrcs consumits de gats y gosos que com catifa infocía recubrian lo pis. Pero
abans de pujar no vaig poguer resistir la íeníació de tornar à mirar mou
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conductor; 'm giro y '1 veig que ab p à s magestuos, reposat, sacerdotal)
anava costa avall boy repassant la paga. Enfront, uns ulls oberts, inverossimilment oberts, me miraba fit à fit, ab una mirada dolsa, emperesida, llarga, era la de un morabit que desde '1 fons del cau, esperava pacientment los compradors que may venian

I.
Als poch moments d' haverrae allotjat en aquell hotel, fonda, parador
y taberna, que de tot aixó tenia aquell edifici regentat per un moro de
Andalusia, y quant me disposava à despatxar i ' esmorsà tot gsperant un
guia, vaig sentir grant cridadissa per la casa y pels carrers.
—«jLo correu marxa!»—«jlo correu marxa!»—Y en efecte,'l correu,
es à dir, lo «Ciutat Comptal» estava à punt d' empendrer lo viatge.
—éQ-ré fer? (jtoroarrnen à bordo à corre cuyta ó quedarme?—^Esperar
millor ocasió pera conèixer marruecos ó aprofitar aquella? ^Seguir esmorsant tranquilament com si no hagués tingut coneixement de la ordre
ó tornar à atravessar aquell laberinto de carrers y carrerons que Deu sab
ahont me p o r t a m n y ab la panxa buyda?
No sabia que fer y quant Jvaig decidirme j a 's va sentir al lluny la
canonada de saludo q u e ' i «Comptal» feya al deixar las ayguas de un
port.
Que so'l que sol me vaig trobar. Abordo 'm semblava apesar d ' estar
tant lluny de Catalunya que encara hi portavam quelcom d' ella. Aquell
cel que cubria nostre barco, era '1 mateix que cubria à nostre terra; lo
mestral q u e T empenyia era ' l mateix que besava nostra costa de llevant
y la mar que '1 groxava era la mateixa mar, eran las mateixas ayguas
que habian bressolat las naus de Roger de Flor y del gran Rey en Jaume.
Aquí, no rés, no res de tot alló.
Lo cel que veya desde '1 cau ahont m ' allotjava per la migrada finestra, era un cuadrat blau, molt blau, sens transparència. L ' aire que respirava, ya no era aquell saturat d' aroraas, d' aromas indefinibles, que
no se sab d' ahont surten, pero que '1 pit las sent. La remor d' arna que
surt de nostras vilas, com pantejar de cors y maquinaria, no se sentia;
•un silenci ésglayador havia caygut à sobre T à n g e r al apagarse las veus
dels que cridayan «lo correu marxa» y que havian per un moment om
plert 1' espay com xiscles de falsiots.
Esborronava aquell silenci. Esborronava, si, perquè no es lo mateix
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silenci que jeu sobre 'Is sepulcres, no es lo mateix silenci que te estada
en las ruinas, no es lo mateix silenci que com pluja calmosa deixa caure
'1 cel sobre 'Is llacha del Pirineu. Es un silenci de la nyonya; es un silenci que penetra en lo cós, anula 'Is sentits, la voluntat,
Entremitj d'aquellas parets; per
nyegadas plassas; sota aquell

los entortolligats

la personalitat.

carrers, en las abo-

cel blau, pesant, macís, no te res d' es-

trany que un no pensi en la terra; que tant sols visca

de sómnis, que un

siga iudividualista, que n i la més propera llàstima ' i conmogui,

que '1

pis infecte no i ' ofengui, que miri passar sense sentirlos, à r a b e s y juheus,
ingiesos y espanyols, camells y ovellas, esclaus y caids, tot, tot

aquell

sens fi de sers racionals é irracionals que penosament circulan per entre
las parets de T à n g e r , sense véurers, sense toparse may, sens pressentirse.
Vaig fer uu esfors grant; vaig poguer sacudir lo jou aclaparador que
comensava à sentir y vaig Uensarme à la ventura sense company, sense
guia per los desconeguts indrets de la ciutat y heus aquí ' l que 'n v a i g
treurer.
fContinuard)

SECCIÓ

R E L L I G I O S A

Diumenge de Pasqüetas.—Sants Nicet p*pa y mart. Benet Jossph Labve comf;
Elías prébre y los monjos Pau é Isidoro mart. à Córdoba, Esteve abat y Robert abat y
comf; Beata Maria de Jesús verge Mercedanaria.
Sant Nicet natural de Si via fou lo dotzè papa després de Sant Pare, governà la Ig-lesia durant dotze anys y sufri lo martiri en la pers·cujió de Marco Aureli Antonino j Lució Vero 1' any 167.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—A las set Processó pera portar la sagrada comunió als impedits, despré» missa ressada. A las tre» Rosari y catecisme parroquial. A las
cinch Corona, funció de la Minerva y conclusió del Octavari, acabantso ab processà, à
dos quarts de vuyt Oració Mental.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—Se portarà la sagrada comunió als impedits y
à" las deu ofici.
SANTS DE DEMA.—Apoloni senador y mart; Elenteri bisbe y mart; Perfecte prebre y mart; Galbino Cardenal y comf. Andreu Hibornivut comf. Santa Antia mart.
Eu temps del emperador Cónimodo gosaren los cristians de certa llivertat, y Roma
abrassaren lo Cristianisme moltas distingidas familias, entre ellas fou lo seaador Apolini
nn dels membres més influyents y mes respectats del Senat.
Un esclau denuncià al Prefecte lo cambi do relügió d' Apoloni, no recordantse que
March Aureli pare de Cómodo hahía donat uu decret condemnant à mort als delators dels
cristian», aixis es que lo Prefecte sentencià à mort al acusador, pero al mateix temps feu
present à Apoloni que no habia sigut abolida la pana de mort eontre los que deixavan
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la relligió del imperi y de consegüent que si persistia en ésser cristià tindrà de sufrir los
rigors de la lley. L ' hi manà quo anés al Senat à donar compta de sa mudansa de rellígió lo que feu Apoliui ab molt gust, llegint en pló senat un elocuent discurs fent 1' apologia de la relligió cristiana que 1' hi valgué una ovació d' aplausos, pero la lley era infleeeible y & pesar de que sos arguments heraut solits, la,lley da March Aureli no habia
sigut abolida y per lo tant si no deixava la relligió cristiana tenia d' ésser comdemnat à
mort. Persistí ferm Apoioai en ser cristià y comfor antse ab la lley fou decapitat esssent
lo primer senador romà que alcansà la palma del martiri lo 18 d' Abril de 1' any 189.

IN'o'fcja.iS o f i c i a l s
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s* han fet las següents inscripcions durant lo dia Ití.
Defuncions: Lluisa Salceda Veneito, 1 any.
Matrimonis: Joseph Salvaus Tiana ab Josepha Torné Trabal.
DIVERSIONS

PÚBLICAS

TEATRO PRINCIPAL.—La companyia qu-; dirigeix lo Sr. Nufiez posarà
en escena avuy à la tarde lo reputat drama E l Gran Galeoto y la comèdia Vioir para ver. Per la nit se representarà la magnifica comèdia Sullivan y la pessa Los litigantes.
TEATRO DELS CAMPS.—Aquesta tarde se r e p r e s e n t a r à lo grandiós
drama Garlos I I el hechizado.
TEATRO EUTERPE.—Per la companyia qus dirigeix lo Sr. Fages se posarà en escena avuy à la nit lo drama La Pilarica y la pessa Infanticidi,
SALÓ SABADELLÉS (JAN).—Gran ball per la tarde d' avuy t s t à n lo
programa à c à n e c h de la orquesta Muixins.
SALÓ DEL CASINO DE L A FUSIÓ REPUBLICANA,—En la tarde d'
avuy se donarà un escullit ball corrent lo programa à c à r r e c h de la
orquesta Fafxendas.
SALÓ COLONIAL.—Com de costura en aquest local, se donaràn grans
balls de tarde y vetlla, à c à r r e c h los programas d' un acreditat pianista.
I V E RS I O N S P A R T Í C U L A
ATENEO SABADELLE3.—Aquesta nií tindrà Uoch una éscullida y variada funció, organissada per 1' element jove d' aquesta Societat. Se
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posaràn en escena las sarsuelas en un acte En las astas del toro, La
Viejecita y La Marcha de Càdiz.
CENTRO INDUSTRIAL.—Extraordinari ball públich p ç r la tarded' avuy
ab la Banda del Regiment d' Aragó.
ASSOCIACIÓ DE CATÓLICHS.—Extraordinària Vetllada organissada en
honor del Rvt. Sr. Rector de la Parròquia de Sant Feliu.

N O V A S
Aquest mati, com de costum, al sortir de la missa que se celebra al
acabaria professó del combregar general, la banda del Regiment d ' Aragó, tocarà en la Plassa de Sant Roch las següents pessas:
Rapsòdia espanola de Giner, Carnaval n 0 4 de la Suite d' Orchestre de
Guinard y una composició del director de la bandajsenyor Kriales.
Ha sigut nombrat auxiliar de la recaudacíó de contribucions d' aquesta zona don Joseph Vallespiuosa y Sistaré.
Lo senyor Bisbe d' aquesta diocessis, entre altres, ha. fet lo nombrament pera la rectoria d' escens de Sant Esteve de Castellar à favor de
don Valerià Llonch y Serra.
Aquesta tarde à dos quarts db cinch en punt, se celebrarà un gran
ball de tarde en lo Centro Industrial, corrent la execució del programa
à càrrech de la reputada Banda del Regiment d' Aragó,
La entrada dit ball serà públiea mitjansant la cuota do 3 pessetas pera 'Is solters y 6 rals Ics casats.
La associació Catalanista de Lleyda, desitjosa d' enaltir lo nom de!
gran dramaturch En Frederich Soler y de contribuhir à la suscripció pera
erigirli un monument, ha preparat pera avuy una funció d' honor en lo
Teatro Romea d' aquella ciutat, Forman part del programa hi representació de Las Joyas deia Roser, la lectura de poesias y '1 cant de varias composicions entre ellas la popular de Los Segadors, armonisada aquesta
pel mestre Enrich Morera.
Dijous en lo Toatre Nacional de Lisboa s' estrenà la traducció portuguesa del drama català Terra Baixa de nostre amich Àngel Guimerà. La
obra tingué un gran èxit; veyentse obligats los intérpretes à sortir al
final de cada acte repetidas vegadas à la escena en mitj d; una grossa
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ovació, La companyia que ha representat aquesta traducció està formada
pels actors més eminenta del teatre portuguès, havent üesempenyat lo
paper d' en. Manelích lo celebrat primer actor Eduart Brazao.
Heus aquí lo curs del Combregar General que sortirà, avuy à las 8
del mati de la Parròquia de Sant Feliu: Carrer de S. Quirse, 8. Feliu, Plasa d* Espartero, Mitj dia, Planas, Rambla, Baxas Pedregar, S. Joan, S
Quirse, S. Feliu, Piassa d' Espartero, Mitj dia. Planas, Rambla, Baxas
Pedregar, S. Joan, S. Joseph, Illa, Colomer, Creuheta, Piassa Major, Rosa
y entrada à la Iglesia.
Las festas que 'Is Somatenta de Catalunya organisan à Montserrat seràn las següents: Lo dia 7 de maig el capvespre 's cantaràn à la Iglesia
del Monastir lo Rosari y la Salve, fentse repichs de campanas. A l dia bi
à punta d' alba, salvas y diana. A las vuyt del matí tots los somatents
deuràn reuuirse à la piassa pera dirigirse al temple ahontse celebrarà un
solempne Ofici ab sermó, predicat pel Secretari de Cambra d' aquest B s
bat doctor don Sebastià Puig. Després del Ofici 's farà una professó y
acabada aquestà '1 Capità General, Bisbe, Abad del Monastir, Comandant
dels Somatents y Vocals de la Comissió firmaran per triplicat una acta de
la cerimònia feta, quins documents quedaran un en lo monastir, altre en
1' A r x i u de la Corona d' Aragó, A la tarde à las tres hi h a u r à revista general do somatents y to'tseguit se posarà la primera pedra d' un monument dedicat à la memòria de! combat dol Bruch y al Patronat de la Mare
de Deu de Montsferrat que s' alsàrà à la piassa del monastir.
P r ò x i m a m e n t s' estrenà al teatre Romea de Barcelona, ab lo títol de
La farsa una comèdia en tres actes original de D. Ange] Guimerà.
Lo senyor don Francisco Monsalvatjo y Fossas acaba de publicar lo
volúm vuyté de la seva colecció de «Noticias históricas» referents en sa
casi notalitat al antich comtat de Besalú y à las sevas dependencias. D i t
volúm comprèn 1- estudi dels monastirs de Sant Andreu de Sureda en lo
Vallespir, de Saní Pau y Sant Pere de Fonolleda, en lo vescomtat de Fenoilet, de Sant Marfí de L^z y Santa Maria de Cubieras en lo mateix vascomtat, y de S. Quirse de Galera en lo comtat d' Auspirias, de tots los
quals d'ona las noticias replegadas de ias obras pubücadas à Espanya y à
Fransa, més altras inéditas que i ' autor ha recullit, los abaciologis completats ab investigacions propias y 'Is principals documents que hi fan
referència, S' hi cemprenen també en forma d' adicions noticias que completan las contingudas en volúmns anteriors. La obra va ilustrada ab grabat y fotografías esta impresa à Olot, iraprempta de Joan Bonet.
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Segons t e l é g r a m a s rebuts avuy en aquesta ciutat, !ossenyors Seydoux
y C.ft han tingut la inmensa desgracia de veurer d e s a p a r è i x e r víctima de
un terrible incendi la magnífica fàbrica que poseheian en lo nort de Fransa. Sembla que las pérduns son de gran consideració y procuraréra inforraarnos mes detingudament al obgecte.de poguer donar mes detalls.
Deplorém la desgracia de los senyors Seydoux y C.a
PIANOS do totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

Madrid, 16, 6 t.—En los elrcols politichg s' assegura que 'I gobern ha rebut mala»
impresions de Filipinas. Segons se diu los indigenas de Cebú segueixen aixecats contra
Espanya.
Un despaig de New-York comanica que 's realisan ab febril activitat on tota !a república nort-americana los trava lis de preparació de guerra. Lo mateix succeheix aquí
si be en los centros oficials se guarda gran reserva.
Diuhen de Washington qu' han sigut cridats à las armas 400,000 voluntaris.
Continuan las manifestacions patrióticas en varis punts d' Espanya.
L ' arquebisbe de Sfmtiago de Cuba ha dirigit un cablegrama al cardenn! Rampolia
pregantli que segueixin travf.llant en be de la pau per mes que tem que la intemperancia dels yankees faigin inútils tots los esforsos.
Las nacions extrangera», si s' arriba la guerra, permaneixeràn completament
neutrals.
Telegrafian al «Herald» de Paris, que circula en Washington lo rumor de que '1 dilluns se romperàn las hostilitats.
Lo senyor Sagasta se mostra molt reservat, ignorantse si avuy ó demà s i celebrarii
altra vegada consell de ministres.
Se reben noticias contradictorias respecte à la maners. ab qu' han rebut 1' armistici
los insurrectes.
C A NI B I S
Londres A 30 dias fetxa
»
à la vista
Paris.
» »
» . . , . "
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DUES prernpsas pera enfardar.
' Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tampa pera forn ab tots sos accesoris.

Una màquina y caldera de vapor de dos cabaiis d@ forsa,
sistema «CorllSS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidíssims.

Informaran: A r r a M de dins, 22. — SABADELL
Impretnpta y EEGuadcri.aclcns de Fere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

