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drer, à preus económichs.
Aquesta casa s' encarrega de tota classe 4e
afinacions y reparacions,
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DTPCCÍÓ jsrenoral per Espanya y Portugal, Excm. Sr. D . JOAN ÀNROSILLO, palau de «LA EQUITATIVA».—Madrid.
Oficina de Baccelonn, Rambla deis Estudis, núm. 6, principal.
Banquers, Banch d' Espanya y Sr, Garriga Nogués, S.
Agent local pera Sabadell y Tarrasa, JOAQUIM MIRALLES, carrer
de fas Balsas, núm. 84.
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CONFERENCIA DONADA EN LO <CENTEE CATALÀ, PER D . FRANCISCO DE
P. BEDÓS.
II
Tànger, es una població de 25,000 ànimas; es 1' antigua Tingis, que
va passar successivament, dels romans als vàndals, als grechs, als gots,
als àrabes, als portuguesos y als inglesos. Han passat per sobre d' ella,
totas las religions, totas las sectas; s' han edificat en son recinte, tota
mena de temples dedicats à tots los cultes y si Ms que mes se significaren
van sor las iglesias y convents que bastiren los portuguesos, avuy de la
religió de Cristo no 'n quedà mes que una petita mostra; un niuhet esquifit, rovellat, que v i u à 1' ombra y aferrat als edificis dels consulats d ' Europa com la molsa à 1' alsina.
Tànger està format per un conjunt pe caixas blancas que s' haguessen
descarregat sens ordre ni concert sobre un terreno accidentat. Per voler
de-la sort van quedar dos claros, que als moros 'Is serveixen de plassas.
La del centre de la vila 'n diuhen zoco de 'barra; zoco, vol dir plassa en
general y en aquesta l i diuhen zoco de barra pera diferenciaria de 1' altra
que í a n t sols te '1 nom genérich.
De carrers no se sab quants nf hi ha; no se si es un sol que va trassant
giravols com una rúbrica, ó si ni ha vàris. Si ni ha un, no se sab hont
comensa ni ahont acaba; si ni ha vàris no se sab lo que 'Is pot distingir.
Sempre la mateixa blancor per las dos bandas; sempre aquellas parets
panxudas que mostran de quant en quant una porteta, una poríeta baixa
y fúnebre com boca de ninxo ó com un ull tancat. Algun cop trenca la
monotonia una mezquita ab sa esbelta torre cuadrada ó exagonal, recuberta de pintats mosàichs, coronada ab cúpula, pero ^es la mateixa mezquita que haviam vist abans? ^es la de un altre carrer? i y aquella tenda?
ab aquell moro arraulit,, d' ulls fixos, ^no es la tenda mateixa que ja m '
habia impresionat? ino la veuré més tart?
A l veurer aqueixa uniformitat enarvedora ab que pinta per si sol lo
c a r à c t e r individualista del moro, 's comprèn perquè desprecía '1 goig
que pot trobar en lo tracte social. No escombra sos carrers y deixa que
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en ells se consumeixin totíi mena de vegetals y 's descomponguin tota
casta de bèstia» pera que en etls no hi trobi goig; pera qua una inoportum temptació no '1 retinga desviantlo de son niu. No guareix d é flors sas
plassas, pera que anyorant las de son jardí se migri y '1 desitji. No adorna la fatxada de sas casas y col-loca la porta en lo punt mes ocult d '
eilas, pera que al penetrar en son interior rebi una fonda emoció de
benestar y d' alegria que l i fassi olvidar tot. No deiia que las donas ensenyin lo rostre en públich perquè ningú 'Is hi copdicihi y en sas llars
las vesteixen de galas y las perfuman ab incens pera idealisarlas. A h '
com furgava ma vista en aquellas parets buscant una escletxa per àhont
pugués penetrar ma mirada y sorpendrer l( interior d' aquells sagraris
ahont s' hi guardan las flllas mes gentils de Mahomed! Mes aixó no es
possible. L ' abella no deixa, mes que veurer per fora '1 rusch y al que
atrevit vol profanarlo '1 fibla.
Quant després de caminar un llarch espay vaig trobar lo zoco,'una
alenada fresca va recrear mon .esperit. Veya la llum. Lo sol queya aplomat sobre la plassa irregular y exclatava sobre las pocas casas europeas
que la forman. Mes jay! que no va durar molt temps aquella joyà. Passejant per la plassa hi havia dos dotzcnas de senyoras y altres tants
senyors vestits à usantsa nostra. Aquellas levitas, aquells sombreros
carregats de flors, aquells colors indefinits dels trajos; aquell caminar
lleuger anant amunt y avall del roquetar de la barra, ' m va fer tant mal
efecte, va causarme tal sensació de dssagrado que com si alló fós-un'a. !
hçretgía vaig taparma 'is ulls.y girant la esquena vaig tornarme à endinzar per los carrers morescos.
Aqueixa vegada va afavorirme la sort; sentse saber com; creyent passar per los mateixos indrets vaig trobarme à fora de la vila, al zoco del
mercat grant. Qui no l l ha vist; qui no 1' ha vist aquell mercat, no sablo
que es color, ni llum, ni vida.
. ) . - • ; . : • ••
En lo cayent de la montanya hont si assenta Tangèr ;y fins à la valiada hont comensa lo coster de Casl·a.—'ünn munió de gent, un conjunt de
eolorainas, una armonia heterogénea de instruments y cants, de bels y
de Uadrunhs, de resos y de queixas, omple la terra, satura 1' espay, impresiona tant fondament lo seusori del vlatjer embadalit, que no sab hont
mirar, que no sab hont atendrer, que no pot engolir -ni en conjunt ni un
à un, aquellas nqtas, aquella varietat de colors, aquell sens. fi de detalls
que lí donan ganas de plorar, que l i fan espurnejar los ulls de goig, que
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1' emborratxan, que ' I postren que i ' aniquilar). Ah! qui pogués tenir los
ulls de un argos pera rebrer tot—qui pogués tenir un cervell capas de
absorrir d' una sola vegada y retenirlo aquell inolvidable cuadro que encara '1 veig y '1 sento y no puch exteriorisarlo per mes que lluyto.—Qui
pugnés referlas aquellas siluetas de hebreus y moros, d' arabes y juheus,
d* europeus y africants en confosa barreja, com si allí s* ha^uessen acoblat tots los artistas, interpretant totas las obras de tots los tf atros del
man y parlessin y accionessin y sentisin com senten en lo sensfid' escenas que crearen, desde '1 monólech al concertant, desde '1 sainete à la
tragèdia!
(Continuarà)
SECCIÓ

RELLiGIOSA

SANTS D' AVUY.—Sant Alselm de Cantorbery bisbe y doctor; Sirneó bisbe y mart;
Apoüni Isari y Crotaci mart; Santa Alexandra mart.
Sant Alselm nasqué eo lo Piamont de pares nobles, entrà en relligió als 28 anys y
després fou abat del monastirde Bec, comvertint dita abadia en un seminari de Sant».
Obhg-at à passà à Inglaterra per nog'ocis de sa abadia, fou nombrat pel Rey Guillem
I I arquebisbe de Cantorbery, governà aquell arquebisbat durant 16 anys que foren un
teixit de disgustos, assistí n 2 concilis, fou estimadissim dels papàs Urbà I I y Pascasi I I ,
y després de brillar com un dels altres mes elevats de la Iglesia morí à la edat 76 anys
1' any 1109.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—Missní per Evnt; Domingo Bcllsolà y Francisc»
Torres Cendra.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIO.-Missa per Joan Sanmiquel y Pau Pascual y
Massagué.

IVotas oficials
En lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 20.
Defuncions: Cinto Nunell Bosch, 5 anys y mitj.—Maria Cos Dardalló, viuda, 71 any.
Naixements: Narcis Parelló Gauxet,

N OVAS
Confortada ab los auxilis de nostra Santa Keligió meri ahir en aquesta ciutat la virtuosa senyora donya Maria Cos y Dardalló, mare de nostre bon amich y company de causa don Àngel Manau. (E. P. D.)

LO CATALANISTA
No cal dir quant nos apena tenir de comunicar aquesta dolorosa pèrdua que acaba d' experimentar la atribulada família del nostre bon amich
y excelent company de catalanisme, al quin desitjém cristiana resignació
pera soportar la fonda pena qu' ba de sentir son, cor de fill amorosíssim
per la pèrdua irreparable de sa carinyosa mare.
L ' enterro del cadavre so verificarà avuy à dos quarts de cinch de la
tarde, y lo pròxim dijous à un quart de deu del matí se celebraràn, en la
parròquia de San Feliu, los funerals pera '1 be de 1' anima d« lu finada.
Al cel nos puguem veurer.
Hem tingut ocasió de visitar lo Centro Periodistico ahont hi han instalats varis metxeros incandecens cSisteraa Domingo» de producció del pahis y dels datos recullits en resulta una economia de fiuit major al del sistema «Aüer» tan conegut, aderaés d' una economia en lo preu dels mateixos, molt considerable.
Nos prenem la llivertat de recomanarlos als nostres llegidors per lo
benefici que pot rçportarlos un sistema que ab menos gasto dona una potencia lluminosa superior y que pot competir ventatjosament ab 1' eleetricitat.
No duptém pas que 'Is nostres industrials aprofitaran una ventatja positiva qu' es mes simpàtica ess«rit elaborats dits metxeros en nostre pahis.
Segons anunciarem, avuy la companyia que dirigeix lo primer actor
Sr. Nuuez y que actua en lo teatro Principal posarà en escena la nova
comèdia en cuatra actes E l Regimiento de Lupion.
Heproduhím de nostre estimat colega local «La Revista» las següents
ratllas, ab qüal contingut estém completament conforme:
«S' ens diu que 's tracta de presentar à la Direcció de la companyia
del ferro carril del Nort, per varias entitats y societats d' aquesta ciutat,
una instància solicitant la reposició durant los mesos d' istiu del treu
tranvia que arribava en aquesta ciutat procedent de Barcelona, prop de
las 10 de la nit.
Induptablement qu'i s' atendrà la petició, que ha de redundar en profit de la Companyia y ha de facilitar molt més lo viatge à Barcelona, j a
per ser 1'època de banys, com per la Exposició de Bellas Arts y Fira
Concurs Agrícola próximas à obrirse».
Ab 1' epÍ2:rafe Los petits beneficis de la tauromàquia, diu lo següent Le
Journal de Genéae, que traduhlm à títol de curiositat... ó de contrast en
la actual situació d' Espanya:
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«De las estadisticas de la anynda tauromàquica de 1897, e x t r a y é m ,
referent als tres més cèlebres toreros, Mazzantini, Reverte y Guerrita,
los següents datos; Mnzzantini prengué part en 66 corridas, y matà 168
toros; Reverte en 71 eorrida y donà mort à 160 toros; Guerrita s' ha presentat 70 vegadas en públich, y màtà 147 toros. Lo producte de la temporada fou per Mrtzzantini de 396.000 pessetas; per Reverte, de 276.000
pessetas, y per Guerrita, de 456.000. L ' ofici de torero es més perillós que
'1 de tenor, pero es més lucratiu.
iQuant rieu es Espanya, e i c l a m a r à n las nacions, que pot llensar, als
peus de tres toreros, en un any, la friolera de 1.128.000 pessetas, salvo
error ú omisiónl
Heus aquí las conclusions de la exposició que eleva'l Foment del Travall Nacional al ministre d' Hisenda sobre las causas de la pujada dels
cambis ab 1' extranger y en la quo 's senyalan los medis conduhents à
millorarlos.
^
1. a Manteniment del r l g e n l réglmen aranzelari que conté la importació estrangera, y desenrotlla la producció del pahis.
2. a Establiment,del lliure cambi ab nostras provineias d' Ultramar,
en benefici de nostra exportació y del comers nacional.
3. a . Modificar la lley de pròrroga del privilegi del Banch d' Espanya,
de acort ab aquest establiment de crèdit, en lo sentit de que las r e s è r v a s
metàlicas del Banch en relació als bitllets en circulació representin com
à mínim lo 50 per 100, essent precisament on or la meytat, obligantse
adetpés lo Banch à arribar 45 per 100, en lo plasso de cinch anys, pre•entftnt 1' aument d' un enter en cada balans anyal, de ' manera que en
31 de Desembre de 1903 ofereixi '1 46 per 100, essent la meytat precisament en or.
4. " Atenentnos à la equivalència perfecta establerta en los títuls del
Deute exterior entre nostra moneda y las Uiuras y 'Is franchs, pagar en
pessetas los interessos del expressat Deute.
• 6.a Mentres;per obligació subsidiària Vingui obligat lo Tresor de ia
Península à pagar la amortisació y 'Is interessos dels bitllets hipotecaris
d e ^ - i s l a de'Cuba, verificarho en pessetas, fundantse en idéntichs motius, ."• • •*•• • ' '
•
.
IB." Crear à París una sucursal d' Espanya que contribuheixi à regularisar lo cambi y à normalisar 1' arbitratje, exercint d' organisme compensador en lo giro internacional.
Se diu que entre 'Is estudiants de la Universitat barcelonina s' ha format una important agrupació catalanista, que du per títol «Agrupació escolar catalanista Ramon L u l b y de la que ja forman part à horas d' are
més de xeisanta socis..
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De un periódich de la capital:
«Se'ris diu que en vista de que alguns comerciants é industrials se
preocupan aquets dia» dels perjudicis que 'Is causan los alts cambis ab 1'
eitranger, y de ai seria convenient solicitar del Goborn lo pago en pessetas de tots los cupons del deute que avuy se fa en franchs, se reuní la
Junta Directiva del Institut Agrícola Català de Sant laidro pera tractar d'
aquestas cuestions y veure quina relació tenían ab la agricultura.
Creu la Directiva que ningú deu solicitar del Gobern que falti à sos
compromissos, puig l ' honor d' Espanya exigeix que tots ajudém al Gobern à cumplir ab son deber y un dels més sagrats es cumplir los compromissos contrets; que encare que per la suprema lley de la necessitat se
judiqués indispensable tal mida, no serian los agricultors los cridats à
solicitarla, essent com es ab perjudici de un tercer; solzament los tenedors del deute, que 's paga en franchs, tenen dret à oferir én be de la pàtria ' l sacrifici de la reducció de sos interessos; que tal mida no sembla
pugui influhir notablement en los cambis y que aquestos solzament perjudican al còrners d' importació, pero afavoreixen notablement lo d' exportació, ab lo qual benefician la agricultura y 'Is productors «spanyols,
obtenint bons preus los vins,, las fraytas, los suros, los minerals, las fustas, lo bestiar, la viràm y tota mena de productes d' industrias rural», y ,
finalment, que si '1 Gobern se veu en la impossibilitat de cumplir sos compromissos ha de ser ell qui imposi equitativament los sacrificis.
Si las dintintas agrupacion» d' interessos creats à Espanya s' ímposan
alguna carga en benefici de la nació, mereixeràn un aplauso. pero si pera obtenir quelcóm en son profit solicitan del E i t a t que sacrifiqui à a l tras, donaràn lloch à la lluyta d' interessos y à l a desunió que avuy més
que may pot perjudicarnos.
Nomhrà la Directiva à tres socis del Institut pera que estudihln més
detingudament aquestos assumptes y la informin sobre 'Is mateixos.»
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.

' • " D u a s ïmnpsas pera

enfardar.

Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tampa pera forn ab tots sos accesoris.
Una màquina y caldera de vapor de dos cabaii» d® forsa,
sistema «CorllSS», alia presió, casi nova.
Tot en bon estat y 4 preus reduhidíssims.

Informaran: Arrabal de dins, 22. — SABADELL
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Madrid, 20, 5 t.—Aquesta tarde à las 3 s' han obert ab lo eeremonial de costum las
Corts ab la assistència de S. M. la Reyna. Aquesta ha donat lectura al Misgatge en mitj
de grans aplausos essent saludat al acabar ab gran entussiaïme y rictorejantse als Reys
en mitj d' nn» ovació indescriptible.
Lo Missatge es curt, pero es enérgich y ha sigut rebut ab apiauso on tota» parts.
Segons se dia detn-i sancionarà Mr. Mac-Kiiiley los acovts de Ia« Cambras nort-americanas y redactarà 1' anunciat ultimàtum, creyentse que '» romperàn s-guidament las
hostilitats.
A Chicago 1' entussiasme per la guerra ha arribat al límit. Casi totas Ins fàbrícas
han suspès lo trevall en senyal de goig, han repicat las campanas y engarlandat los
balcons ab domassos y banderas.
En 1' ultimàtum que Mr. Mac-Kinl«y dirigeix al Gobern espanyol, fixà un últim
plasso que terminarà el dissapte vinent à las 6 del mati. fil en la contestació del gobem
se retxassa lo progecte d'intervenció se farà inrneiiatament la declaració de guerra.
En la Bolsa hi ha hagut gran agitació devant 1' inminent conflicte dels Estats Units.
S' ha operat à !a baixa, havent descendit 4 enters. Lo cambi de franebs ha arribat i 63.
Un despaig particular de Roma diu que don Cario» de Borbon ha sortit d' Itàlia, ignorantse ahont s' ha diria'it.

C A NI B I S
No hem rebut la nota oficial pera tenim noticias de que ha pujf-t alguns enters.

anos. — Oaldef on,

nacions y reparacions

IS.

Per retirarse del neg-oci 's ven una acregditada 1 > o t i g ; í i d e
g·oi-r·fí-s,
situada à la RAMBLA, N.0 41.
Pera més informes en lo mateix establiment

DE P E R E

TUGAS

Treballs pera '1 còrners à. preus
económichs.
CARRER

DE C A L D E R Ó N ,
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•o Prfnolpal.-^JSt."prd"4ÏS

Teatro. En la Administració d' aquest diari donaran mes detalls.

Imprempta y Encuadernacioas de Pere Tugas.—Calderón, 36.—SABADELL.

