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Lo auiíuj·nito «SISTEMA DOMINGO» pot co.iocarse à tota mena
metxeros inciíiidescents.
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drer, i preus económichs,
Aquesta casa e' encarrega do tota clas«4
afínscion» y reparacions.
DIRIGIRSE A

JOAN COMAS
FAURA
Eambla, 93. - SABADELL

LO CATALANISTA

LA C O M P A I Y Ï A DEL PE O C I PAL
En lloch de la acostumada revista de cuatre rallas, be mereix lo títol ab que encabessém aquestas, las proporcions d' un
article, fins hi ha matèria per ferne uns quants.
G-uimerà, aquesta soberbia y gallarda figura del t(;atro regional ab que son talent de primer ordre ha enlayrai son nom
fins à nivellarlo indiscutiblement ab los dels mes inmortals autors; que bastaria sols son Mar y Cel ó V anima morta ó Maria
JSosa ó un altre de sa preciosa llista, per darli la celebritat.de
que distruta, qu' ha conseguit ab sa magistral Terra baixa,
traspassar las fronteras y entussiasmar los públichs de París, de
Lisboa y altres que 1' hi han rendit tribut, traduhintli sas obras;
que s' ha ensenyorir de tal manera del públich de Madrid, que
T ha fet son autor mimat fins al punt de que en la temporada
que are fineix, al Espanyol, al seu costat fora de El Regimiento
de Lupión d' en Pau -Parellada, s' han contat los estrenes casi
per derrotas, estrellantshi fins 1' ilnstre Echegaray; aquest gran
geni que las generacions venideraa lo celebraran mes que nosaltres mateixos; en fí, aquesta glòria nacional es 1' autor de E l
Padre Juanico, Mossèn Janot, en eatala, es una obra acabadíssima, d' argument tant poch complicat que en mans d' un altre
autor fora una de tantas obras que passan sense deixar molt
rastre, mes Guimerà al tractarlo éll, lo fa créixer d' una manera tant extraordinària, ferit 1' obra interessant desde la primera
escena, y anant creixent per graus qu' acaba verdaderament
conmovent al públich fentlo plorar ab no res, fentlo riurer quan
vol y sempre conservantli fixa 1' atenció que un ni s' atreveix A
respirar.
La grandiosa figura del Mossèn que lo retorn à la pàtria l i recorda los bons temps de quan era baylet bover en la llassia del
Rosser, sos idilichs amors ab la difunta Isabel, que al recordarlos resantl'hi un pare nostre al cementiri, y portat per son cor la
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crida, fa aparèixer al seu devant à la Rosó, filla d' aquella, barallantse joganera ab en Toni, sa pròpia figura de bover, es interessant desde sa aparició. Las bandas de noyas y joves del
poble, enemistats y éncossonits ab llurs cofradías, que enguany
s' escau en un mateix dia la festa, volí?uent abduas la primacia,
es pintat ab tanta veritat y llum y delicadesa qu' es pot ben dir
que no hi cap ferho millor, aixecantso per sobre de tothom y en
sa Uuyta de bover y de mossèn venerable la figura del Rector,
malo-rat las humiliacions del fanfarrón y trapasser Alcalde, acabantse '1 primer acte.
Comprèn en Juanico 6 Janot la situació inconscient de la
RossÓ y en Tom, y las intencions de tutor de la primera lo citat
alcalde pera casaria à tota costa ab son dolent fill Llorensó, pera salvar lo patrimoni de la pubilla que mal administrat per sor.
oncle està casi à la ruina, y vol salvar à n' en Toni casantlo ab
la Bossó, perquè compren per ell mateix lo que sufriría '1 xicot
si no ho lograva. L ' enamorament d' aquellas duas criaturas te
una escena delicadíssima y tendre com lo mes.fi que 's puga escriurer, en la llissó d1 escriurer que dona la Rossó al Toni, forma completament nova de forse l ' amor en lo teatro, que de
tant delicada fa plorar de satisfacció, y descobrint descaradament en Jordi las intencions de casament de son fill Llorensó ab
la Rossó al Padre Juanico, aquest fingeix assentirhi, proposantse
impidirho à tota costa y apelan à ella que perdut lo primer temor no vol assentir'hi de cap manera.
Y ve '1 tercer acte, y en Tom ha de marxar à ser soldat que
en Jordi que debia redimírlo, per deslliurarsen no ho fa, mes lo
xicot després despedirse de sa Rossó que l i atrapa en Llorensó,
se barallan y aquest dispara un revòlver à aquell en lo precís
moment qu' entra la professó de la Verge del Roser, y rebent la
ferida lo Rector Padre Juanico, formantse un cuadro preciós, ab
la imatje al fons, fent march à las figuras de relleu, la professó,
aterrat, lo assesí ab son pare y sa madastra, y tenint temps encare en sa agonia lo Rector pera casar als enamorats entre
1' admiració general.
D' obrascorn aquesta no se 'n saboreijan gayres.
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de la execució, quo 'n clirém?
Aquesta cumpanyía ab sa lluhida campanya de preciosas
y ben interpretadas obras, que 'ns ha dat un bon Estigma, una
ben brodada Divorciémonos, una-Terra baixa molt ben posada,
en fi, de totas las qn' ha fet n' ha tret partit, ha agafat ab gran
carinyo la obra de Guimerà. Lo Sr. Miquel feu una verdadera y
preciosa creació del protagonista ratllant à envejable altura
la Sra. Casas que ca moltas obras ha fyfc gala de son valiós talent, y la primera figura de la companyia Sr. Nufiez y dignament secundats per los Srs. Coll, Barbosa, y demés, cumpiint
també com à bonàs las Sras. Antigas y Roig. A la Srta. Delgado
nos permetem dirli qae 's precipita tant al parlar qu' apenas se
la entén.
En una paraula; la interpretan admirablement y es sensible
que '1 públich no 'Is afavoreixi mes.
Finalisà la funció del dijous ab Lo ninot de 7noUas posat en
escena per lo Sr. Coll, qu' es molt cómich y ho fa molt bé, captantse las simpatías del nostre públich.
Nos ocnparém d' ell com se mereix en la pròxima revista.
* *

Per demà à la nit 'ns participa 1' empresa que posarà per
segona vegada El Padre Jiianico.
Esperém poder tornar saborejar tant preciosa obra.
V. C. CSSCCiO

RELL!S i

SANTS D ' A V Ü Y . — S a n t s Sixte y Sant H o u , Bénedieto I I papa y eomf. Estanislao
bisbe y comf. Cuadrat mart; San ta s F i a r i a , Domitilia, Eufrosina y Teodora verge

y mart.
Sants Sixte y Sant H o u ; sc reneran cri la parròquia del Celrà prop de Girona quals
reliquias foren desenvertas p r o d i g i o s a m e n í por un pag'és, las quals després do trovacias
«s raimifestà ésser dos Sants martiritzats en temps de Dioclechi.
P A R R Ò Q U I A D E SANT F E L I U . - M i s s a s per Maria Girbau, Salvador Gon-nlvez,
Bartomeu Peig Morral y Joan Casanovas Sallarés.
P A R R Ò Q U I A DE L A CONCEPCIÓ.—Missas per Pau Pujol y Pratjussà-
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Eu lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents iuscripcions durant Jo dia C.
Naixements: Augel Corominas Bayó.

PreR'iiém à nostres suscriptors de fora qns estigan en descubert, saldin son import avans del dia 15 mes actual, ja en
GIRO MÜÏÏÏO, ja en sellos de correu.
N O V A S
Lo marqués de Gabrinana s' ha queixat en lo Congrés de no haver
pogut presentarse una proposició de censunt contra varis ministres y exministres dels partits lliberal y conservador per no haver pogut trobar
chich firmas de diputats raonàrquichs que 1' autorisessin.
éY donchs que 's pensava '1 marqués de Cabrifiana? qué los conillets
do guix de nostres Corts s' atrevirian à firmar un vot de censura contra
' s personatges dels seus respectius partits polítichs?
Aixa si que es desconèixer la composició de las Cambras espanyolas y
la manera escandalosa com se reparteixen las actas gracias al caciquismo repugnant que per tot domina.
Los diputats que H caciquisme dona no solsament son capassos de negarse à firmar lo que '1 marqués demana si no que si '1 cas arriba son capassos d' ajudar ais goborns pera que ab tota tranquilitat acabi de conduhirnos à la mes repugnant de las miserias.

Los diputats catalans han demanat al Congrés que 's suprimeixin los
aranceis aranzelaris de las materias que no ls produhexin aqui Espanya
y que serveixin pera la manipulació de nostras industrias.
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En vista del èxit obtingut del drama de dou Àngel Guimerà E l Padre
JMÍÏÍIÍCO, estrenat lo dijous passat en lo teatro Principal, se prepara una
segona representació per demà diumenge à la nit.
Ademés del drama la primera actriu Sra. Casas recitarà lobouich monólech Conferencia.
En l'exprés de ahir nit surti comissionat pel Foment del Travall Nacional
de Barcelona lo vocal de sa Junta Directiva don Joan Costa pera gestionar
la resolució de varis assumptos d' alt interès pera '1 pahis y especialment
tot lo que ls relaciona ab las conclusions adoptadas per dita Corporació
referent àl1 alsa dels cambis y à la cuestió de subsisteneias.

S' ha publicat lo catàlech ndmero 6 de L l Arxiu, llibreria de Joan
Baptista Batlle, venint indicadas ea ell moltas obras antigas de gran
valor.
L a Lliga de Defensa industrial y Comercial de Barcelona expedí lo
següent telégrama al Excm. senyor President del Consell de Ministres:
«Excm. senyor President del Consell de Ministres. Madrid.—Lliga Defensa Industrial Comercial reitera petició feu telégrama 30 Abril sobre drets
diferencials bandera y s' adhereix acorts Diputats aquesta regió, pregant
Gobern y 3orts decretin: Pago en pesseías cupons Deute exterior y Cubas; suspenent amortisació. Prohibir exportació blats y articles primera
necessitat. Permetre entrada cotons inglesos sense recàrrech tarifa cuarta. Gravar renda Estat igual proporció demés contribucions. Crear sucursal Banch Espanya à París. Facilitar entrada carbons minerals durant
guerra.—Vicepresident primer, Cantarell.»
Sembla que es uh fet-la unió de tots los federals de Barcelona. S' han
fusionat en un sol los comitès existents, acordant sometres à la quefaturà
de don Francisco Pi y Margall y acceptar los acorts presos darrerament
en la Assamblea de Figueras.
E n lo Saló Sabadellés (Jan) tindrà lloch demà à ia nií un gran ball ab
la orquesta L a Lira.
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Lo senyor Bisbe ha dispesat que ea,. totas. las parroquias d' aquest bisbat se celebrin funcions relligiosas extraordinarias pera obtenir lo triomf
de las arraas espanj'olas, comensant en la Catedral diumenge, fibont, ab
motiu de eolocarse en 1' altar major lo venerat Sant Críst de Lepauto, se
celerarà una solempne funció relligiosa.

La societat coral Euterpe, de Ciavé, ha posat en estudi varias composicions d' aplaadits mostres pera que sian estrenadàs en la vinenta temporada. Entre ellas hi figuran una sinfonía del mestre don Càndido Breuse,
un coro de don Celestí Sadurnf y un altre de don Claudi Martínez Ymbert,
una canso catalana pera tenor de la senyoreta donya Mercè Tusell y al
tras que alternaràn ab diferentas composicions de conjunt de Wagner y
Gounod y 1' extens repertori del mestre fundador l' inmortal Clavé, .

Segons diu un periódich la isla d' Ib.'za "s troba totalment desprovehida
de tbrt^cacions, de tota classe d- armament y de forsa pera resistir un
atach del enemich, que podria presentarse per sorpresa. A b t dmotiu
crida la atenció de nostras primeras autoritats militars y marííiraas pera
que exposin al Gobern la situació de la esmentada isla, lo qual nos sera
bla complertament inútil, puig lo Gobern està enterat millor que ningú
del abandono en que respecte à medis de defensa s' troban nostras costas
y possessions.

PIANOS do totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa é s
co.uíiansa.

DuaS prempsas pera'enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Una tampa pera forn ab tota sos accesoris.
Una màquina y caldera de vapor de do» cabaii» de fer»»,
sistema «CorllSS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidíssims.

Informaran; Arrabal de dins, 22. — SABADELL

LO C A T A L A N I S T A

TSLEGeïAfflAS
Mdrid, 6, 5 t.—Diuhen de Washington que al ataeh de Puerto Rico, seguirà '1 de
Canarias, donehs, aquell gobern se proposa no abandonar son plan de combat, couven•ut de que ha de mantenir la tàctica seguida fins are.
Los oficials y soldats agafats en V «Argonau-ta» qnedaràn interinament tancats en lo
castell de Maepherson.
A Cavo Hueso s' estan reunint forsas pera una expedició à Sant Franciseo de Califòrnia hi han preparats 6000 homes. Al almirall Dewey de la esquadra de Manila se )i
enviaràu tres creuh«rs ab 20.000 homes, municions y queviures per cuatre mesos. Demà
sortirà de S. Franciseo lo vapor «City of Pekin» ab obrers y material pera reparar las
averias sufertas per la esquadra yankee en lo combat de Cavite.
S' ha rebut un telégrama de 1' Habana donant compte de la inmensa satisfacció que
ha produhit en I ' isla la terminació del armistici. Lo senyor Cueto ha sigut eloglt president de la Càmara cubana.
Los diputats republicans proposan una adicló al progecte fixant las forsas de mar y
terra, demanant lo s e r v · y militar obligatori.
Segons telégrama oficial los yankees intentaren un desembarch en la platja de Salado. Nostras tropas retxassaren valerosanwnt al enemich y després d' un fort tiroteig los
yankees tinguersn de reembarcarse. Lo despaig oficial afegeix que per nostra part tenim que lamentar quatre ferits y la mort de varis caballs. Se ignoran las baixas del
eaemich.
Notictas de Washington diuhen que ms» tart intentaren un nou dosembaivh, protegits per un creuher de la esquadra, consegnint son objecte.
No se sab res de Manila.
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Per retirarse del negoci 's ven una acreditada Í 3 0 l ; i g - £ t d e
g;oi~r*.a.ES,

situada à la RAMBLA, K.0 41.
Pera més informes en lo mateix establiment.
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Cuyna à la verdadera catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

MM, e, i m m , 12, - m

my- m i m

Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres.
Imprampta y Encmdernaeion» d» Pere Tugas.—Calderón. S G . — S A B A D E L L .

